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RECOMENDAÇÕES DA ENSCONET PARA A CONSERVAÇÃO
DE SEMENTES
LIMPEZA DAS SEMENTES
Para mais detalhes ver Temas 1.

•

Idealmente, todos os lotes de sementes deveriam ser cuidadosamente limpos até que todo o
material vegetal fosse removido. Contudo, nalguns casos, pode ser necessário armazenar as
colecções com algum grau de impureza e registar essa informação na base de dados.

•

A maioria das sementes de espécies silvestres deve ser limpa manualmente, com o auxílio de algum
equipamento. O equipamento deve ser limpo entre cada utilização com amostras diferentes.

•

Os operadores devem ter conhecimento da morfologia de sementes e frutos ao nível da família,
e devem ter capacidade para interpretar as estruturas à lupa.

•

As operações de limpeza de sementes devem ser realizadas numa bancada com ar forçado e
filtro de poeira, ou numa área restrita, tendo os operadores o cuidado de usar más caras antipoeira de tipo adequado.

•

Durante a limpeza, as sementes devem ser inspeccionadas numa lupa, para detectar sementes
danificadas.

•

Os resíduos produzidos durante a limpeza devem ser destruídos, preferencialmente por incineração controlada.

•

O número de sementes “vazias” deve ser avaliado na amostra limpa com um “teste de corte”
ou análise de raio-X.

SECAGEM E MONITORIZAÇÃO DO CONTEÚDO EM ÁGUA
Para mais detalhes ver Temas 2 e 3.

•

Até que existam novos dados disponíveis, recomenda-se a secagem das sementes em equilíbrio com o ar a cerca de 15% HR (cerca de 3,5-6,5% de conteúdo em água, dependendo do
teor de óleo das sementes) e 10-20 °C nos casos em que a conservação é feita a temperaturas
inferiores a 0 °C. A ultra-secagem (inferior a 15% HR) é recomendada nos casos em que a
conservação é feita a temperaturas superiores a 0 °C. A secagem a temperaturas elevadas ou
em estufas de secagem não é recomendada.

•

As sementes ou frutos em diferentes estádios de maturação devem, se possível, ser separados
em sub-amostras e cada uma delas deve secar independentemente, depois de atingir a
maturação.

•

Para maximizar a velocidade de secagem, as sementes devem ser distribuídas em camadas
finas num ambiente com circulação de ar.

•

Os frutos ou sementes imaturos devem amadurecer durante 2-3 semanas em condições
semelhantes às condições naturais do local de colheita.

•

As sementes extraídas de frutos carnudos maduros devem secar gradualmente nas condições
ambientais (60-70% HR, 20-25 °C, durante 1-2 semanas) antes de serem transferidas para a
sala de secagem.

•

Usar a humidade relativa em equilíbrio (HRe) para monitorizar a secagem, tendo em conta as
potenciais fontes de erro. Este parâmetro pode ser medido usando higrómetros, data loggers


ou sílica-gel.
•

Para os bancos de sementes médios a grandes (ca. 100 - 1000 amostras por ano), recomendase uma sala de secagem com possibilidade de ajustar a HR para o valor desejado. Para o
processamento em pequena escala, de um número de amostras reduzido (ca. menos de 100
por ano), aconselha-se o uso de desidratantes, como sílica-gel, ou uma câmara / incubadora
com HR regulável.

•

As sementes com elevado conteúdo em água devem secar em condições ambientais durante
2-3 dias, antes de iniciar a secagem com desidratante. No caso de se usar sílica-gel, uma
proporção 1:1 deverá secar as sementes de forma adequada (<30 % HRe).

ACONDICIONAMENTO

Para mais detalhes ver Tema 4.

•

Para a conservação a longo prazo usar recipientes de vidro transparentes, com tampa
reutilizável, para colecções com acesso frequente; recipientes de vidro selados à chama ou
embalagem dupla em recipientes de vidro, com tampa reutilizável, para colecções com acesso
pouco frequente. Os sacos de folha de alumínio poderão ser igualmente eficazes, desde que
devidamente selados e, de preferência, em embalagem dupla.

•

As sementes devem ser embaladas preferencialmente num ambiente com humidade controlada.

•

Colocar um indicador de humidade (pequeno saco de sílica-gel) no recipiente para
monitorizar a hermeticidade e para protecção contra catabolitos. A sílica-gel deve ser equilibrada
nas condições de secagem usadas no banco de sementes (normalmente 15 % HR).

•

Verificar e substituir periodicamente a selagem (se aplicável).

•

Testar a hermeticidade dos lotes de recipientes usando um procedimento padronizado.

ARMAZENAMENTO

Para mais detalhes ver Tema 5.

•

As temperaturas abaixo de 0 °C (normalmente entre -18 e -20 °C) são recomendadas para a
conservação a longo prazo da maioria das sementes ortodoxas.

•

Para o armazenamento convencional a temperaturas não-criogénicas, temperaturas abaixo de
-35 °C não parecem trazer benefícios à longevidade das sementes que justifiquem os custos
adicionais.

•

A criopreservação em azoto líquido é recomendada para espécies com sementes ortodoxas
com longevidade baixa.

•

Todas as amostras devem ser duplicadas noutro banco de sementes. Este banco deve estar
situado a uma distância considerável, de modo a que não esteja sujeito aos mesmos fenómenos
catastróficos que possam destruir a colecção principal.

TESTES DE GERMINAÇÃO
Para mais detalhes ver Tema 6.

•

Recomenda-se a realização dos testes de germinação no maior número possível de colecções
após a secagem das sementes e, se possível, após o armazenamento. Seria desejável que
os testes de germinação fossem realizados antes e após a secagem, para identificar possíveis
efeitos da secagem e congelamento na capacidade de germinação. Se os recursos forem
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limitados e só for possível realizar um teste, recomenda-se que este seja realizado no primeiro
mês depois do armazenamento.
•

A percentagem de germinação deve ser expressa em termos do número de sementes com
capacidade física para germinar (número total de sementes - número de sementes sem embrião
ou danificadas).

•

Uma amostra de 200 sementes é ideal, mas duas réplicas de 50 ou 25 sementes são aceitáveis.

•

Para evitar as lesões por embebição, as sementes de espécies susceptíveis devem ser
“humedecidas” antes do teste de germinação.

•

A germinação das sementes é uma característica extremamente plástica e os requisitos podem
variar consideravelmente com a espécie, população, ano de colheita e até mesmo o tempo
de conservação. A bibliografia ou as bases de dados, como a Seed Information Database,
RBGK (Liu et al., 2008: http://data.kew.org/sid/sidsearch.html) e LEDA traitbase (http://www.
leda-traitbase.org/tomcat/LEDAportal/index.jsp) podem orientar na definição das condições de
germinação. Caso essa informação não exista, pode usar-se o clima da região de origem, a
ecologia e a estrutura das sementes como orientação.

•

As sementes de muitas espécies silvestres apresentam dormência. Nestes casos, terão de ser
aplicados os tratamentos adequados para quebrar a dormência.

•

O substrato para a germinação pode ser agar, papel de filtro ou areia. O agar (geralmente
1%) tem as seguintes vantagens: manutenção baixa; baixo risco de lesões por embebição;
concentração dos produtos químicos aplicados constante; fácil identificação das radículas
brancas num fundo escuro; fácil remoção das plântulas para transplante.

•

Em todos os casos, deve usar-se água destilada ou desionizada.

•

As sementes não devem tocar-se no substrato de germinação.

•

As temperaturas constantes devem ser evitadas, se possível, excepto nos tratamentos de
estratificação. A luz contínua também deve ser evitada, devido ao risco de inibição da germinação.

•

Considera-se que uma semente germinou quando se dá a emergência de uma radícula com
cerca 1 a 2 mm de comprimento ou com pelo menos o mesmo comprimento que a semente.

