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Resumo das principais recomendações
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todas as colecções de sementes devem ser feitas legalmente (secção 2.1).
A expedição de colheita deve ser cuidadosamente preparada (secção 2).
Na ausência de informação detalhada, aconselha-se a colheita de sementes em cinco
populações em toda a área de distribuição de um taxon, tendo em conta a variabilidade
ecológica (secções 3.1 & 3.2).
Tentar colher sementes de pelo menos 50 e preferencialmente 200 plantas, mas pode
modificar-se esta recomendação com base nas circunstâncias locais (secção 3.3).
Limitar a colheita de sementes a um máximo de 20% do número total de sementes
maduras disponíveis (secção 3.4).
Tentar colher pelo menos 5000 sementes por amostra (secção 3.4).
Amostrar ao acaso mas, para populações grandes numa área uniforme, poderá ser
mais fácil efectuar a colheita de sementes de forma sistemática, amostrando a intervalos
regulares ao longo de um transecto (secção 3.5).
Assegurar a contribuição equitativa dos genótipos maternos (secção 3.5).
Quando o número de plantas amostradas for inferior a 20, separar as sementes
provenientes de plantas diferentes. Este procedimento maximizará a contribuição dos
genótipos maternos na regeneração (secção 3.5).
Verificar se existem sementes vazias ou imaturas antes da colheita, mesmo que todas as
sementes pareçam viáveis (secções 4.1 & 4.2).
Colocar as sementes em sacos de pano ou de papel não encerado. Escolher
cuidadosamente os sacos (secção 4.1).
Colocar os frutos carnudos em sacos de plástico, mantê-los abertos e arejados (secção
4.3c).
Seleccionar as técnicas de colheita mais adequadas a cada espécie (secção 4.3).
Sementes sem dados são quase inúteis, portanto, deve ser anotada toda a informação
relativa a cada colheita (secção 5.1 e Anexo 1).
É particularmente importante que os dados recolhidos sejam objectivos e facilmente
interpretados no futuro (nas próximas décadas) (secção 5.1).
É importante registar a localização da colheita usando um mapa ou um aparelho de GPS
(Geographical Positioning System) (secção 5.2).
A colheita de espécimes de herbário antes ou durante a colheita de sementes permite a
verificação das identificações feitas pelo colector (secção 5.3).
Se o transporte das sementes para o banco de sementes demorar vários dias, é
aconselhável secar as sementes em caixas de plástico seladas, usando sílica-gel, arroz
seco ou carvão. Este procedimento é particularmente importante se o valor médio da
humidade relativa do ar (ou a humidade relativa da semente em equilíbrio, determinada
num higrómetro) for superior a 50% (secção 6).

Em resumo:
•
•
•
•

A salvaguarda das populações de plantas para o futuro é de enorme relevância.
Usar o senso comum.
Registar todos os procedimentos.
A amostragem raramente é perfeita – portanto, deve ter-se sempre em conta a variabilidade
genética presumivelmente contida em cada amostra de sementes.


1 INTRODUÇÃO
1.1

Aspectos gerais

A biodiversidade global, incluindo a diversidade de plantas silvestres, tem um valor ecológico,
económico e cultural inestimável. Nas últimas décadas tem-se registado uma perda significativa
na biodiversidade. Muitas espécies estão actualmente em risco de extinção devido à erosão
genética. A conservação das espécies no seu habitat natural (conservação in situ) é uma forma
de minimizar esta erosão. Contudo, a conservação das plantas fora do seu habitat natural
(conservação ex situ) desempenha igualmente um papel relevante. Isto é reconhecido pela
Convenção para a Diversidade Biológica (CBD, ver http://www.cbd.int), pela Estratégia Global
para a Conservação das Plantas (GSPC, ver http://www.cbd.int/gspc/) e pela Estratégia Europeia
para a Conservação das Plantas (ESPC, ver http://www.plantaeuropa.org/pe-EPCS-what_it_
is.htm). Neste manual, serão abordadas técnicas de colheita de sementes para a conservação ex
situ das plantas silvestres Europeias.
A Rede Europeia para a Conservação de Sementes de Espécies Silvestres (European Native
Seed Conservation Network http://www.ensconet.eu) é constituída por membros de vários países
da UE que se dedicam à conservação de sementes de espécies silvestres. São maioritariamente
bancos de sementes, pertencentes a diversas instituições nacionais ou regionais, como
universidades ou jardins botânicos.
O objectivo principal dos membros da ENSCONET ao efectuar a colheita de sementes de espécies
silvestres é conservar, a longo prazo, amostras representativas da diversidade genética das plantas
Europeias (dando prioridade às que se encontram mais ameaçadas). Estas sementes poderão ser
utilizadas em investigação científica, reintrodução, reforço de populações e reabilitação de habitats.
Muitas destas populações encontram-se ameaçadas por um ou mais factores como a alteração do
uso do solo, alterações climáticas e poluição atmosférica.
Os métodos incluídos neste manual devem ser amplamente aplicáveis (incluindo fora da
Europa), com as adaptações necessárias às circunstâncias locais. Nos casos em que a biologia
das espécies se encontra bem descrita, os métodos podem ser mais sofisticados. A qualidade
das sementes recolhidas depende da experiência do colector, das condições do local e do dia
da colheita, e do conhecimento disponível. Este manual aborda este último. Contudo, em última
análise, a colheita de sementes é a arte do possível!
Sumário dos estádios da conservação de sementes de uma população-alvo e
considerações genéticas associadas:
a
B
D
amostra
população
amostra
amostra no
silvestre

Máxima diversidade genética
sem afectar a população

banco de
sementes

perda mínima
de material até
ao banco de
sementes

utilizada

c

perda
mínima de
material no
banco de
sementes

Máxima
representatividade
genética da
população original

A = Amostragem; B = Transporte para o banco de sementes; C = Armazenamento; D = Amostragem.
A & B são abordados neste manual. C & D serão abordados em “Protocolos e Recomendações da
ENSCONET para a conservação de sementes”.


Este manual baseia-se numa série de outras publicações, tais como Falk & Holsinger (1991),
Guarino, et al. (1995), Hawkes et al. (2000) e Smith et al. (2003) e também noutros manuais,
como Bacchetta et al. (2006) e os manuais produzidos por membros da ENSCONET como RBG
Kew, Millennium Seed Bank (http://www.kew.org/msbp/scitech/publications/fieldmanual.pdf e http://
www.inia.cl/recursosgeneticos/bancobase/semillasnativas/Documentos/m_sem.pdf).
É importante salientar que, nas espécies silvestres, há frequentemente grande heterogeneidade
genética e fisiológica. Além disso, o conhecimento dos sistemas de reprodução e da maturação
das sementes é escasso. Consequentemente, a colheita de sementes de espécies silvestres é
um desafio superior ao das espécies cultivadas, para as quais existe mais bibliografia. Grande
parte da terminologia utilizada neste documento está descrita nas publicações acima referidas e
no Elsevier’s Dictionary of Plant Genetic Resources (1991).

1.2

Nota importante – autorização para colheita e uso das sementes

A colheita de sementes é um procedimento científico largamente utilizado na conservação
ex situ dos recursos genéticos vegetais. Contudo, a colheita de sementes não autorizada e
consequentemente ilegal, e.g. pela população em geral, pode constituir uma ameaça para as
populações de plantas silvestres (ver secção 2.1).
É também importante informar essa mesma população do perigo que constitui a colheita
indiscriminada de sementes e a sua libertação ou sementeira deliberada noutro local. Este
procedimento poderá introduzir novos genes em populações da mesma espécie, enfraquecer o
pool genético local e afectar a viabilidade futura da população. Da mesma forma, a introdução de
uma espécie num local onde esta não existia previamente pode conduzir a invasão ou hibridação
com espécies aparentadas, resultando na perda de integridade genética das populações
afectadas. Consequentemente, as plantas só devem ser introduzidas na natureza com autorização
das entidades competentes.

Figura 1 Linaria alpina nos Alpes.
(© Universidade de Pavia)
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PLANEAMENTO DAS EXPEDIÇÕES DE COLHEITA DE 		
SEMENTES

2.1

Autorizações e licenças

Todas as colheitas de semente devem ser efectuadas de forma legal. A pessoa ou instituição que
pretende efectuar a colheita de sementes deve:

•	Contactar e obter aconselhamento de uma instituição acreditada na colheita de sementes

de espécies silvestres antes de efectuar a colheita. Para o efeito, poderá consultar a lista de
instituições disponíveis para cada país na página da internet da ENSCONET (http://www.ensconet.
eu) ou o representante nacional da CBD (http://www.cbd.int/information/nfp.shtml). O coordenador
da ENSCONET (detalhes na página da internet) poderá igualmente prestar esclarecimentos.
Os colectores poderão encontrar informação adicional no Código de Conduta Internacional para
Colheita e Transferência de Germoplasma (http://www.fao.org/ag/agp/agps/PGR/icc/icce.htm).

•

Obter autorização do proprietário ou do gestor do local, ou das autoridades competentes
das áreas protegidas ou de domínio público. Sempre que possível, deve obter-se autorização
com alguma antecedência, uma vez que este processo pode ser demorado. A autorização deve
abarcar a colheita de sementes e espécimes para herbário e deverá incluir o maior número de
espécies possível (ver secção 2.2). No final da expedição, as autoridades competentes e os
proprietários devem receber um relatório da colheita.