VOUCHERS E VERIFICAÇÃO
Para mais detalhes ver Tema 7.

•

Excepto nos poucos casos em que as populações são bem conhecidas, deve ser recolhido um
espécime de herbário representativo da população na qual as sementes foram colhidas. Este
procedimento deve ter em conta a raridade ou grau de ameaça das populações.

GESTÃO DE DADOS

Para mais detalhes ver Tema 8.

•

Quando se regista os dados de cada colheita de sementes é fundamental ter em conta que os
dados são importantes para os utilizadores, no presente e durante o tempo de vida das s e mentes (provavelmente por um período de 200 anos). Portanto, os dados devem ser objectivos
e devem ser registados de acordo com normas de referência.

REGENERAÇÃO

Para mais detalhes ver Tema 9.

•

A regeneração é um processo caro e, sempre que possível, deve ser evitado pela colheita, no
campo, de um grande número de sementes de elevada qualidade. Nalguns casos, é preferível
optar por fazer nova colheita no campo (se ainda for possível).
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•

Deve reduzir-se, tanto quanto possível, os riscos de selecção, deriva genética ou hibridação
entre entidades aparentadas, tendo simultaneamente em conta que a eliminação total desses
riscos é praticamente impossível. Deve usar-se o conhecimento disponível sobre os mecanismos de reprodução para seleccionar o método de polinização (e.g. evitar a autopolinização nas
espécies alogâmicas e assegurar o isolamento genético).

•

Os procedimentos de cultivo são essenciais para minimizar a perda de plantas (condições
semelhantes às naturais) e maximizar a produção de semente (redução da competição e optimização da produção de flores e sementes).

•

O método ideal para assegurar a manutenção da variabilidade genética consiste em cruzamentos recíprocos mas, em muitos casos, é uma prática demorada e complicada; é importante
garantir que a contribuição de pólen é semelhante em todas as plantas.

•

A polinização assistida em várias datas assegura a contribuição das plantas com floração precoce e tardia.

•

Se possível, as sementes produzidas por cada progenitor devem ser mantidas em separado,
e usadas de forma equitativa na produção da próxima geração. Se isso não for possível, pode
agrupar-se as sementes de forma equitativa, em que cada progenitor contribui com a mesma
proporção de sementes para a amostra; as sementes para produzir a próxima geração devem
ser seleccionadas ao acaso e não devem ser em número inferior à geração anterior, para evitar
o “efeito de gargalo”.

•

As condições de crescimento e os resultados da regeneração devem ser devidamente documentados.

DISTRIBUIÇÃO DAS SEMENTES
Para mais detalhes ver Tema 10.

•

As listas de sementes devem incluir colecções com a quantidade de sementes adequada,
nível de germinação aceitável e identidade verificada; não devem incluir colecções para as
quaisexistam restrições definidas em acordos prévios ou espécies com características invasoras
reconhecidas.

•

É importante que os bancos de sementes mantenham um stock de sementes que não é
distribuído. Isso consegue-se, quer separando fisicamente uma parte para conservação
(amostra “base”) e outra para utilização (amostra “activa”), quer mantendo um sistema de
controlo na base de dados que assinala o momento em que a colecção atinge valores limite.

•

Tendo em conta a soberania nacional e os direitos de propriedade que regulamentam o uso
dos recursos genéticos, as sementes são normalmente distribuídas ao abrigo dos termos
de um acordo legal de transferência de material, que determina as utilizações possíveis das
sementes, a passagem a terceiros e partilha de benefícios.

•

As autoridades fitossanitárias, CITES e a Directiva Habitats devem ser consideradas quando o
material é enviado para o estrangeiro.

•

As amostras devem ser enviadas em sacos de folha de alumínio, acompanhadas de informação
relevante (passaporte e germinação).

•

O banco de sementes deve manter um registo dos requisitantes e usos das sementes
distribuídas. Esta informação é essencial para demonstrar o valor das colecções de sementes.
Sempre que possível, os curadores devem discutir os tipos de colecção requisitados pelos
utilizadores, pois isso permite maximizar a utilização das colecções.
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INTRODUÇÃO
Objectivo deste documento
O objectivo deste documento é fornecer o melhor aconselhamento disponível às instituições
envolvidas na conservação de sementes de espécies silvestres a longo prazo (ou que pretendem
iniciá-la), na Europa, mas também mais amplamente. Pretende-se que este documento seja um
guia e não um manual prescritivo. Para manuais mais detalhados, os curadores deverão referirse a (sementes de cultivares - Rao et al., 2006; sementes de árvores - Schmidt, 2000; espécies
silvestres – CPC, 1986; Bacchetta et al., 2008; Offord & Meagher, 2009); para obter informação
de base mais detalhada ver Smith et al., (2003), especialmente o capítulo de Terry et al. (2003).
Para cada tema abordado, são dadas recomendações para os bancos de sementes dedicados
à conservação de espécies silvestres. Essas recomendações baseiam-se nas normas para os
bancos de germoplasma, elaboradas pela FAO / IPGRI (1994). São igualmente enumeradas áreas
para investigação futura.
Temas abordados
Limpeza, secagem, monitorização do conteúdo em água, acondicionamento, armazenamento,
germinação, verificação taxonómica, gestão de dados, regeneração e distribuição de amostras de
sementes (as Figuras 2 e 3 mostram a sequência destes processos nas instalações de um banco
de sementes de espécies silvestres).

Figura 1 Sementes conservadas a longo-prazo. (© RBGK)
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Elementos principais nos processos de conservação de um banco de sementes
(adaptado de Smith et al., 2003)
Planeamento e autorizações
↓
Colheita de sementes e vouchers etiquetados e registo de dados de campo
↓
Expedição rápida para o banco de sementes
↓
Inspecção de problemas, secagem e montagem de vouchers
↓
Criação de registos de dados para cada colecção
↓
Avaliação da tolerância à desidratação (se desconhecida)
↓
Limpeza das sementes1
↓
Análise de raio-X ou “teste de corte”
↓
Determinação da quantidade de sementes
↓
Secagem
↓
Determinação do conteúdo em água
↓
Teste de germinação inicial2
↓
Acondicionamento e duplicação3
↓
Armazenamento no frio
↓
Caracterização e avaliação4
↓
Distribuição de sub-amostras caracterizadas aos utilizadores (ao longo do tempo)
↓
Testes de germinação (ao longo do tempo)
↓
Regeneração / multiplicação das colecções (quando necessário)5

A limpeza é por vezes antecedida de um período de secagem. As amostras pequenas podem ser 		
multiplicadas neste estádio. Procedimento após a colheita igual ao do material colhido no campo.
Este passo é por vezes adiado para a fase pós-armazenamento, se for necessário confirmar a tolerância à
desidratação e às temperaturas baixas. Requer um recipiente reutilizável.
Os duplicados devem ser depositados num local bem afastado.
Apropriadas a cada caso.
Procedimento após a colheita igual ao do material colhido no campo.
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Figura 3 Diagrama dos principais processos e instalações num banco de sementes