•

Verificar se as espécies-alvo são abrangidas por acordos ou directivas internacionais, que
lhes conferem estatutos específicos. São particularmente relevantes os seguintes:
		

•
CITES (http://www.cites.org)
•	Regulamento do Conselho Europeu (EC) No. 338/97 incl. Anexos

		

(http://www.ec.europa.eu/environment/cites/legis_wildlife_en.htm)
•	Convenção de Berna (http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/104.htm)
•
Directiva Habitats
		
(http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm)
•	Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura
		
–Anexo 1 (http://www.planttreaty.org/)
Nos casos em que haja transporte de sementes entre a UE e outros países, deve contactar-se a
autoridade fitossanitária nacional.

2.2

Definição de objectivos

Em geral, as expedições de colheita de sementes na Europa tem como alvo populações de
plantas bem identificadas, submetidas a planos de acção locais, regionais ou nacionais para a
biodiversidade (p. ex. Planos de acção nacionais para a biodiversidade no Reino Unido, http://
www.ukbap.org.uk/, e o plano de acção da ENSCONET– em desenvolvimento em Maio de
2009). Na secção 3.2 e em Maxted & Guarino (2003) encontra-se informação sobre a selecção
das populações a amostrar. A expedição pode incluir objectivos secundários, pouco definidos
e dependentes de oportunidades. As oportunidades para efectuar novas expedições aos locais
mais isolados podem ser escassas, pelo que se deve aproveitar para recolher material raro, não
incluído no plano de colheita. Por essa razão, as autorizações e licenças para colheita devem
incluir o maior número possível de taxa potenciais.


2.3

Recolha de informação sobre as espécies-alvo

Deve consultar-se as floras locais e regionais, listas de espécies, bases de dados e
monografias, de forma a reunir descrições detalhadas e informação que permita a distinção
entre taxa aparentados. A Flora Europaea (disponível em CD) constitui a principal referência
para a flora Europeia. Aconselha-se ainda as seguintes páginas da internet:

•	Euro+Med PlantBase (http://www.emplantbase.org/home.html)
•
Global Biodiversity Information Facility (http://www.gbif.org)
•	EDIT Specimen and observation explorer for taxonomists

		

(http://search.biocase.org/edit/)
•	Royal Botanic Gardens, Kew (http://www.kew.org)
•	Index Herbariorum (http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp.)

Os herbários e centros de recursos genéticos constituem outras fontes úteis para obtenção
de dados sobre a localização precisa e a fenologia (épocas de floração e maturação
das sementes) das espécies-alvo. Contudo, o colector deve ter em atenção que os dados
fenológicos devem ser verificados em diversas fontes, especialmente quando não há dados
recentes. A obtenção de dados sobre a época de dispersão poderá ser difícil, uma vez que
os espécimes de herbário são normalmente recolhidos durante a floração. Apesar disso,
podem ser feitas estimativas da época de dispersão. Por exemplo, as espécies herbáceas do
Noroeste da Europa apresentam normalmente 1,5-2 meses entre o pico da floração e o pico
da dispersão (ver Anexo 3). Contudo, o colector deve estar ciente da variabilidade associada
aos picos dos períodos de floração e maturação das sementes; desvios de 1 ou 2 semanas
são possíveis na região Mediterrânica, devido à variabilidade climática inter-anual. Este
facto pode ser particularmente relevante nas espécies com maturação síncrona e período de
dispersão curto.
Os colectores devem também obter informação sobre as características biológicas das
espécies-alvo, como o sistema de polinização, incluindo a apomixia (ver p. ex. Fryxell,
1957; base de dados em desenvolvimento por RBG Kew), nível de ploidia e estratégias de
dispersão das sementes (ver secção 3) nas fontes acima citadas. A recolha de informação
sobre as possíveis pragas e doenças que afectam as espécies-alvo é igualmente útil. Os
colectores devem ainda verificar se as espécies são tolerantes à desidratação e, portanto,
aptas para conservar a longo prazo. A Seed Information Database, RBG Kew (http://www.kew.
org/data/sid/) constitui uma fonte de referência para esse efeito. De modo geral, as sementes
produzidas por plantas lenhosas, grandes e com tegumentos finos, são recalcitrantes. Os
peritos locais poderão fornecer informação adicional.
Há grande variabilidade entre espécies relativamente à disponibilidade de informação sobre a
sua distribuição geográfica e sobre as suas populações. Os botânicos e ecólogos constituem
uma fonte de conhecimento detalhado a nível regional ou local. Na ausência das fontes
de informação adequadas, poderão existir outras fontes alternativas, como programas de
monitorização (de raridades), inventários (nacionais ou para áreas mais restritas), espécimes
de herbário (poderão dar uma perspectiva histórica da distribuição), relatos corológicos em
publicações botânicas e mapas de distribuição nas floras. Alguns mapas representam a
distribuição das espécies com elevado detalhe e podem estar disponíveis em formato digital,
o que permitirá integrar os dados em sistemas de informação geográfica (SIG) – ver p. ex.
http://www.programanthos.org para Espanha. Os SIG podem ser utilizados para extrapolar a
área de ocorrência potencial de uma espécie a partir da sua área de ocorrência conhecida,
usando dados edáficos e climáticos (ver p.ex. Moat & Smith, 2003).


2.4

Planeamento logístico prévio às expedições de colheita

Sempre que possível, é aconselhável efectuar uma visita prévia ao local de colheita (ou
pedir a orientação de um colaborador local) para localizar e determinar a área da população,
confirmar a identidade taxonómica na época de floração e estimar a data de colheita de
sementes. Esta pode também ser uma oportunidade para recolher um espécime em flor para
herbário, ou para marcar individualmente as plantas-alvo durante a floração. Este último
procedimento é particularmente útil para espécies raras, difíceis de localizar, ou que possam
ser confundidas com outras durante o período de frutificação. Nestes casos, deve usar-se
material para etiquetagem adequado ao tipo biológico da planta-alvo, complementado com
geo-referenciação (GPS) e mapas esquemáticos.
Na impossibilidade de efectuar uma expedição prévia, o período de frutificação deve ser
estimado a partir de dados de herbário (ver acima) ou contactando botânicos locais. No
futuro, as imagens de satélite poderão ser úteis para determinar o estado fenológico da
vegetação (e.g., vegetação seca) e dar uma indicação da época mais adequada para colheita
de sementes.
Aconselha-se o estudo de mapas da área e a elaboração de um cronograma para a
expedição de colheita. Se possível, o planeamento deverá incluir a produção de mapas da
área de distribuição das espécies com SIG (ver secção 2.3) e a marcação das populaçõesalvo (ver secções 3.1 & 3.2), bem como possíveis trajectos e, em zonas isoladas, alojamento
e estações de serviço. Na internet é possível encontrar dados climáticos detalhados para
a maioria das regiões Europeias (particularmente importante para expedições em áreas
montanhosas). Aconselha-se a elaboração de planos de contingência a aplicar em caso de
emergência, incluindo números de telefone a contactar. Em locais sem cobertura telefónica,
pode ser necessária a comunicação via rádio. Em áreas isoladas, a expedição de colheita
deve ser efectuada por um mínimo de duas pessoas. Nestes casos, a inclusão de guias locais
na equipa poderá ser bastante útil. Antes de iniciar a expedição, deve dar-se conhecimento do
itinerário a quem possa tomar medidas adequadas caso seja necessário.
O Anexo 4 inclui uma lista de equipamento possível para a expedição.

Figura 2 Uso de GPS e mapas para o
planeamento da colheita. (© Universidade de
Pavia)



3

AMOSTRAGEM

Nota - todas as recomendações sobre a amostragem foram reunidas nesta secção mas, em
muitos casos, a definição do número de populações a amostrar (ver secção 3.1) e a selecção dos
locais poderá ocorrer durante o planeamento da expedição (ver secção 2).