TEMA 1. LIMPEZA DAS SEMENTES
Resumo redigido por Gianni Bedini (Jardim Botânico de Pisa), com base nas experiências
de UVEG, MNHN, RBGK e Jardim Botânico de Pisa, e na sessão de discussão.
Aspectos gerais
A limpeza de sementes é o acto de retirar todas as partes e tecidos que envolvem as sementes,
bem como qualquer material não vegetal (e.g. insectos ou partículas de solo) e sementes de
outras espécies (ver MSBP Technical Information Sheet 14 http://www.kew.org/msbp/scitech/
publications/14-Seed%20cleaning.pdf). Embora seja uma tarefa demorada, exija conhecimentos
técnicos, espaço considerável e equipamento específico, o processo de limpeza apresenta vários
benefícios:
•
Economiza espaço durante o armazenamento no frio. Se a limpeza for feita antes da
secagem, também economiza espaço e tempo na sala / equipamento de secagem.
•
Permite a inspecção visual do lote de sementes para identificação de sementes vazias, imaturas,
danificadas ou infestadas (inúteis para a conservação) e sua posterior eliminação.
•
Elimina agentes patógenicos (fungos, bactérias e vírus), que normalmente estão presentes nas
estruturas eliminadas. Isto também facilita o cumprimento das regulamentações fitossanitárias
quando as sementes são enviadas para os utilizadores.
•
A quantidade de sementes pode ser determinada com maior rigor nas sementes limpas.
Idealmente, todos os lotes de sementes deveriam ser cuidadosamente limpos até que todo o
material vegetal indesejado fosse removido. Na prática, isto não é possível para todas as espécies,
especialmente para alguns tipos de fruto e para sementes pequenas. Os frutos deiscentes e as
sementes grandes são relativamente fáceis de limpar. A extracção de sementes diminutas de
fragmentos do pericarpo de tamanho, forma e densidade comparáveis pode revelar-se uma tarefa
demasiado difícil e morosa. A extracção de sementes de frutos indeiscentes (sâmaras, aquénios
e glandes) também pode ser demasiado demorada ou pode danificar as sementes. Nestes casos,
pode ser necessário armazenar as colecções com algum grau de impureza, mas essa informação
deve ser registada na base de dados.
A maioria das sementes de espécies silvestres deve ser limpa manualmente, embora por vezes
se possa recorrer a algum equipamento automático. Os processos automatizados, comuns no
processamento de sementes agrícolas, hortícolas e florestais, não são adequados para a limpeza de
um grande número de colecções de espécies silvestres, com sementes pequenas e variadas (p. ex. no
tamanho e na morfologia). O tempo necessário para limpar o equipamento entre amostras diferentes,
para evitar a contaminação, não é rentável para um grande número de pequenas amostras. Algumas
amostras, especialmente as de espécies ameaçadas, podem ser constituídas por um número muito
reduzido de sementes. Além disso,
o equipamento pode necessitar de
calibração para cada espécie, o
que não se coaduna com a grande
variabilidade de forma, tamanho e
peso das sementes / frutos em cada
amostra. Estudos realizados em
sementes de algumas cultivares,
mostraram que alguns tipos de
equipamento podem causar danos
mecânicos nas sementes, suficientes
para reduzir a longevidade.
A limpeza de sementes de
espécies silvestres requer mais Figura 4 Laboratório para limpeza de sementes. (© RBGK)


conhecimentos do que seria de esperar. Os operadores devem ter conhecimento da morfologia de
sementes e frutos ao nível da família, e devem ter capacidade para interpretar as estruturas à lupa,
de forma a aplicar técnicas de limpeza que removam estruturas desnecessárias sem danificar as
sementes. Adaptar as técnicas para diferentes tipos de frutos / sementes é, portanto, a chave para
uma boa limpeza de sementes.
Na maioria dos casos, a limpeza é facilitada pela secagem. Os frutos carnudos são uma excepção,
pois neste caso, é aconselhável a extracção das sementes antes da secagem.
Embora possam ser aplicados procedimentos de limpeza simples no campo, imediatamente após
a colheita, a maioria dos procedimentos de limpeza são realizados de forma mais eficaz num
laboratório, com espaço adequado, protecção contra poeira e o seguinte equipamento:
Crivos, rolhas e escovas
Sistema de extracção de poeira e / ou máscaras
Luvas de borracha
Túnel de vento
Lupas e material de dissecção
Equipamento para lavagem
Eliminação de resíduos

TEMA 1A. EQUIPAMENTO E PROCEDIMENTOS COMUNS
Aspectos gerais
Crivos, rolhas & escovas
De um modo geral, os bancos de sementes utilizam crivos de aço inoxidável, com malha metálica
de diferentes tamanhos. Os crivos permitem a separação das sementes e resíduos em duas
ou mais fracções. Os objectos de dimensões maiores do que a malha permanecem no crivo,
enquanto os restantes passam através dela. Se os resíduos forem maiores do que as sementes,
pode usar-se uma malha ligeiramente maior do que as sementes, para reter os resíduos na
malha e as sementes limpas numa bandeja colocada sob o crivo. Se, pelo contrário, os resíduos
forem menores do que as sementes, pode usar-se uma malha ligeiramente menor do que as
sementes, para reter as sementes limpas na malha e os resíduos abaixo desta. Pode usar-se uma
combinação de crivos com malhas de diferentes tamanhos para separar as sementes de resíduos
com várias dimensões. Este método não é apropriado se os resíduos e as sementes forem do
mesmo tamanho. Neste caso, usa-se outro método de separação, p. ex., rolar a amostra numa
superfície inclinada ou usar um túnel de vento
(ver abaixo). Se os métodos alternativos não
forem eficazes, as sementes são armazenadas
com resíduos.
As sementes podem ser ligeiramente
pressionadas ou friccionadas contra a
malha, com uma rolha de borracha. A fricção
permite partir os resíduos e separá-los mas,
se for vigorosa, pode esmagar ou quebrar
as sementes. As sementes frágeis podem
ser friccionadas com a mão: neste caso, o
operador deve usar luvas de látex ou PVC para
proteger os dedos e manter simultaneamente a
sensibilidade.

Figura 5 Limpeza de sementes com crivo e rolha
de borracha. (© RBGK)



As sementes devem ser observadas à lupa: se forem
detectadas sementes danificadas, p. ex. abrasão do
tegumento ou ruptura das cariopses de Poaceae ou
aquénios de Asteraceae, em seguida, deve aplicar-se
uma pressão menor. Também é importante observar
as várias fracções da crivagem: se for detectada uma
mistura de resíduos e sementes intactas, esta deve ser
crivada novamente, até que se obtenham sementes
limpas.
Os crivos, as bandejas e as bancadas devem ser
devidamente limpos após a sua utilização com um lote
sementes, para evitar contaminação. Uma escova de
aço é a melhor opção para limpar os crivos.
Sistema de extracção de poeiras ou máscaras
Durante a crivagem de sementes ou frutos secos,
é produzida uma grande quantidade de poeira,
composta por partículas finas que podem ser inaladas
pelos operadores e depositadas no equipamento do
laboratório. Parte desta poeira pode causar irritação Figura 6 Bancada com ar forçado e filtro
de poeira para limpeza de sementes.
pulmonar ou alergia. Portanto, as operações de
(© RBGK)
limpeza das sementes devem ser realizadas numa
bancada com ar forçado e um filtro de poeira, ou numa área restrita, tendo os operadores o
cuidado de usar máscaras anti-poeira de tipo adequado (p. ex. EN149: 2001 FFP3). Os filtros e as
máscaras devem ser substituídos regularmente.
Túnel de vento
Este equipamento permite separar as sementes dos resíduos com base na densidade. Gera
um fluxo de ar regulável que passa pela amostra de sementes, colocada sobre uma malha fina
ajustada a um cilindro oco. O fluxo de ar captura materiais “leves”, que são transportados ao longo
do cilindro e recolhidos num colector situado na parte superior, enquanto os materiais “pesados”
permanecem em baixo.
É importante garantir que a separação é tão eficaz quanto possível, deixando as sementes sobre
a malha e todos os resíduos (ou seja, fracção destituída de sementes potencialmente viáveis)
no colector. Para isso, é necessário o ajuste preciso do fluxo de ar, definido por tentativa e erro.
Com uma pequena amostra, fixa-se inicialmente o fluxo de ar numa velocidade reduzida, apenas
a suficiente para transportar alguns resíduos para o colector. Os resíduos recolhidos no colector
são então verificadas à lupa, procurando sementes viáveis. Se não existirem sementes, então a
intensidade do fluxo de ar pode ser aumentada progressivamente, repetindo o procedimento.
Quando o colector contiver sementes, o fluxo de ar deve ser ajustado para o valor anterior. O uso
deste equipamento pode ser muito eficaz quando aplicado depois da crivagem.
Tal como acontece com outras técnicas, o equipamento deve ser limpo cuidadosamente entre
diferentes amostras, para evitar a contaminação. Recomenda-se o uso de panos anti-estáticos /
sprays, pois a electricidade estática é frequente no cilindro, devido ao atrito gerado pelo fluxo de ar.


Lupas & material de dissecação
A lupa é um equipamento útil em muitas tarefas
associadas à limpeza de sementes, incluindo a
verificação da pureza de uma amostra de sementes,
a detecção de sementes intactas na fracção de
resíduos e o “teste de corte”.
Os “testes de corte” são usados para avaliar o número
de sementes “vazias” (ou seja, sem endosperma e /
ou embrião ou com estes danificados). Uma vez que
este teste é destrutivo, deve ser realizado em subamostras (p. ex. 50 sementes) (ver também a análise
de raio-X). As sementes são cortadas com um bisturi,
ou outra ferramenta de dissecação, e verifica-se se
o endosperma está intacto e o embrião totalmente
Figura 7 Lupa. (© RBGK)
formado. O resultado do teste é expresso em
sementes preenchidas / sementes vazias. Se a proporção de sementes vazias for muito elevada
(p.ex. >50%), então a amostra deve ser limpa novamente, embora, por vezes, as limitações de
tempo e recursos humanos não o permitam.
Equipamento de lavagem
As sementes extraídas de frutos carnudos podem necessitar de uma lavagem para remover os
resíduos do pericarpo (ver abaixo). As sementes também podem ser separadas por flutuação: as
sementes vazias flutuam enquanto sementes preenchidas se depositam no fundo do recipiente.
Geralmente, este método não é recomendado nos bancos de sementes, pois as sementes secas
podem ser afectadas pela embebição rápida.
Eliminação de resíduos
Os resíduos podem conter agentes patogénicos e sementes viáveis
de espécies invasoras. Ambos podem constituir uma grave ameaça
para os ecossistemas autóctones se saírem do banco de sementes
(sobretudo se o banco de sementes processar sementes de plantas
exóticas). Portanto, todos os resíduos devem ser rigorosamente
controlados no banco de sementes: uma boa opção é colocá-los em
sacos de plástico, em caixotes do lixo devidamente etiquetados. Os
sacos deverão ser fechados e enviados para um depósito especializado
no tratamento deste tipo de resíduos. A incineração hospitalar é o
tratamento mais seguro e deverá ser aplicada sempre que possível.
Limpeza de frutos carnudos
Os frutos imaturos devem amadurecer em condições de humidade
elevada antes da extracção e secagem das sementes. Estas podem
ser extraídas por corte, separação, espremendo os frutos, ou
esmagando-os num crivo. As sementes podem ser lavadas com água,
se for necessário remover resíduos do pericarpo. De seguida, as
sementes devem ser distribuídas num recipiente, numa camada fina, e
colocadas na sala de secagem. No caso de se formar uma mucilagem
sobre as sementes, a secagem permite removê-la, por fricção ligeira.

Figura 8 Caixote do lixo
para resíduos destinados
à incineração. (© RBGK)



Caso especial 1: frutos com polpa pegajosa
Daphne alpina subsp. alpina produz pequenas drupas com polpa pegajosa. Quando as drupas são
comprimidas no crivo, as sementes extraídas estão revestidas de resíduos de pericarpo pegajoso,
formando agregados. A polpa pegajosa não se dissolve nem é removida com água. A solução
mais prática, neste caso, consiste em rolar as sementes sobre cinzas, até estarem totalmente
revestidas. Assim, a polpa torna-se menos pegajosa e pode ser removida rolando suavemente
num crivo com malha menor do que as sementes.
Caso especial 2: frutos muito maduros
Para evitar a fermentação, pode ser necessário limpar parcial ou totalmente os frutos carnudos
(p. ex., bagas de Solanaceae) quando estes estão muito maduros, ou foram danificados ou
esmagados durante a colheita. A polpa deve ser eliminada, usando um crivo e água corrente. As
sementes deverão então ser retiradas do crivo e colocadas na sala de secagem. No campo, as
sementes poderão secar ao ar, sobre uma malha metálica ou papel absorvente espesso, sendo
posteriormente embaladas em sacos de pano.
Caso especial 3: frutos imaturos na dispersão
Algumas plantas herbáceas (p. ex. Anemone nemorosa) e aquáticas (p. ex. Caltha palustris) podem
dispersar frutos com sementes imaturas. Nestes casos, as sementes não devem ser extraídas
imediatamente após a colheita; os frutos devem amadurecer em condições de humidade relativa
relativamente elevada antes da extracção das sementes.
Limpeza de frutos secos
Os frutos secos são geralmente limpos usando crivos e rolha de borracha. Os frutos são colocados
num crivo com malha de tamanho adequado, de modo a reter as sementes, e em seguida, são
ligeiramente pressionados com a rolha, exercendo simultaneamente um movimento de rotação, até
que as sementes sejam libertadas. Os resíduos são assim quebrados em pequenos pedaços, que
passam através da malha do crivo.
A rolha pode danificar as sementes, se for pressionada vigorosamente. Por isso, é importante
observar as sementes à lupa durante o processo de limpeza; se forem encontradas sementes
danificadas a pressão aplicada deve ser reduzida. Esta regra é fundamental no caso de sementes
frágeis, que podem ser facilmente partidas quando pressionadas contra a malha do crivo. Nestes
casos, o material pode ser pressionado com a mão, usando luvas de PVC ou látex para proteger
os dedos.
Se este método de limpeza danificar as sementes ou for demasiado demorado, deve aplicarse outro método, ou considera-se que não é possível aumentar a pureza da amostra e esta é
armazenada com resíduos, tendo o cuidado de registar essa informação na base de dados.
Nalguns casos, pode conseguir-se um maior grau de pureza numa fase posterior, limpando subamostras retiradas para germinação ou distribuição.
Caso especial 1: frutos secos deiscentes
As sementes de frutos secos deiscentes, quando maduras, limpam-se abrindo cuidadosamente os
frutos e separando as sementes manualmente. As cápsulas, silíquas e vagens abrem-se facilmente
pelas suas linhas de deiscência e podem ser agitadas suavemente numa bandeja para libertar as
sementes. Esta tarefa pode ser executada de forma eficaz no campo, com alguma precaução. Os
frutos com deiscência explosiva devem ser mantidos numa bandeja ou caixa coberta com papel ou
cartão, para evitar perdas de sementes.
Caso especial 2: frutos secos indeiscentes
Frutos como as glandes, aquénios e sâmaras são dispersos como diásporos e devem ser
armazenados como tal. A remoção de qualquer estrutura da unidade natural de dispersão (tais
como asas, páleas e lemas, etc), especialmente quando ela é parte integrante do diásporo ou se
apresenta fortemente ligada a ele, deve ser feita com cautela e, de preferência, deve ser evitada,
uma vez que essa acção pode danificar a semente.


Análise de raio-X
Esta técnica permite identificar sementes vazias,
mal formadas ou danificadas. Permite ainda
determinar o número de sementes presentes
num fruto quando não é possível extraí-las. É
uma alternativa tecnológica ao “teste de corte”,
que exige equipamento específico (aparelho de
raio-X e, para aparelhos não digitais, material
fotográfico e câmara escura) e operadores com
formação específica. Permite obter resultados
mais rápidos, mais rigorosos e uma avaliação
melhor documentada do que no “teste de corte”.
Embora seja um teste não-destrutivo, deve
ser usada apenas uma sub-amostra do lote de
sementes, como precaução contra eventuais
efeitos genéticos. Esta sub-amostra não deve
ser reintegrada no lote inicial, podendo ser usada
nos testes de germinação (os resultados do teste
deverão ser iguais ou piores do que os obtidos
para as restantes sementes, mas é importante ter
em conta potenciais efeitos genéticos).