3.1

Número de populações a amostrar

Num cenário ideal, com recursos ilimitados, seria aconselhável colher sementes em todas as
populações, em toda área de distribuição de um taxon, para garantir a representação de toda a
diversidade genética na amostragem. Na realidade, e à excepção das espécies mais raras, para
as quais todas as populações são conhecidas, isto não é possível. Assim, a definição do número
de populações a amostrar dependerá dos recursos disponíveis, da espécie e dos requisitos do
plano de colheita. Nos casos em que se conhece o sistema de reprodução, a especialização
ecológica e a distribuição detalhada, podem fazer-se deduções sobre o possível fluxo genético
e o número de populações a amostrar. Por exemplo, nas plantas lenhosas com polinização
cruzada, anemófila, a variabilidade genética de cada população é superior à variabilidade
genética registada entre populações. Consequentemente, é necessário amostrar um número de
populações menor do que no caso de plantas anuais com autopolinização, nas quais a maior
diversidade genética se encontra entre populações (ver Hamrick et al., 1991). Da mesma forma,
a distribuição de populações muito fragmentada, que pode conduzir ao isolamento genético, é
um indicador de diferenciação genética entre essas populações. Quanto mais informação estiver
disponível (ver secção 2.3), mais fundamentado e sólido será o planeamento da amostragem.
Contudo, os colectores enfrentam, cada vez mais, a rápida extinção de populações e a escassez
de recursos. Assim, na ausência de informação detalhada, aconselha-se a amostragem de cinco
populações (ver Falk & Holsinger, 1991) em toda a área de distribuição de um taxon. Um estudo
de quatro taxa raros (Neel & Cummings, 2003) demonstrou que cinco populações abrangeriam,
em média, 67-83% da totalidade dos alelos. Portanto, e à excepção de espécies com um número
de populações reduzido, amostrar apenas cinco populações não abrange toda a diversidade
genética. Para amostar maior diversidade genética, Guerrant et al. (2004) recomendam a recolha
de sementes em 50 populações, embora reconhecendo a necessidade de um longo período para
executar esta tarefa. Nalguns casos, podem considerar-se diferenças ecológicas (altitude, tipo de
rocha, etc) na selecção das populações a amostrar. A secção 3.2 aborda mais detalhadamente a
selecção das populações. Obviamente, quanto menor o número de populações-alvo de colheita,
menor a diversidade genética amostrada. A selecção das populações depende de critérios
económicos (distância e tempo de colheita) e ecogeográficos.
Após a chegada ao local de colheita, é importante determinar aproximadamente a extensão
da área ocupada pela espécie, bem como o seu padrão de distribuição. Os colectores são
frequentemente confrontados com a questão: “Onde termina uma população e começa outra?”
É desejável que as amostras de sementes de populações diferentes sejam mantidas separadas,
uma vez que o seu agrupamento poderá resultar na perda de diferenças genéticas. Sendo esta
uma questão de difícil resolução, os colectores devem tomar decisões práticas e guiar-se pelo
conhecimento da espécie e da genética das suas populações.
Em síntese, pode considerar-se que a colheita de sementes é efectuada numa mesma população
até que, à medida que se progride no terreno, se encontre uma barreira evidente às trocas de
genes (susceptível de conduzir ao isolamento genético). As amostras de ambos os lados dessa
barreira deverão então ser mantidas em separado. A natureza dessas barreiras depende dos
mecanismos de dispersão de pólen e sementes. Por vezes, o pólen e as sementes podem ser
transportados a grandes distâncias, mas assume-se que os efeitos genéticos na população


Figura 3 As populações de plantas silvestres raramente apresentam a uniformidade e
delimitação evidentes neste campo de Papaver rhoeas no Reino Unido. A colheita de
sementes nesta população poderia ser feita de forma sistemática, ao longo de um transecto.
Veja-se o contraste entre esta Figura e a Figura 11. (© RBG Kew)

receptora são superados pelo pólen e sementes produzidos localmente. Consequentemente, o
isolamento absoluto é raro; existe sempre uma baixa probabilidade de troca genética. Na maioria dos
casos, a dispersão é local. Por exemplo, a distância de dispersão da maioria das sementes é inferior
a 100m (Cain et al., 2000). O pólen, transportado pelo vento e pelos animais, pode atingir distâncias
muito superiores. Na ausência de informação suficiente sobre o mecanismo de dispersão das espéciesalvo e sobre o seu padrão de distribuição histórico e actual (o que acontece na maioria dos casos), uma
abordagem prática consiste em estabelecer arbitrariamente o limite entre duas populações adjacentes.
Este poderá consistir em faixas com pelo menos 10 km de largura, nas quais não se encontram plantas
da espécie-alvo. Esta abordagem tem a vantagem de garantir diferenças entre locais de amostragem,
que poderão vir a ser relevantes para os futuros utilizadores das sementes.
Dentro de cada população pode haver diferenças genéticas relacionadas com a variabilidade
ecológica do habitat. A representação destes ecótipos na amostragem (amostragem estratificada
– ver secção 3.3) pode ser de elevada importância em programas de reintrodução. Da mesma
forma, poderá ser importante amostrar separadamente tipos de ploidia evidentes.
Quando há dúvidas sobre a extensão e variabilidade ecotípica de uma espécie, é aconselhado
optar por recolher um número de amostras mais elevado, pois o colector poderá juntar algumas
das amostras posteriormente, à medida que adquire experiência. Contudo, é necessário ter em
conta que um grande número de amostras pequenas por espécie irá incrementar o trabalho de
conservação no banco de sementes, sendo necessário estabelecer um compromisso.
Finalmente, há dois aspectos finais a salientar: é importante verificar se a população é de origem
espontânea, e não o resultado de uma introdução ou hibridação evidente, e deve ter-se em conta que
os dados relativos à população serão úteis em futuros programas de conservação (ver secção 5.1).

3.2

Selecção das populações (locais de colheita)

O maior desafio no planeamento de uma expedição de colheita é a selecção de populaçõesalvo que garantam a maximização da diversidade genética das colecções de sementes (Neel &
Cummings, 2003; Groves, 2003). A diversidade genética de uma população depende de factores


intrínsecos, como o sistema de reprodução e o tamanho; é também condicionada por factores
bióticos e abióticos. As condições ambientais em diferentes localizações geográficas poderão
impor diferentes pressões selectivas nas populações das espécies-alvo e, dessa forma, promover
a diferenciação genética entre elas. Assim, ao utilizar os dados ecogeográficos disponíveis para
dividir a área de amostragem em sectores, e assumindo que quanto mais afastadas estiverem duas
populações, e quanto maiores forem as diferenças nas condições ambientais a que estão sujeitas,
maior a distância genética entre estas, é possível obter um conjunto de sectores de amostragem e
assumir que as populações de um sector tem características adaptativas semelhantes. Finalmente,
podem ser considerados critérios adicionais na selecção das populações, como o grau de ameaça.
Maxted et al. (1995) descrevem o uso de critérios ecogeográficos na selecção dos locais de
colheita de sementes, enquanto Dulloo et al. (2008) referem o uso da zonação genecológica. Para
informação mais detalhada, pode consultar-se Bacchetta et al. (2008).
O efeito do ambiente nas espécies de plantas é um factor que deve ser considerado nas
estratégias de colheita de sementes usando SIG (Draper et al., 2003; Draper et al., 2004). Os
SIG são também uma ferramenta importante para caracterizar as variáveis ambientais do local
de amostragem, aumentando o sucesso dos programas de utilização do material no futuro.
Os principais benefícios são o aumento da eficiência das colheitas, redução dos custos das
expedições e o aumento da diversidade genética das colecções de sementes.

3.3

Número mínimo de plantas a amostrar

Como regra geral, os colectores deverão ter como objectivo amostrar o maior número de plantas
possível, sem ameaçar a população. A colheita deve ser feita ao acaso na maior área possível.
Se houver variabilidade acentuada no habitat, deve seleccionar-se um método de amostragem
estratificada, de modo a que as sementes provenientes de cada tipo de habitat sejam mantidas
em amostras separadas (ver também secções 3.1 & 3.5).
A bibliografia sobre metodologias de colheita de recursos fitogenéticos é extensa. A maioria
resulta de trabalhos de Marshall & Brown (1975), em espécies cultivadas, que recomendam a
colheita de uma cópia de pelo menos 95% da totalidade de alelos que ocorrem na população-alvo
em frequências maiores do que 5%. Para atingir este valor, os autores estimam que o número
mínimo de plantas amostradas, seleccionadas ao acaso, deveria ser 30 (alogâmicas) ou 59
(autogâmicas). Uma vez que o sistema de reprodução pode ser desconhecido, recomenda-se a
amostragem de 50 plantas por população como regra geral. O Center for Plant Conservation,
nos EUA recomenda a recolha de semente em 10 a 50 plantas por população (Falk & Holsinger
1991). Contudo, as recomendações baseadas na recolha de cópias únicas de alelos são mais
relevante nas plantas cultivadas do que no contexto da conservação de espécies silvestres. Neste
último caso, e quando as sementes se destinam à reintrodução, a adaptação poderá ser maior se
a frequência do alelos for semelhante à da população previamente existente no local. Marshall &
Brown (1983) sugerem a colheita de semente em 200 plantas quando o objectivo da amostragem
é reflectir as frequências de alelos numa população numerosa. No caso de espécies alogâmicas,
estes autores sugerem a recolha de pelo menos cinco sementes por planta. Sugere-se a consulta
de Broadhurst et al. (2008) para amostragem e colheita de sementes destinadas a reabilitação
ecológica em grande escala.
As implicações genéticas do tamanho da amostra e o sistema de reprodução devem ser sempre
tidas em conta (ver Anexo 5). Deve considerar-se o número total de sementes a colher e o limite
máximo a colher em cada população (ver secção 3.4). Não se deve ignorar a possibilidade de
uma população de plantas ser, de facto, uma só planta com vários rizomas ou estolhos. Em caso
de dúvida, essa possibilidade deve ser registada no formulário de colheita.
Em resumo, deve colher-se sementes de pelo menos 50 e preferencialmente 200 plantas,
mas pode modificar-se esta recomendação com base nas circunstâncias locais (incluindo


populações muito pequenas, plantas anuais ou perenes de grande longevidade, acessibilidade,
tempo e uso potencial das sementes). A colheita de sementes é a ‘arte do possível’. Muitas
vezes é impraticável colher uma grande amostra no campo (ver sugestões na secção 3.5 sobre
a separação das amostras de plantas individuais). Nestes casos, deve ter-se consciência das
limitações genéticas da amostra durante o seu armazenamento e utilização.