Figura 9 Raio-X de sementes de Albizia
bernieri evidenciando sementes vazias (sem
embrião), danificadas por insectos e viáveis.
(© RBGK)

Componentes possíveis de um lote de sementes numa análise de raio-X:
Componente do teste de viabilidade
Sementes não dormentes Sim
Sementes dormentes*
Sim – usar o teste do tetrazólio ou distinguir das
sementes mortas pela aparência
Sementes mortas
Sim
Sementes vazias
Não - excluir
Sementes danificadas
Não - excluir excepto se o dano for superficial
(por insectos)
Resíduos
Não - excluir
*

*

ver Tema 6 para as definições

Imagem no raio-X
Preenchida
Preenchida
Preenchida
Vazia
Danificada
Resíduos

% de viabilidade = (Sementes não dormentes + sementes dormentes) / (Número total de sementes
– sementes vazias – sementes danificadas) x 100
Estimativa da quantidade de sementes
Estimar a quantidade de sementes é essencial para planear o uso das colecções (testes de
germinação, duplicados, conservação, regeneração, etc.). O procedimento sugerido é o seguinte:
•
Pesar todo o lote de sementes
•
Pesar cinco amostras de 50 sementes
•
Calcular o peso médio de 50 sementes
•
Calcular o limite superior do intervalo de confiança a 95 % (LSIC)
•
Estimar o número total de sementes: (peso total do lote de sementes / LSIC) x 50
Note-se que o procedimento proposto subestima o número de sementes do lote, o que é preferível
ao valor sobrestimado que resultaria do cálculo simples, envolvendo apenas o peso de uma única
amostra de 50 sementes, ou seja, (peso total do lote de sementes / peso de 50 sementes) x 50.
Se o peso da amostra única fosse significativamente menor do que a média, o resultado final
sobrestimaria o número de sementes.
A pesagem pode constituir um método alternativo para monitorizar a quantidade de sementes da
colecção.



TEMA 2. SECAGEM DAS SEMENTES
Resumo redigido por Costantino Bonomi (MTSN) com base na comunicação de Robin
Probert (RBGK), nas apresentações de UPM e NBGB e na sessão de discussão.
Aspectos gerais
A secagem adequada é a chave para maximizar a longevidade das sementes da maioria das espécies.
É frequentemente assumido que a temperatura baixa é o factor que determina a longevidade das
sementes. Contudo, os modelos empíricos demonstram a importância da secagem na conservação
das sementes a longo prazo.

Figura 10 Sequência temporal de
maturação dos frutos de Fritillaria
tubaeformis evidenciando o início da
dispersão. (© MTSN)
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TEMA 2A. HETEROGENEIDADE DAS AMOSTRAS E VELOCIDADE DE SECAGEM
Aspectos gerais
Os frutos e sementes devem ser colhidos quando estão completamente maduros e, geralmente,
durante a fase natural de dispersão (Figura 10). Nalguns casos excepcionais (necessidade
de estímulos para libertar as sementes, como o caso do fogo nos frutos serotinos), a colheita
é realizada vários anos antes da dispersão natural. No extremo oposto, algumas espécies
apresentam uma dispersão abrupta ou, como é o caso de algumas orquídeas, as sementes são
dispersas antes de a cápsula atingir a deiscência completa. Nestes casos, pode ser necessário
colher os frutos antes do início da dispersão.
Os frutos e sementes da maioria das espécies silvestres apresentam variabilidade temporal
na maturação, que pode dificultar o manuseamento das colecções após a colheita, incluindo a
secagem. A secagem demasiado rápida pode reduzir drasticamente a longevidade de sementes
imaturas, assim como a longevidade de sementes extraídas de frutos carnudos. Uma série de
estudos recentes (Probert et al., 2007 e as revisões de Hay & Probert, 1995 e Probert & Hay,
2000) mostram que a qualidade das sementes é superior quando as sementes e os frutos imaturos
são submetidos a secagem lenta. Além disso, um estudo recente de RBGK (Butler, et al., 2009)
demonstrou que as sementes imaturas são bastante resilientes a flutuações na humidade relativa,
podendo não só recuperar após períodos de exposição a níveis intermédios de humidade relativa,
como também continuar a maturação quando re-hidratadas.
	
A maioria das espécies produz sementes tolerantes à desidratação. Estas espécies são designadas
“ortodoxas”. Para mais informações sobre a classificação das espécies quanto à tolerância à desidratação - ver
MSBP Technical Information Sheet 10 http://www.kew.org/msbp/scitech/publications/10-Desiccation%20tolerance.pdf;
para mais informações sobre o efeito da secagem na longevidade das sementes - ver Pritchard & Dickie, 2003; para
encontrar informação sobre uma espécie – ver Seed Information Database (Liu et al., 2008: http://kew.org/data/sid/).
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Recomendações
Os frutos imaturos (e, portanto, as sementes) devem amadurecer durante 2-3 semanas, em condições
semelhantes às condições naturais do local de colheita. Geralmente, a maturação será facilmente
identificada por uma mudança de cor, muitas vezes de verde para vermelho. A cor das sementes no
interior dos frutos também se altera, normalmente de uma cor clara para uma cor mais escura.
Para as sementes extraídas de frutos carnudos maduros, recomenda-se inicialmente uma secagem
gradual nas condições ambientais (60-70% HR, 20-25 °C, durante 1-2 semanas); todas as outras
sementes maduras podem secar nas condições recomendadas abaixo.
Os frutos ou sementes que apresentem diferentes estádios de maturação devem, sempre que
possível, ser separados em sub-amostras, amadurecer e secar conforme descrito acima. As
sementes maduras e as sementes extraídas de frutos secos maduros devem ser submetidas a
secagem de imediato (nas condições recomendadas abaixo), para minimizar a perda de viabilidade.
Deve ser dada alguma atenção à taxa de secagem de diferentes sementes nas condições da
sala de secagem. Os operadores do banco de sementes devem verificar se as sementes estão
devidamente secas antes de serem armazenadas, especialmente no caso das sementes grandes
com tegumento espesso.
Áreas de investigação prioritárias
Seria útil recolher mais informação sobre a velocidade de secagem de sementes de espécies diferentes.

TEMA 2B. CIRCULAÇÃO DE AR
Aspectos gerais
À excepção das sementes extraídas de frutos carnudos e sementes imaturas (ver acima), a
secagem deve ser relativamente rápida, a fim de reduzir o período durante o qual as sementes
apresentam um conteúdo hídrico elevado. A velocidade de secagem é afectada pela circulação do
ar acima das sementes: uma maior circulação de ar extrai a água das sementes mais rapidamente
e aumenta o gradiente de humidade entre o ar exterior e a semente. Uma grande quantidade de
sementes, muito próximas entre si, num recipiente fechado e com pouca circulação de ar, pode
criar um ambiente húmido, que poderá comprometer a longevidade das sementes, mesmo nas
condições de secagem recomendadas.
Recomendações
Para maximizar a velocidade de secagem, as sementes devem ser distribuídas em camadas finas
num ambiente com circulação de ar. A circulação de ar forçado pode ser usada para este efeito.