3.4

Número de sementes por planta e número total de sementes por amostra

O número de sementes recolhidas em cada planta influencia a quantidade total de sementes na
amostra e pode ter implicações genéticas (ver secção 3.3).
A sobrevivência da maioria das populações de plantas depende da sobrevivência das sementes até
ao(s) ano(s) seguinte(s). Este aspecto é particularmente relevante nas espécies de plantas anuais,
sendo menos importante nas espécies perenes de grande longevidade. De modo a minimizar
o impacto na futura sobrevivência das populações de plantas, particularmente das espécies
ameaçadas com pequenas populações, deve-se limitar a colheita de sementes a um máximo
de 20% do número total de sementes maduras no dia da colheita (ver Way, 2003). Deve ainda
evitar-se a colheita de sementes da espécie no
mesmo local em dois anos consecutivos, excepto
no caso de se reduzir a quantidade de sementes
colhida em cada ano para um valor bastante
inferior ao limite de 20%. Guerrant et al. (2004)
aconselham a distribuição da colheita de sementes
por vários anos, com a recolha de um pequeno
número de sementes em cada ano. Obviamente,
estas recomendações não se aplicam se estiver
prevista a destruição da população a curto prazo (e.g.
construção).
Aconselha-se a colheita de sementes suficientes
(ver Anexo 6) para constituir uma colecção
sem necessidade de multiplicação (com as
desvantagens de deriva genética, custos e perdas).

Figura 4 A organização das equipas para colheita de sementes é importante para assegurar a aplicação
das mesmas metodologias de amostragem em todas as populações de uma espécie. (© Jardim Botânico
Nacional da Bélgica & © Instituto de Botânica, Bulgária).
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Como regra geral, aconselha-se a colheita de pelo menos 5000 sementes por colecção. No caso
de populações muito pequenas, deve ponderar-se seriamente sobre a necessidade de constituir
a colecção de sementes. O Anexo 7 apresenta regras para estimar o número de sementes com
base no volume. No caso de plantas ameaçadas com amostras reduzidas, deve usar-se um número
mínimo de sementes nos testes de rotina para estimar a viabilidade da colecção.

3.5

Método de amostragem

A amostragem deve ser a mais aleatória possível, tendo em conta que uma amostragem totalmente
aleatória não é tão fácil quanto parece. Por essa razão, para populações grandes numa paisagem
uniforme, a amostragem sistemática, em intervalos regulares ao longo de transectos, pode constituir
uma boa alternativa. Por exemplo, pode-se andar três passos numa determinada direcção,
amostrar e, em seguida, repetir o exercício. No caso de existir uma equipa, então cada elemento
pode amostrar um transecto diferente. Independentemente do método utilizado, deve evitar-se o
enviesamento da amostragem (selecção das plantas com base na aparência).
A representação dos genótipos maternos na colecção de sementes deve ser minimamente
equitativa. Deve evitar-se a tentação de concentrar a colheita de sementes em plantas muito
prolíficas, o que causaria um enviesamento da composição genética da amostra.
Quando o número de plantas amostradas for inferior a 20, as sementes de plantas diferentes devem manterse em separado. Isto irá maximizar a contribuição dos genótipos maternos na regeneração. No entanto,
deve ter-se em conta o acréscimo de trabalho no processamento de várias sub-amostras de uma colecção.
Geralmente, é dada muita importância à distribuição espacial das plantas amostradas, mas deve
considerar-se também os aspectos relacionados com a amostragem em cada planta. Pode haver
diferenças significativas na genética e estado de maturação de sementes provenientes de diferentes
partes da inflorescência. Por exemplo, em Digitalis, as sementes situadas na base da inflorescência
estão associadas a floração e polinização mais precoces do que as da parte superior. Na família
Apiaceae, os frutos mais internos da inflorescência amadurecem mais tarde do que os localizadas
em posição periférica. As sementes podem ser colhidas em toda a inflorescência, desde que as
muito imaturas ou muito velhas sejam rejeitadas (ver secção 4.2).
Os efeitos temporais podem também ser muito significativos. Por exemplo, as colheitas precoces
ou tardias irão enviesar os genótipos conservados, tanto na diversidade de alelos como nas
frequências alélicas. Isto poderá ter efeitos na adaptação das plantas na altura da reintrodução.
Se a colheita de sementes numa população for
efectuada várias vezes na mesma estação do
ano, o número de sementes recolhido de cada vez
deve ser limitado, de modo a recolher apenas 20%
da produção anual (ver secção 3.4, acima). As
diferenças entre amostras recolhidas em diferentes
estações do ano também podem ser significativas,
especialmente no caso de plantas anuais ou
com ciclos de vida curtos e elevada dinâmica
populacional. Poderá ser aconselhável manter essas
amostras separadamente, evitando assim misturar
sementes em diferentes estados de maturação.
Essas amostras poderão ser posteriormente reunidas
para utilização ou regeneração. Frequentemente,
os colectores não têm oportunidade de repetir as
expedições, pelo que estes enviesamentos, se
inevitáveis e aceites, deverão ser sempre registados.
Figura 5 Diferentes estados de maturação em
Papaver alpinum. (© Universidade de Pavia)
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4

TÉCNICAS DE COLHEITA DE SEMENTES

4.1

Comentários gerais

Antes de se iniciar a colheita, deve verificar-se a existência de sementes vazias ou imaturas,
mesmo que o aspecto exterior das sementes pareça aceitável. Isso pode ser feito esmagando
ou abrindo algumas sementes (ver secção 4.2). Algumas famílias, como Fabaceae, apresentam
frequentemente sementes danificadas por insectos, enquanto Asteraceae e Poaceae apresentam
geralmente sementes vazias (ver Anexo 8). Se possível, estas perdas devem ser compensadas
por uma colheita adicional.
Para evitar mistura de amostras, deve manter-se um espécime de referência durante a colheita.
No caso de haver mais de uma pessoa a efectuar a colheita, deve também assegurar-se que
todos saibam o que e onde devem colher.
As sementes colocam-se em sacos de pano ou papel
não encerado, devidamente etiquetados. Os sacos
devem ser seleccionados criteriosamente. Por exemplo,
no caso de sementes muito pequenas, deve usar-se um
saco de papel, pois a limpeza posterior de um saco de
pano seria quase impossível. A extracção de sementes
de gramíneas, com longas aristas, de sacos de pano
pode também ser um processo muito demorado. Se
a colheita for efectuada em locais muito húmidos,
os sacos de papel devem ser adequados a essas
condições, não se desintegrando rapidamente.
Os sacos de pano devem ser atados em volta da
abertura. Os sacos de papel devem ser dobrados
e fechados com agrafos ou clipes, e devem ser
verificadas eventuais fugas nas zonas de selagem.
A dupla embalagem pode evitar perdas de material,
Figura 6 Medição da humidade relativa em
embora possa também retardar a secagem das
equilibrio de uma amostra de sementes no
sementes. São aconselhados sacos ou envelopes de
campo, utilizando um higrómetro.
tamanhos diferentes, entre os quais: 7x 4, 9 x 5, 12 x
(© RBG Kew)
9, 19 x 11, 35 x 17, e 50 x 30 cm. Os envelopes grandes
são úteis, quer para acondicionar sementes grandes,
quer para agrupar várias colecções do mesmo local. Os sacos e envelopes devem ser etiquetados
no interior e exterior.
Se possível, deve medir-se a humidade relativa das sementes em equilíbrio (ver Probert, 2003 e
MSBP Technical Information Sheet No. 5 at http://www.kew.org/msbp/scitech/publications/05-eRH
moisture measurement.pdf). Se o valor for superior a 50% ou o ar ambiente for muito húmido
(humidade relativa do ar no momento da medição> 50%), é aconselhável secar as sementes
usando um agente desidratante (ver secção 6). A hora a que é medida a humidade relativa do ar
é determinante; a humidade relativa do ar aumenta à noite e desce durante o dia, à medida que a
temperatura do ar aumenta. Portanto, este facto deve ser considerado ao interpretar as medidas
efectuadas. As colecções de sementes devem ser protegidas durante a noite, devido ao aumento
da humidade (ver secção 6).
O uso de sacos de plástico (e outros recipientes fechados) deve ser evitado, devido aos
fenómenos de evaporação e absorção de humidade (especialmente à noite, quando a temperatura
baixa), que levam a uma deterioração rápida das sementes. No entanto, veja-se a nota sobre a
colheita de frutos carnudos (ver secção 4.3c).
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Durante a colheita deve ter-se em conta que algumas partes das plantas podem ser venenosas.
Também se deve ter cuidado com os pêlos urticantes, usando luvas se necessário.
As roupas e sapatos devem ser examinados antes de abandonar um local de colheita, procurando
sementes ou frutos. Os colectores podem, inadvertidamente, transportar sementes de uma
população para outra. Isto poderia conduzir a cruzamentos indesejáveis nalgumas espécies
endémicas.
Quando a colheita de espécies raras for efectuada em locais próximos de áreas públicas, deve
ser-se o mais discreto possível, para evitar chamar a atenção. Da mesma forma, deve evitar-se o
pisoteio excessivo e a consequente marcação de trilhos no local de colheita; estes podem chamar
a atenção para plantas raras.

4.2

Maturação das sementes

Uma técnica útil para determinar se as sementes estão maduras é avaliar a facilidade com que se
destacam da planta-mãe. A mudança de cor dos frutos pode também ser um sinal de maturação.
Por exemplo, muitos frutos dispersos pelas aves apresentam uma cor contrastante, como o
vermelho.
Não se deve recolher frutos e sementes muito imaturos. No entanto, ocasionalmente, poderá
ser possível (ou necessário) colher frutos ligeiramente imaturos e continuar o processo de
amadurecimento no laboratório. Esses frutos devem ser mantidos em ambiente relativamente
húmido e à luz, até amadurecerem completamente. Nessa altura, as sementes poderão ser
extraídas e secas.
Este procedimento pode ser particularmente útil nas espécies com frutos de deiscência explosiva.
Em caso de dúvida sobre o estado de maturação, deve examinar-se algumas sementes (interna
e externamente), usando uma lupa de mão; o conteúdo pouco firme pode ser uma indicação de
maturação incompleta.

Figura 7 Dispersão de semente em Arnica montana.
(© Universidade de Pavia)

Figura 8 Dispersão de semente em Viola dubyana.
(© Universidade de Pavia)
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Deve ter-se em conta que algumas espécies (por exemplo, em Creta, Juniperus macrocarpa e
algumas Campanulaceae) podem manter na mesma planta frutos ou sementes de dois anos
consecutivos.

4.3

Colheita

Devem ser seleccionadas técnicas de colheita
adequadas a cada espécie:
a.	As sementes com frutos deiscentes
(como silíquas, vagens ou cápsulas) devem ser
colhidas directamente para um saco de pano ou
papel, ou podem ser colhidas previamente para
um recipiente, removendo os resíduos antes de as
colocar num saco.
b.
Os ramos das inflorescências, incluindo
panículas de gramíneas, devem ser cortados
com tesouras de podar e colocados em sacos. As
sementes de gramíneas com aristas devem ser
recolhidas em sacos de papel espesso, e não em
sacos de pano.

Figura 9 Frutos como os de Urginea maritima
podem ser facilmente colhidos para um
recipiente ou saco. (© Jardim Botânico de
Lisboa)

Este procedimento é adequado para outras
inflorescências, incluindo a família Asteraceae.
As sementes de espécies espinhosas (e.g.
Onopordum) devem ser colocadas em sacos de pano espessos. Também podem ser
usados sacos de plástico rígido, desde que o material vegetal esteja bem seco e não seja
mantido no saco durante muito tempo (ver secção 6). Pode fazer-se uma limpeza prévia no
campo mas, a não ser que o espaço seja limitado, ou a expedição se prolongue por muitos
dias, é aconselhável efectuar a limpeza apenas no laboratório do banco de sementes.
c.

Os frutos grandes devem ser colhidos individualmente. Os frutos carnudos devem ser
colocados em sacos de plástico,
mantendo os sacos abertos e bem
arejados. Em expedições longas,
deve evitar-se a fermentação dos
frutos carnudos, secando-os ao ar
ou extraindo as sementes.
d.
Nas árvores altas, bate-se
ou abana-se os ramos, recolhendo
os frutos numa lona ou pano
estendido debaixo da copa (ver
também Schmidt, 2000, que discute
igualmente as técnicas de escalada).

e.
O método anterior pode ser
adaptado para plantas menores,
Figura 10 Colheita de sementes de Brachypodium phoenicoides. com frutos deiscentes, estendendo
(© Jardim Botânico de Lisboa)
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um pedaço de papel grande (e.g. tamanho A3) debaixo de cada planta. Abana-se cuidadosamente a
planta para que os frutos caiam no papel e, posteriormente, transferem-se para um saco.
f.
Deve evitar-se a colheita de frutos ou sementes do solo, pois as sementes podem
não ser recentes e estar deterioradas. As sementes recolhidas debaixo de uma planta podem,
de facto, provir de uma planta vizinha (implicações para a amostragem), ou podem ser de uma
espécie semelhante. Se for necessário recolher sementes do solo, este facto deve ser registado
no formulário de colheita, de modo a alertar os funcionários do banco de sementes para a
possibilidade de germinação baixa.
g.	Alguns membros ENSCONET registaram a retenção de sementes de outras espécies nas
bainhas foliares e rosetas de pequenos casmófitos, que actuam assim como “bancos de sementes
aéreos”. Ao recolher estas sementes, é necessário confirmar se pertencem, de facto, à espécie-alvo.
h.
Deve evitar-se tocar nos frutos de orquídeas com a mão (ou mesmo com luvas), usando
uma lâmina para cortar o pedicelo directamente para dentro de um saco. As sementes são muito
pequenas, pelo que se deve ter cuidado no seu processamento posterior.
i.	Alguns membros ENSCONET optaram por atar pequenos sacos de pano à volta das
inflorescências ou frutos nas espécies com poucas sementes e maturação simultânea ou com
deiscência explosiva, garantindo assim a recolha das sementes, cerca de 1 mês depois. Em
alternativa, pode-se improvisar outro tipo de dispositivos para recolher as sementes. A secção 4.2
apresenta sugestões para amadurecimento de frutos. Nas plantas aquáticas, como Nymphaea,
a localização e recolha dos frutos constitui um problema, pois estes depositam-se no fundo
das lagoas após a dispersão. Envolver as flores com uma rede presa à planta é uma forma de
localizar os frutos e recolhê-los mais facilmente.
j.
Quando as plantas não produzem sementes no momento da expedição de colheita, pode
ser possível remover parte ou toda a planta, para cultivo até à produção de sementes,
mantendo-a em condições controladas ou num Jardim Botânico (ver Chorlton et al., 2003).
Obviamente, isto só é recomendado quando se obtiver autorização do proprietário ou da
autoridade responsável pela conservação da natureza, e se a sobrevivência futura da população
não for afectada. É também de salientar que a colheita de plantas (com solo) terá implicações
fitossanitárias.

Figura 11 Colheita de sementes de Campanula Figura 12 Colheita de sementes de Iberis
merxmuelleri na ilha de Skyros, no mar Egeu, procumbens para uma folha de papel. (© Jardim
usando uma tesoura-de-poda de longo alcance. (© Botânico de Lisboa)
Universidade de Atenas)
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5
5.1

IDENTIFICAÇÃO DAS PLANTAS E DOCUMENTAÇÃO
Formulários (Dados de Passaporte)
Uma colecção de sementes sem dados de passaporte é quase
inútil, portanto, toda a informação sobre a colheita deve ser
registada no formulário (passaporte). Além de fornecer dados sobre
a proveniência e a amostragem de cada colecção de sementes
(ver Anexo 1 – formulário da ENSCONET, campos obrigatórios a
cinzento), é importante ter em conta que as informações adicionais,
como o número de plantas encontradas no local, são úteis para
monitorização a longo prazo. Os usos do solo e ameaças evidentes
também devem ser registados.

É particularmente importante que os dados registados sejam
tão objectivos quanto possível, e que sejam fáceis de interpretar
Figura 13 Registo do
no futuro. Muitos colectores anotam os dados de colheita em
declive. (© Universidade
formulários de papel. Em breve, o registo dos dados poderá fazer-se
de Pavia)
directamente em computadores portáteis ou agendas electrónicas.
Isto reduz a manipulação posterior dos dados, mas é essencial que sejam feitas, com
regularidade, cópias de segurança dos dados durante a expedição de colheita.

5.2

Registo do local de colheita

É importante registar o local da colheita. Isto pode ser feito usando um mapa ou um aparelho
de GPS (Geographical Positioning System). Em qualquer dos casos, a projecção cartográfica e
o datum devem ser registados, i.e. UTM WGS84. É aconselhado usar a projecção e datum mais
utilizados no país ou na instituição. A European Petroleum Survey Group (EPSG) apresenta
um conjunto de parâmetros para sistemas de coordenadas de referência. Os códigos EPSG
para projecções e datum mais usados são enumerados na secção “Códigos para utilização no
Passaporte”.
É importante ter em mente que os aparelhos de GPS não podem ser usados sob densa
cobertura de árvores, ou no interior de vales profundos. Nestas circunstâncias, aconselha-se o
uso de um mapa detalhado. Em alternativa, é possível identificar a latitude, longitude e altitude
do local de colheita usando o Google Earth (http://earth.google.com/download-earth.html) ou
Google Maps (http://maps.google.com).

5.3

Identificação e verificação do espécime

A utilização de uma taxonomia comum é útil na
colheita de sementes de espécies silvestres da
flora do continente Europeu. Deve usar-se a Flora
Europaea (agora disponível em formato electrónico
em http://rbg-web2.rbge.org.uk/FE/fe.html) sempre
que possível. Só se deve recorrer a floras nacionais
ou regionais se a taxonomia tiver sido revista
recentemente e estiver mais actualizada do que na
Flora Europaea.