TEMA 2C. MONITORIZAÇÃO DA SECAGEM
Aspectos gerais
A humidade relativa das sementes em equilíbrio (HRe) com o ar num espaço fechado é um
parâmetro mais adequado para medir o grau de secagem do que o conteúdo em água. A HRe é
um parâmetro independente do teor da semente em óleos. Se o teor em óleos for conhecido, o
teor em água pode ser estimado a partir do valor de HRe (ver: http://data.kew.org/sid/viability/mc1.
jsp), evitando assim a utilização de métodos destrutivos.
Ver Probert et al. (2003) para aspectos gerais da determinação da HRe e Cromarty et al. (1990)
para a conversão de HRe em conteúdo em água e vice-versa.
Recomendação
Usar HRe para monitorizar a secagem das sementes (ver abaixo).
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TEMA 2D. TEMPERATURA E HUMIDADE DURANTE A SECAGEM
Aspectos gerais
A secagem a temperaturas elevadas (> 40 °C) não é recomendada, especialmente durante longos
períodos. Existem algumas evidências de que a secagem a temperaturas altas, como a secagem
ao sol, não é prejudicial, desde que devidamente monitorizada. No entanto, uma vez atingido o
conteúdo em água desejado, existe o risco de sobre-exposição das sementes a temperaturas
elevadas. Além disso, as sementes grandes podem abrir fendas durante a secagem a temperaturas
altas. As temperaturas de secagem mais utilizadas nos bancos de sementes situam-se entre 10
e 20 °C. Há divergência de opinião acerca do conteúdo das sementes em água que deve ser
atingido no final da secagem e, consequentemente, sobre as condições de humidade relativa do ar
adequadas para a secagem. Muitos bancos de sementes conservam sementes que foram secas
até atingir o equilíbrio num ambiente com cerca de 15% HR (cerca de 3,5-6,5% de conteúdo em
água, dependendo do teor de óleo das sementes). Outros bancos de sementes utilizam condições
de secagem a uma HR inferior (Pérez-García et al., 2007 & 2008). Outros ainda usam valores
ligeiramente mais elevados de HR (20-25%), alegando que o potencial hídrico (equivalente a HRe)
das sementes secas a 15% HR pode, teoricamente, descer para níveis sub-óptimos nas sementes
armazenadas a temperaturas inferiores a 0 °C (Vertucci et al., 1994). No entanto, há indicações
de que o último fenómeno não é universal ou não tem efeitos acentuados na longevidade das
sementes. Alguns dos actuais conflitos de evidências devem-se a diferenças nas espécies e
metodologias usadas por cada banco de sementes. No entanto, esta continua a ser umas das
questões que permanece sem resposta na área da conservação de sementes.
Recomendações
Os curadores dos bancos de sementes não podem aguardar o consenso da comunidade científica
relativamente ao conteúdo em água recomendado para conservação das sementes a longo
prazo. Actualmente, não é possível recomendar um valor universal, para utilização em todas as
circunstâncias. Portanto, e até que estejam disponíveis novos dados, recomenda-se a secagem
das sementes em equilíbrio com o ar a cerca de 15% HR (cerca de 3,5-6,5% de conteúdo em
água, dependendo do teor de óleo das sementes) e 10-20 °C nos casos em que a conservação
é feita a temperaturas inferiores a 0 °C. A ultra-secagem (inferior a 15% HR) é recomendada nos
casos em que a conservação é feita a temperaturas superiores a 0 °C.
Áreas de investigação prioritárias
A investigação científica é fundamental para determinar o conteúdo em água mais adequado à
conservação das sementes. Obviamente, é de esperar que diferentes espécies apresentem
diferentes valores óptimos de HRe.
O planeamento de experiências conjuntas é importante para fornecer dados comparativos sobre
a conservação de sementes a vários conteúdos em água (sobretudo nos valores mais baixos da
escala). Esses dados permitiriam avaliar a possibilidade de recomendar um valor de conteúdo em
água para diferentes grupos taxonómicos ou regiões biogeográficas. Este estudo deverá incidir
sobretudo em espécies para as quais existem indicações de longevidade baixa em condições de
conservação, pois serão as mais sensíveis ao efeito das diferentes condições de secagem na
longevidade.
A publicação de dados dos bancos de sementes sobre conservação de sementes é desejável
(incluindo as condições de conservação utilizadas), quer em revistas com revisão científica, quer
em relatórios técnicos ou on-line, p. ex., em Seed Information Database (Liu et al., 2008: http://kew.
org/data/sid/).
Sugestão de experiência
Cada banco de sementes deve seleccionar pelo menos uma (se possível, mais) espécie com
sementes ortodoxas e longevidade baixa, com requisitos de germinação conhecidos e grande
quantidade de sementes. As sementes devem ser submetidas a diferentes regimes de secagem,
seguidos de envelhecimento controlado e testes de germinação. Por exemplo, as sementes serão
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secas a três níveis de HR (25, 15 e 5%), a uma temperatura comum (15 °C). Esses níveis de HR
correspondem aproximadamente aos recomendados por três bancos de sementes: i) National
Center for Genetic Resources Preservation, em Fort Collins, E.U.A.; ii) as normas da FAO / IPGRI
(1994), amplamente utilizadas e iii) a ultra-secagem, usada pela UPM, p. ex., respectivamente. As
sementes podem ser conservadas posteriormente a três temperaturas diferentes: 30, 5 e -20 °C. A
viabilidade será monitorizada em intervalos de 6 meses, durante 10 anos, usando 4 réplicas de 25
sementes por teste. O número total de sementes necessário por espécie será: 3 x 3 x 21 x 4 x 25
= 18.900 sementes. Os valores de P50 podem ser posteriormente comparados entre as diferentes
espécies estudadas.

TEMA 2E. EQUIPAMENTO DE SECAGEM
Aspectos gerais
Os métodos de secagem incluem o uso de:
(a) Recipientes fechados contendo agentes desidratantes. Estes agentes são substâncias
higroscópicas, como a sílica-gel, utilizadas para remover o vapor de água do ar. Este método
é barato, mas o conteúdo em água no final da secagem só pode ser controlado dentro de um
intervalo de valores relativamente grande (excepto se forem aplicadas metodologias adicionais
demoradas), dependente da razão (semente:desidratante), do conteúdo em água do desidratante e
do tempo. Este método pode ser usado para um número de sementes relativamente reduzido.
(b) Câmaras / incubadoras de secagem. Uma forma eficaz de secar as sementes consiste no uso
de alguns tipos de câmaras ou incubadoras, como as utilizadas no crescimento de plantas, que
podem ser arrefecidas, e nas quais a humidade do ar pode ser ajustada para valores baixos. A
temperatura e humidade são medidas numa sonda e registadas num datalogger. Desta forma,
é criada uma pequena sala de secagem (ver abaixo). A circulação de ar dentro da câmara é
feita por um ventilador. Este método permite o controlo do conteúdo em água dentro de limites
razoavelmente definidos e permite secar um número de sementes superior ao método anterior (a).
(c) Sala de secagem. Esta é a opção mais dispendiosa, mas é aconselhável para os bancos
de sementes com elevado número anual de colecções. A HR e temperatura da sala podem ser
ajustadas para os valores desejados usando equipamento de secagem e refrigeração. A sílica-gel
e o cloreto de lítio (LiCl) são os desidratantes normalmente utilizados. O equipamento de secagem
está ligado ao equipamento de refrigeração e ambos estão ligados à sala, devidamente isolada,
através de um sistema de tubagem (fluxo de ar). A separação dos sistemas de tubagem permite
a eliminação, no exterior da sala, da humidade gerada durante a fase de regeneração automática
do desidratante. A regeneração do desidratante é determinada pela ligação a um higrómetro
situado no interior da sala de secagem. As colecções de sementes podem permanecer na sala
de secagem até que os operadores do banco de sementes tenham disponibilidade para o seu
processamento. Aconselha-se Linington (2003) para projectar e equipar uma sala de secagem
(http://www.kew.org/msbp/scitech/publications/SCTSIP_digital_book/pdfs/Chapter_33.pdf).