Figura 14 Identificação no campo.
(© Museu de Trento)
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A colheita de espécimes para
herbário, antes ou durante a
colheita de sementes, permite a
verificação das identificações das
espécies-alvo feitas pelo colector
(ou identificadores subsequentes)
e a criação de uma referência para
verificação futura. Idealmente,
estes espécimes devem ser
acompanhados por fotografias
de alta qualidade da espécie no
campo.
Estes espécimes devem possuir
a
maioria
dos
caracteres
identificadores da espécie e
devem ser característicos das
plantas nas quais foram recolhidas Figura 15 Equipamento standard para espécimes de herbário.
as sementes. Bridson & Forman (© RBG Kew)
(1998)
contém
informação
adicional sobre a recolha de espécimes de herbário. Se possível, deve recolher-se mais do
que um espécime, para duplicação noutros herbários. A colheita dos espécimes em plantas
diferentes e a sua identificação proporcionam aos futuros cientistas informações sobre a
variabilidade existente em cada população. No caso de plantas parasitas, pode ser importante
recolher uma amostra de herbário (e sementes) da planta hospedeira.
A colheita dos espécimes não deve afectar desnecessariamente a população, especialmente
nas espécies ameaçadas de extinção. Por vezes, pode ser difícil obter espécimes completos.
Nestes casos, basta recolher uma parte da planta, ou utilizar o material recolhido com as
sementes (frequentemente o caso dos terófitos), certificando-se que o material apresenta
caracteres usados para identificação. Como último recurso, pode registar-se o número de
referência de um voucher previamente recolhido na mesma população, e já integrado num
herbário. Esse número deve ser acompanhado com fotografias de campo, com elevada
qualidade e detalhe, que podem ser usadas para identificação da espécie.
Os espécimes de herbário relativos às colecções de sementes devem ser verificados e deve
ser mantido um registo (simultaneamente nos espécimes e na base de dados do banco de
sementes) do verificador e respectiva instituição.
Se a espécie é naturalizada ou re-introduzida no local de colheita, esta informação deve ser
registada nas notas do passaporte.

5.4

Amostras de solo

Pode ser útil recolher uma amostra de solo perto da planta, no caso de espécies que têm
relações simbióticas com microrganismos do solo (e.g., orquídeas, leguminosas). Isso permitirá
restabelecer a relação simbiótica quando as sementes germinarem para produzir novas plantas.
Na maioria dos casos, isto é útil mas não essencial. É importante que a etiqueta das amostras
de solo contenha o código de identificação da respectiva colecção de sementes.
Há dois pontos a considerar na recolha de amostras de solo. Primeiro, o transporte de solo
é regulamentado por legislação fitossanitária. É essencial contactar a autoridade fitossanitária
adequada e verificar se as intervenções no solo são autorizadas. Segundo, para conservar as
amostras de solo por algum tempo, é aconselhável solicitar a orientação de microbiologistas.
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6

CUIDADOS A TER COM AS SEMENTES APÓS A COLHEITA

É essencial ter alguns cuidados com as sementes após a colheita e antes do processamento
para conservação a longo prazo. Caso isso não aconteça, a viabilidade poderá registar
decréscimos significativos, por ex., a longevidade das sementes pode passar de um século para
apenas uma década.
As sementes recolhidas podem ser limpas previamente no campo, para estimar a sua
quantidade, e para preparar o transporte. Contudo, a maior parte dos procedimentos de limpeza
deve ser realizada no banco de sementes, onde existe equipamento adequado. A melhor técnica
para uma limpeza prévia no campo consiste no uso de um recipiente de plástico leve (fácil de
transportar), onde os resíduos podem ser removidos (e.g., com um leve sopro) e as sementes
retiradas para um saco de papel ou envelope (ver secção 4.3a).
É preferível transportar sementes e não frutos, excepto se não podem ser facilmente
separados ou o tempo é limitado. No caso de frutos carnudos, pode ser possível eliminar a
polpa, macerando em água e em seguida secando ao ar ou usando sílica-gel. Caso isso não
seja possível, os frutos devem ser colocados em sacos de plástico abertos, ou (quando isto
é pouco prático) fechados num ambiente com ar fresco. Durante o transporte, e até chegar
ao banco de sementes, as sementes devem ser mantidas em recipientes permeáveis, que
permitam a secagem (os sacos de papel / pano devem ser colocados dentro de sacos de pano
maiores, caixas de papelão ou cestos de vime). Deve evitar-se o uso de sacos de plástico para
armazenar sementes.
Se o transporte para o banco de sementes demorar vários dias, é aconselhável secar as
sementes dentro de caixas de plástico fechadas, contendo um agente desidratante (sílica-gel,
arroz seco ou carvão). Isto é particularmente importante se a humidade relativa média do ar
exterior (ou humidade relativa das sementes em equilíbrio, medida num higrómetro) for superior
a 50% (ver secção 4.2). No caso da sílica-gel, é aconselhável uma relação de cerca de 3:1
(desidratante:sementes). O desidratante deve ser colocado na proximidade das sementes, mas
de modo a permitir a circulação de ar. Todos os recipientes com sementes devem ser colocados
no interior do veículo, longe do sol directo, para evitar as temperaturas elevadas. À noite, se a
temperatura descer significativamente, a humidade pode subir no interior do veículo. Nestas
condições, as sementes secas podem absorver água e devem, por isso, ser protegidas (e.g.,
colocando-as numa sala climatizada durante a noite, se disponível). Se a expedição estiver
sediada numa estação de campo, as colecções de sementes devem ser deixadas num local
fresco e seco (p. ex. um quarto com ar condicionado) e não no veículo.

Figura 16 Pode-se secar as sementes no
campo usando recipientes com sílica-gel.
(© RBG Kew)
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Anexo 1 Dados de passaporte (Formulário de Colheita)
OS CAMPOS A CINZENTO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

ID colecção

Nº colheita

Data colheita

AAAA

MM

(igual ao do saco)

DD

Apelido e Nome do Colector
Principal (MAIÚSCULAS)

Instituição

Outros colectores
Nomes e Instituições
Taxon
Nome(s) comum(s) (+ língua)
Voucher
herbário

Sim/Não
Nº:

Amostra de
solo

Sim/Não
Nº:

Aleatório...................
Método
de amos- Regular.....................
Transecto (linear).....
tragem
(escolher
um)

Nº de
plantas
adultas
encontradas

(escolher
um)

Centro da
população................
Periferia da
população................
Outro.......................

Nº de
plantas
amostradas

1...........
2-5........
5-10......
10-25....
25-50....
50-100..
1001000.....
1000+...

Área amostrada (m x m)

(escolher
um)

Estado fenológico

1...........
2-5........
5-10......
10-25....
25-50....
50-100..
1001000.....
1000+...

(escolher um)

Mais flores do que frutos......
Mais frutos do que flores......
Frutos......…………………....
Dispersão concluída......…...

Sementes / frutos recolhidos no solo?

SIM

NÃO Parcialmente

Fotos (referência)
País

Subdivisão primária

Subdivisão secundária (concelho, …)
Localidade

Latitude Y

Longitude X

Unidades

Altitude (m)

Profundidade água (aquáticas) (m)

(escolher um)

Código EPSG
(ver códigos)

Graus
Metros

Precisão
Altitude (m)

Coordenadas
fornecidas
pelo
collector?

Método
Coordenadas

Método
Altitude

Exposição

Declive

Textura solo

pH solo

Sim

GPS

Altímetro

N

0-5%

Cascalho

Ácido

Não

DGPS

DEM

N-E

6-10%

Areia

Alcalino

Estimativa

GPS

E

11-20%

Franco-arenoso

Neutro

Mapa

Estimativa

S-E

21-31%

Franco

Google Earth

Mapa

S

>30%

Franco-argiloso

(escolher um)

(escolher um)

(escolher um)

(escolher um)

(escolher um)

S-W

Turfa

W

Sem solo

(escolher um)

N-W

Códigos
EUNIS Habitat
(ver códigos)

Códigos Uso do Solo
(ver códigos)

Ameaças

Notas do local
(observações ou informação relevante)
Espécies associadas

(DISCRIMINAR 3-5 espécies
raras ou abundantes)

Notas de Colheita

(e.g.: problemas, método de colheita,
estimativa do nº de sementes, cor da flor, etc)
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Anexo 2 Códigos para utilização no Passaporte
I. Códigos EPSG (European Petroleum Survey Group)
O EPSG (http://www.epsg-registry.org/) inlcui todos os códigos e a respectiva descrição. Os
códigos de cada país podem ser encontrados na base de dados fazendo um pesquisa por área.
II. CÓDIGOS EUNIS DOS HABITATS E USO DO SOLO – para a Europa
Para a descrição dos habitats – ver http://eunis.eea.europa.eu/habitats-code.jsp
A: Marine habitats

E6

Inland salt steppes

A1

Littoral rock and other hard substrata

E7

Sparsely wooded grasslands

A2

Littoral sediment

A3

Infralittoral rock and other hard substrata

A4

Circalittoral rock and other hard substrata

A5

Sublittoral sediment

A6

Deep-sea bed

A7

Pelagic water column

A8

Ice-associated marine habitats

F: Heathland, scrub and tundra
F1

Tundra

F2

Arctic, alpine and subalpine scrub

F3

Temperate and mediterranean-montane
scrub

F4

Temperate shrub heathland

F5

Maquis, arborescent matorral and thermoMediterranean brushes

F6

Garrigue

F7

Spiny Mediterranean heaths (phrygana,
hedgehog-heaths and related coastal cliff
vegetation)

F8

Thermo-Atlantic xerophytic scrub

F9

Riverine and fen scrubs

FA

Hedgerows

FB

Shrub plantations

B: Coastal habitats
B1

Coastal Dunes and Sandy Shores

B2

Coastal Shingle

B3

Rock cliffs, ledges and shores, including the
supralittoral

C: Inland surface waters
C1

Surface standing waters

C2

Surface running waters

C3

Littoral zone of inland surface waterbodies

G: Woodland, forest and other wooded land
D: Mires, bogs and fens

G1

Broadleaved deciduous woodland

D1

Raised and blanket bogs

G2

Broadleaved evergreen woodland

D2

Valley mires, poor fens and transition mires

G3

Coniferous woodland

D3

Aapa, palsa and polygon mires

G4

Mixed deciduous and coniferous woodland

D4

Base-rich fens and calcareous spring mires

G5

D5

Sedge and reedbeds, normally without freestanding water

Lines of trees, small anthropogenic
woodlands, recently felled woodland, earlystage woodland and coppice

D6

Inland saline and brackish marshes and reedbeds

E: Grasslands and lands dominated by forbs, mosses or
lichens

H: Inland unvegetated or sparsely vegetated
habitats
H1

Terrestrial underground caves, cave
systems, passages and waterbodies

E1

Dry grasslands

H2

Screes

E2

Mesic grasslands

H3

Inland cliffs, rock pavements and outcrops

E3

Seasonally wet and wet grasslands

H4

Snow or ice-dominated habitats

E4

Alpine and subalpine grasslands

H5

E5

Woodland fringes and clearings and tall forb stands

Miscellaneous inland habitats with very
sparse or no vegetation

H6

Recent volcanic features
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I: Regularly or recently cultivated agricultural,
horticultural and domestic habitats
I1

Arable land and market gardens

I2

Cultivated areas of gardens and parks

J: Constructed, industrial and other artificial habitats
J1 Buildings of cities, towns and villages
J2 Low density buildings
J3 Extractive industrial sites
J4 Transport networks and other constructed hard-surfaced areas
J5 Highly artificial man-made waters and associated
structures
J6 Waste deposits
X: Habitat complexes

B. LAND USE CODES
L1: Agriculture
L1.1

Pasture

L3: Grazing

L1.2

Fallow

L3.1

Light

L1.3

Crop

L3.2

Moderate

L1.4

Grassland

L3.3

Severe

L1.5

Forest

L1.6

Woodland

L1.7

Protected enclosure

L2: Commercial
L2.1

Draining

L2.2

Dumping

L2.3

Aquaculture

L2.4

Quarrying / Mining

L2.5

Industrial

L2.6

Peat cutting

L4: Leisure
L4.1

Walking

L4.2

Fishing

L4.3

Hunting

L4.4

Golf

L4.5

Sports pitch

L4.6

Camping

L4.7

Horse riding

L4.8

Cycling
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Anexo 3 Exemplos de tempo entre a floração e frutificação
nas espécies Europeias
Espécie

Espécies lenhosas
Acer campestre
Arbutus unedo
Betula nana
Buxus sempervirens
Calicotome villosa
Cistus albidus
Cistus ladanifer
Cistus monspeliensis
Cistus salvifolius
Coronilla valentina
Daphne mezereum
Hippophae rhamnoides
Ilex aquifolium
Juniperus communis
Phillyrea angustifolia
Phillyrea latifolia
Pistacia lentiscus
Ribes alpinum
Salix alba
Salix arbuscula
Salix cinerea
Salix lanata
Salix lapponum
Salix myrsinifolia
Salix myrsinites
Salix pentandra
Salix purpurea
Salix reticulata
Salix triandra
Salix viminalis
Sorbus anglica
Sorbus devoniensis
Sorbus minima
Sorbus rupicola
Sorbus subcuneata
Sorbus torminalis
Sorbus vexans
Ulmus glabra
Ulmus minor
Média para espécies lenhosas

Mês floração
(média)
(1 = Janeiro)

Mês frutifiDiferença em
cação (média) meses
(1 = Janeiro)

Flora e ref.

5,5
11
5
4,5
3,5
4
4
4
4
4
3
3,5
6,5
5,5
3
3
3
4,5
4,5
5,5
3,5
6
6
4,5
5,5
5,5

9,5
11
7
9
7
7
7
7
7
6,5
8,5
9
12
9,5
11
11
11,5
7
7
6
5,5
7
7,5
5,5
6,5
6,5

4
12
2
4,5
3,5
3
3
3
3
2,5
5,5
5,5
5,5
4
8
8
8,5
2,5
2,5
0,5
2
1
1,5
1
1
1

Ilhas Britânicas ref 1

3,5
6,5
4,5
3
5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5
2,5
2,5

5
7,5
6
4,5
9
9
9
9
9
9
9
5,5
5,5

1,5
1
1,5
1,5
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4
3
3
3,5

Reg. Mediterrânica ref 2

Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Reg. Mediterrânica ref 2
Reg. Mediterrânica ref 2
Reg. Mediterrânica ref 2
Reg. Mediterrânica ref 2
Reg. Mediterrânica ref 2
Reg. Mediterrânica ref 2

Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Reg. Mediterrânica ref 2
Reg. Mediterrânica ref 2
Reg. Mediterrânica ref 2

Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
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Mês floração
(média)
(1 = Janeiro)

Mês frutifiDiferença em
cação (média) meses
(1 = Janeiro)

Espécies não lenhosas
Arum italicum
Atriplex littoralis
Atriplex portulacoides
Blysmus compressus
Carex acutiformis
Carex appropinquata
Carex atrofusca

4,5
7,5
8
6,5
6,5
5,5
7

8,5
8,5
9,5
8,5
7,5
6,5
9

4
1
1,5
2
1
1
2

Carex caryophyllea
Carex curta
Carex diandra
Carex distans
Carex disticha
Carex divisa
Carex echinata
Carex extensa
Carex filiformis
Carex flava
Carex hirta
Carex hostiana
Carex humilis
Carex lachenalii
Carex laevigata
Carex limosa
Carex magellanica
Carex maritima
Carex microglochin
Carex ornithopoda
Carex panicea
Carex paniculata
Carex pendula
Carex punctata
Carex rariflora
Carex rostrata
Carex rupestris
Carex strigosa
Carex sylvatica
Carex vaginata
Carex vesicaria
Carex vulpina
Cicendia filiformis
Cladium mariscus
Eleocharis multicaulis
Eleogiton fluitans
Galanthus nivalis

4,5
7,5
5,5
5,5
6,5
5,5
5,5
6,5
5,5
6
5,5
6
4
6,5
6
5,5
5,5
6
7,5
5
5,5
5,5
5,5
6,5
6
6,5
6,5
5,5
6
7
6
5,5
8
7,5
7,5
7,5
2

6,5
8,5
6,5
6,5
7,5
7,5
6,5
7,5
6,5
7
6,5
7
6
7,5
7,5
7,5
6,5
7
8,5
6,5
6,5
7
6,5
7,5
7
7,5
7,5
8,5
8
8,5
7
6,5
9
8,5
9
8,5
6

2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1,5
2
1
1
1
1,5
1
1,5
1
1
1
1
1
3
2
1,5
1
1
1
1
1,5
1
4

Flora e ref.

Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
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Gladiolus illyricus
Hydrocotyle vulgaris
Kobresia simpliciuscula
Medicago arabica
Medicago polymorpha
Menyanthes trifoliata
Narcissus bulbocodium subsp.
bulbocodium
Narcissus jonquilla

Mês floração
(média)
(1 = Janeiro)
4
7
6,5
6
6,5
6
3

Mês frutifiDiferença em
cação (média) meses
(1 = Janeiro)
7
3
8,5
1,5
7,5
1
7
1
7,5
1
8
2
4
1

Flora e ref.