Figura 11 Câmara de secagem. (© UPM)

Figura 12 Sala de secagem. (© MAICh)

13

(d) Recipientes fechados com uma solução de sal saturada. As soluções de sais saturadas, como
a de LiCl, geram HR específicas num ambiente fechado e mantêm-no activamente, absorvendo
e libertando vapor de água. O LiCl é útil para este fim por ser relativamente independente da
temperatura. As sementes colocadas no recipiente, acima da solução (numa plataforma), secam
até atingir o equilíbrio com o ar. Este método pode ser utilizado para pequenas quantidades de
sementes, sendo necessário algum cuidado para evitar o derramamento da solução. Alguns
produtos químicos podem ser perigosos, por exemplo, o cloreto de amónio e o nitrito de sódio.
Recomendações
Não é aconselhada a secagem a temperaturas elevadas ou numa estufa de secagem.
Recomenda-se uma sala de secagem na qual seja possível ajustar a HR para o valor desejado.
Este tipo de instalação é fundamental para um banco de sementes moderno, com uma entrada
anual de sementes relativamente grande (100 - 1000 amostras por ano). Esta solução é flexível e
pode ser adaptada para a maioria das instalações.
As técnicas de liofilização foram brevemente discutidas no Workshop, tendo-se concluído que os
dados existentes sobre o efeito desta técnica são insuficientes e há o risco de congelamento das
amostras com humidade, que iria comprometer a conservação a longo prazo. Por precaução, este
método não é recomendado.
Para o processamento em pequena escala, de um número de amostras reduzido (ca. menos de
100 por ano), aconselha-se o uso de desidratantes, como sílica-gel, carvão ou mesmo sementes
torradas. Em todos os casos, os desidratantes terão de ser previamente secos numa estufa de
secagem e, posteriormente, controlados durante o processo de secagem para garantir que estão
activos. Existem no mercado diversos tipos de câmaras e incubadoras, nalguns casos projectadas
especificamente para a secagem de sementes, como é o caso do mini seed bank de RBGK (ver:
http://shop.kew.org/kew-mini-seed-bank.html). Consultar também os dispositivos usados por UPM
em http://www.etsia.upm.es/banco_germoplasma/inicio_bgv_archivos/Page497.htm.
A proporção (desidratante:semente) que garante a
secagem adequada (e evita a secagem excessiva)
depende muito do conteúdo em água das sementes
no início. As sementes colhidas recentemente, com
elevado conteúdo em água, exigem uma grande
quantidade de desidratante e este pode necessitar
de ser renovado antes de a secagem estar completa.
Por isso, as sementes devem secar em condições
ambientais durante 2-3 dias para remover a água livre
(isto é, a que é facilmente perdida) antes de iniciar a
secagem com desidratante. As sementes devem ser
então colocadas num recipiente fechado, acima da
camada de desidratante.
A capacidade de retenção de água dos desidratantes
varia. No caso de se usar sílica-gel, uma proporção
1:1 (volume de desidratante:sementes) deverá secar
sementes a <30% HRe (Probert, 2003), o que permitirá
a conservação segura a médio prazo para a maioria
das espécies. No caso de se usar carvão, a proporção
necessária para atingir o mesmo valor de HRe será 3:1.

Figura 13 Recipiente com sílica-gel para
secagem de sementes. (© RBGK)
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TEMA 3. MONITORIZAÇÃO DO CONTEÚDO EM ÁGUA
Resumo redigido por Robin Probert (RBGK), com base na comunicação de Costantino
Bonomi (MTSN), uma comunicação adicional da UNI-PAV, e na sessão de discussão.

TEMA 3A. MEDIÇÃO DA HUMIDADE RELATIVA EM EQUILIBRIO
Aspectos gerais
O desenvolvimento de sensores de humidade relativa fiáveis ao longo da última década veio
alterar a capacidade de monitorizar com rigor o conteúdo de água em várias fases do processo de
conservação de sementes. Os sensores de humidade relativa são fulcrais nos sistemas de controlo
das salas de secagem, alertando no caso de falhas do equipamento ou de desvios das condições
em relação ao intervalo estabelecido. Mas, sem dúvida, o avanço tecnológico mais importante na
de conservação de sementes nos últimos anos foi o uso de sensores de humidade relativa do
ar como instrumento para monitorizar o conteúdo das sementes em água (ver MSBP Technical
Information Sheet 5. http://www.kew.org/msbp/scitech/publications/05-eRH%20moisture%20meas
urement.pdf). Estes sensores medem a humidade relativa do ar que está em equilíbrio com uma
amostra de sementes. Se necessário, a humidade relativa em equilíbrio (HRe) pode ser relacionada
com o conteúdo em água das sementes, recorrendo a isotérmicas de adsorção de água.
A maior vantagem destes métodos em relação ao método convencional de determinação do
conteúdo em água consiste no carácter geralmente não-destrutivo da medida e, portanto, na
salvaguarda das sementes. Outra vantagem é o facto de o valor medido não estar dependente
do teor da semente em óleo, uma vez que as sementes com diferentes teores em óleo, quando
atingem o equilíbrio nas mesmas condições de HR e temperatura, têm diferentes conteúdos em
água mas o mesmo estado de hidratação (potencial hídrico).
No entanto, o desenvolvimento dos instrumentos para medir o conteúdo em água de forma nãodestrutiva não significa que o método convencional se tornou redundante. A determinação
gravimétrica do conteúdo em água (para informação geral ver ISTA, 2008) ainda desempenha
um papel importante na maioria dos bancos de sementes. Além disso, constitui a base para a
construção de isotérmicas de adsorção de água, quando os valores de HRe são determinados
num intervalo de conteúdos em água, a uma mesma temperatura.
Os bancos de sementes usam actualmente um conjunto de instrumentos relativamente baratos e
portáteis para a monitorização de rotina do estado de hidratação das sementes, durante e após
a secagem, e para a investigação científica. Contudo, os higrómetros com medida de ponto de
orvalho são os únicos a fornecer uma medida directa do parâmetro psicrométrico do ar no estado
de equilíbrio, a temperatura do ponto de orvalho (para uma discussão mais aprofundada das
propriedades psicrométricas do ar, ver Probert, 2003).
Os outros higrómetros baseiam-se na alteração física ou química de uma substância relativamente
a um padrão calibrado, que está directamente relacionada com uma mudança na humidade. Os
higrómetros digitais mais recentes apresentam software que calcula os parâmetros requeridos com
base nos princípios psicrométricos. Assim, os resultados são expressos em humidade relativa,
actividade da água, potencial hídrico e temperatura do ponto de orvalho.
Os instrumentos com câmara de medição desenvolvida para sementes ou outros materiais
higroscópicos expressam normalmente os resultados em HRe ou actividade da água (idêntica à
HRe mas expressa numa escala de 0 a 1).

Figura 14 Série de hidratação de sílica-gel. Hidratação total a parcial (da esquerda para a direita). (© MTSN)
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Recomendações
Higrómetros com sonda
Os higrómetros meteorológicos (com sonda) podem ser usados para
medir a HRe das sementes, desde que o sensor tenha um dispositivo
de isolamento na extremidade da sonda e que possa ser introduzido
numa “câmara” de medição adequada, também devidamente selada.
Dataloggers
Os pequenos dataloggers de HR / temperatura podem ser utilizados
para registar a HRe de amostras de sementes dentro de recipientes
fechados. Tais instrumentos podem ser usados, por exemplo,
para monitorizar o comportamento das colecções de sementes
quando os recipientes são deslocados da temperatura ambiente
para temperaturas abaixo de zero e novamente para a temperatura
ambiente. Também podem ser usados para monitorizar o estado
de hidratação das colecções de sementes “em trânsito”, localizados
entre as sementes, dentro de um saco de pano, ou entre um conjunto
de colecções empacotadas para expedição. Deste modo, estes
instrumentos podem fornecer dados importantes para explicar a
qualidade final das colecções que chegam a um banco de sementes.