Reg. Mediterrânica ref2

Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Reg. Mediterrânica ref2

4

5,5

1,5

Reg. Mediterrânica ref2

Narcissus papyraceus
Narcissus pseudonarcissus

2
3

4
6

2
3

Reg. Mediterrânica ref2

Primula elatior
Primula vulgaris
Rhynchospora fusca
Ruscus aculeatus
Salsola kali
Sarcocornia perennis
Schoenoplectus lacustris
Schoenoplectus tabernaemontani
Scirpus sylvaticus
Thesium humifusum
Thymus pulegioides
Trichophorum cespitosum
Tulipa sylvestris
Vaccinium myrtillus
Vaccinium oxycoccos
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Viscum album
Média para espécies não
lenhosas

4,5
2,5
5,5
2,5
8
8,5
6,5
6,5
6,5
7
7,5
5,5
4
5
7
5,5
7
3

7
5,5
8,5
9
9
10
8,5
8,5
7,5
8
9
7,5
6,5
8
9
8,5
9
11,5

2,5
3
3
6,5
1
1,5
2
2
1
1
1,5
2
2,5
3
2
3
2
8,5
1,8

Ilhas Britânicas ref 1

Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Reg. Mediterrânica ref2

Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1
Ilhas Britânicas ref 1

Ref 1. Clapham, Tutin & Moore (1987).
Ref 2. Observações de campo, Jardim Botânico, Museus da Politécnica, R. Escola Politécnica 58,
1269-102 Lisboa, PORTUGAL (2009)
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Anexo 4 Lista de equipamento de campo
Documentos gerais
Autorizações e licenças, documentos pessoais e do veículo
Roupas
Incluir calçado apropriado para o terreno, impermeáveis e chapéu
Luvas sem dedos (para locais frios)
Orientação
Mapas
Aparelho de GPS e pilhas
Bússola
Altímetro
Segurança
Telemóvel e carregador, rádio
Água – numa caixa térmica (em países quentes)
Primeiros socorros
Protector solar
Repelente de insectos
Garrafas de água / garrafa térmica (para locais frios)
Duplicado das chaves do veículo
Identificação de espécies e habitats
Lista das espécies-alvo
Floras e guias de campo
Lupas (10x, 20x)
Classificação de habitats EUNIS (ver Anexo 2)

Figura 17 Diverso equipamento para colheita de
sementes. (© RBG Kew)
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Equipamento para colheita de sementes / espécimes de herbário
Mochila
Cópias do formulário de dados (Passaporte)
Máquina fotográfica e pilhas ou carregador
Binóculos
Sacos de papel, pano e plástico de vários tamanhos (ver nota na secção 4.1)
Etiquetas
Agrafador
Bandejas / tigelas / crivos (de metal, para reduzir electricidade estática)
Papel branco (folhas grandes)
Pinças e agulhas
Tesouras-de-poda (cabos compridos com dispositivo colector e.g., para casmófitos)
Luvas grossas
Caderno de campo, gravador ou agenda electrónica (PDA)
Lápis e marcadores de tinta permanente
Canivete
Pá e embalagens para amostras de solo
Fita-métrica
Sílica-gel (para secagem das sementes e também para amostras para extracção de
ADN)
Sacos de plástico grandes para guardar o material de herbário por pouco tempo
Prensas para os espécimes de herbário
Jornais para secar os espécimes de herbário
Outros
Carro (4x4, com capacidade suficiente e peças suplentes)
Óculos de sol
Lanternas
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Anexo 5 Resumo das recomendações de amostragem
Colheita
Nº populações
Nº plantas
Nº frutos / sementes por planta

Alogâmicas
Poucas
Muitas
Muitas

Autogâmicas / apomíticas
Muitas
Poucas
Poucas

Anexo 6 Guia para o número de sementes necessário para
uma colecção
adaptado de Way (2003)
Colecção de sementes

5000

Amostra “base” de sementes viáveis suficiente 1000
para manter a diversidade genética (assumir
alogamia e manutenção das frequências
alélicas da população amostrada)
Perda de viabilidade durante o armazenamento 1250
(assumir viabilidade inicial 100% e standard de
regeneração 75%)
600
Sementes para multiplicação (assumir mínimo
de 3 regenerações com 200 sementes)
Monitorização (assumir medição não-destrutiva 550
do teor em água, teste de germinação inicial
com 2x50 sementes e, posteriormente, com 50
sementes a cada 10 anos, por um período até
100 anos)
1600
Sementes para distribuição

Anexo 7 Volume de sementes limpas que contém pelo menos
5000 sementes
Tamanho das sementes
< 1 mm
1-3 mm
3-5 mm
5-10 mm
> 10 mm

Volume total
5 cm3 aprox.
10 cm3 aprox.
25 cm3 aprox.
75 cm3 aprox.
Estimar o número

Exemplos
Sedum, Saxifraga
Biscutella, Thymus, Trifolium
Salvia, Pistacia
Retama, Ferula
Quercus, Pinus
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Anexo 8 Incidência de sementes vazias e danificadas
por insectos em 4070 colecções de sementes Europeias
pertencentes a diferentes famílias (dados de Millennium
Seed Bank, RBG Kew)
Família

Nº de colecções de
sementes

Nº de colecções de
sementes

Aceraceae
Anacardiaceae
Aquifoliaceae
Araceae
Celastraceae
Cornaceae
Cupressaceae
Cynomoriaceae
Fagaceae
Globulariaceae
Hippuridaceae
Rutaceae
Zannichelliaceae
Betulaceae
Rhamnaceae
Grossulariaceae
Juncaginaceae
Myricaceae
Oleaceae
Santalaceae
Verbenaceae
Rosaceae
Illecebraceae
Typhaceae
Balsaminaceae
Corylaceae
Menyanthaceae
Molluginaceae
Potamogetonaceae
Dipsacaceae
Cistaceae
Onagraceae
Lamiaceae
Poaceae
Alliaceae
Malvaceae
Cyperaceae

7
3
3
1
2
6
12
1
1
5
2
2
2
14
8
4
4
4
8
4
4
213
14
13
3
3
3
3
24
22
32
32
163
383
28
28
193

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
92,9
87,5
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
74,2
71,4
69,2
66,7
66,7
66,7
66,7
66,7
59,1
56,3
56,3
54,6
53,8
53,6
53,6
51,3

% de colecções com
sementes danificadas por insectos
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,7
8,3
0,0
0,0
40,0
0,0
0,0
0,0
7,1
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
14,6
0,0
0,0
0,0
33,3
0,0
0,0
4,2
36,4
21,9
3,1
11,7
8,6
0,0
21,4
5,2
30

Família

Nº de colecções de
sementes

Boraginaceae
Apiaceae
Adoxaceae
Amaranthaceae
Berberidaceae
Buxaceae
Cannabaceae
Colchicaceae
Empetraceae
Plumbaginaceae
Polemoniaceae
Staphyleaceae
Polygonaceae
Asteraceae
Liliaceae
Valerianaceae
Violaceae
Ericaceae
Chenopodiaceae
Ranunculaceae
Clusiaceae
Asclepiadaceae
Cucurbitaceae
Geraniaceae
Paeoniaceae
Parnassiaceae
Thymelaeaceae
Ulmaceae
Rubiaceae
Plantaginaceae
Caprifoliaceae
Alismataceae
Asparagaceae
Convolvulaceae
Melanthiaceae
Resedaceae
Lythraceae
Brassicaeae
Callitrichaceae
Convallariaceae
Dioscoreaceae
Tamaricaceae
Euphorbiaceae

45
234
2
6
2
2
2
2
2
22
4
2
56
440
15
16
19
34
149
129
38
3
3
24
3
3
3
3
40
13
17
24
7
14
7
7
11
194
4
4
4
4
17

Nº de colecções de
sementes
51,1
50,9
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
48,2
47,7
46,7
43,8
42,1
41,2
40,9
37,2
34,2
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
32,5
30,8
29,4
29,2
28,6
28,6
28,6
28,6
27,3
26,8
25,0
25,0
25,0
25,0
23,5

% de colecções com
sementes danificadas por insectos
2,2
24,8
0,0
0,0
50,0
0,0
50,0
50,0
0,0
9,1
0,0
50,0
3,6
14,8
6,7
0,0
0,0
2,9
1,3
9,3
0,0
0,0
33,3
8,3
100,0
0,0
33,3
0,0
7,5
15,4
0,0
4,2
0,0
21,4
0,0
14,3
9,1
7,7
0,0
0,0
0,0
25,0
5,9
31

Família

Nº de colecções de
sementes

Caryophyllaceae
Papaveraceae
Primulaceae
Fabaceae
Scrophulariaceae
Amaryllidaceae
Campanulaceae
Linaceae
Crassulaceae
Solanaceae
Iridaceae
Urticaceae
Juncaceae
Gentianaceae
Hyacinthaceae
Droseraceae
Saxifragaceae
Araliaceae
Aristolochiaceae
Asphodelaceae
Butomaceae
Capparaceae
Ebenaceae
Elaeagnaceae
Elatinaceae
Eriocaulaceae
Frankeniaceae
Haloragaceae
Hemerocallidaceae
Lentibulariaceae
Nymphaeaceae
Orchidaceae
Oxalidaceae
Pinaceae
Polygalaceae
Portulacaceae
Ruscaceae
Salicaceae
Taxaceae
Tiliaceae
Trilliaceae
Zygophyllaceae

235
40
45
266
188
23
69
23
18
18
13
7
67
55
24
15
31
4
1
4
2
1
1
2
2
2
1
2
1
5
1
1
1
2
2
3
1
4
1
2
2
1

Nº de colecções de
sementes
21,3
20,0
20,0
17,7
17,6
17,4
17,4
17,4
16,7
16,7
15,4
14,3
13,4
12,7
8,3
6,7
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

% de colecções com
sementes danificadas por insectos
8,1
1 2,5
0,0
18,0
3,7
13,0
5,8
13,0
0,0
0,0
15,4
0,0
1,5
7,3
16,7
0,0
0,0
25,0
100,0
25,0
0,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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