Figura 15 Higrómetro da
Rotronic para medir a HRe
de amostras de sementes.
(© Rotronic Instruments
(UK) Ltd)

Higrómetros mecânicos e electrónicos de baixo custo
Os higrómetros mecânicos e electrónicos, de pequenas dimensões,
podem ser comprados por menos de 50 Euros. Embora, geralmente,
sejam menos precisos, podem dar uma indicação aproximada do
estado de hidratação das sementes. Podem ser colocados entre
as colecções de sementes durante uma expedição de colheita,
indicando assim a eventual necessidade de secagem adicional.
Também permitem avaliar a adequabilidade das condições
ambientais para a secagem e, posteriormente, confirmar se esta
realmente ocorreu.
Indicador de sílica-gel
Uma forma engenhosa e muito barata de acompanhar a secagem
das sementes é a utilização de sílica-gel hidratada como substituto
das sementes. Este método consiste em colocar os grânulos de
sílica-gel hidratada dentro de um pacote poroso, que por sua vez é
colocado entre as sementes, durante a secagem. À medida que as
sementes secam, a sílica-gel também perde água e muda de cor.

Figura 16 Datalogger para
registo da HRe num recipiente fechado com uma
amostra de sementes.
(© RBGK)

Áreas de investigação prioritárias
Durante e após o Workshop surgiram duas questões que devem ser
consideradas em trabalhos futuros:
Base de dados do conteúdo das sementes em água
Uma vez que a maioria dos bancos de sementes mede o conteúdo
em água rotineiramente, e um número crescente também mede
a HRe, seria útil compilar estas informações numa base de dados
comum (e.g. a base de dados da ENSCONET). Dado que o conteúdo
em água, para um valor de HRe, é um bom indicador do teor em
óleo, esta base de dados iria contribuir significativamente para o
conhecimento da relação entre o teor em óleo das sementes e a
taxonomia.

Figura 17 Exemplos de
higrómetros mecânicos e
electrónicos. (© RBGK)
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Problemas de secagem nalgumas espécies
Os dados recolhidos em RBGK indicam que as espécies de algumas famílias, como a Fabaceae,
especialmente as espécies com sementes relativamente grandes, podem apresentar uma
secagem lenta. O risco potencial é o de conservar estas colecções sem que as sementes estejam
completamente secas. Este problema é agravado pelas dificuldades descritas abaixo na obtenção
de medições precisas de HRe para essas sementes, excepto se forem esmagadas. Assim, nestas
famílias, seria útil recolher mais dados de conteúdo em água e HRe durante todo o processo de
secagem.

TEMA 3B. USO DE HIGRÓMETROS PARA MONITORIZAR O CONTEÚDO DAS
SEMENTES EM ÁGUA
Aspectos gerais
Quando se utiliza higrómetros para monitorizar o estado de hidratação das sementes é importante
considerar possíveis fontes de erro.
Sementes com tegumento impermeável
Como precaução, recomenda-se que as sementes com dormência física (i.e. tegumento
impermeável à água, ver Tabela 1) sejam cortadas ou esmagadas imediatamente antes do teste.
Para evitar o possível ganho ou perda rápida de água nas sementes após a exposição dos tecidos
internos, é extremamente importante que as sementes sejam transferidas para a câmara de
medição do higrómetro o mais rapidamente possível. A desvantagem óbvia deste procedimento é
a destruição das sementes.
Tabela 1. Famílias com géneros com dormência física descrita. Para mais detalhes ver Baskin
(2003)
Anacardiaceae
Bixaceae (incluindo Cochlospermaceae)
Cannaceae
Cistaceae
Convolvulaceae incluindo Cuscutaceae
Cucurbitaceae
Dipterocarpaceae (subfamílias: Montoideae e Pakaraimoideae mas não Dipterocarpoideae)
Fabaceae (subfamílias: Caesalpinioideae, Mimosoideae e Papilionoideae)
Geraniaceae
Malvaceae (incluindo Bombacaceae, Sterculiaceae e Tiliaceae)
Nelumbonaceae
Rhamnaceae
Sapindaceae
Sarcolaenaceae

Selecção da câmara de medição e tamanho de amostra
Idealmente, deve ser seleccionada a maior câmara de medição que possa ser completamente
preenchida com a amostra de sementes. Quando o tamanho da amostra é limitante, é
recomendada a seguinte regra: a câmara deve ser seleccionada de forma que o peso das
sementes a testar, em gramas, deve representar pelo menos 10% do espaço total em cm3. Por
exemplo, para uma câmara de 70 cm3 o peso das sementes deve ser de pelo menos 7 g (ver
Probert et al., 2003 para mais detalhes).
Medição de amostras não-equilibradas
Ao medir a HRe ou a actividade da água de sementes não-equilibradas (sementes ainda em secagem),
é extremamente importante que seja dado tempo suficiente para que as sementes atinjam o equilíbrio
dentro da câmara de medição do higrómetro. Depois desse período, é altamente recomendável que
as medições sejam registadas num datalogger ou, se não for possível, que os valores sejam anotados
periodicamente, de modo a traçar um gráfico para determinar o tempo de equilíbrio.
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Importância da temperatura
Com base nas isotérmicas de adsorção de água, sabe-se que os valores em equilíbrio dependem
da temperatura (ISTA, 2008). Por conseguinte, se houver uma discrepância entre a temperatura
das sementes e a temperatura da câmara de medição do higrómetro, o valor registado pode ser
incorrecto. Tal situação poderá ocorrer, por exemplo, se um higrómetro de actividade da água
for usado para verificar o estado de hidratação das sementes conservadas a uma temperatura
baixa. Normalmente, estas medidas são realizadas à temperatura ambiente (sala de secagem).
Se a amostra de sementes estiver a uma temperatura significativamente mais baixa do que a
temperatura da sala, o valor medido pode ser incorrecto. Esta medida pode situar-se abaixo ou
acima do valor correcto, dependendo da rapidez com que as sementes foram transferidas para a
câmara de medição, e da HR do ambiente. Por exemplo, quando se expõe sementes muito frias ao
ar ambiente, mesmo que por alguns minutos, há um risco elevado de adsorção das moléculas de
água na superfície das sementes, por condensação. Essa água (adicional) pode ser rapidamente
libertada para a atmosfera da câmara durante a medição, contribuindo assim para o registo de um
valor incorrecto.
Assim, e caso a HRe seja medida a uma temperatura diferente daquela à qual a amostra de
sementes se encontra, recomenda-se vivamente que seja aguardado tempo suficiente para que a
amostra atinja a temperatura de medição, antes de ser retirada do recipiente e transferida para a
câmara de medição do higrómetro.
Recomendações
São recomendadas as seguintes regras para monitorização de rotina do estado de hidratação das
sementes (adaptado de Probert et al., 2003):
•

Deve escolher-se uma câmara de medição com o tamanho adequado para minimizar o espaço
acima das sementes.

•

O peso da amostra de sementes, em gramas, não deve ser inferior a 10% do volume total da
câmara em cm3.

•

Se for conhecida a presença de tegumento impermeável (dormência física), as sementes devem ser cortadas, trituradas grosseiramente ou esmagadas imediatamente antes de serem
colocadas na câmara de medição. Note-se que é necessário limpar e secar o pilão e almofariz
após cada utilização.

•

A temperatura da amostra de sementes deve ser totalmente equilibrada com a temperatura da
câmara de medição antes de registar os valores de HRe.

•

O corpo humano está constantemente a libertar vapor de água através da pele e da respiração,
pelo que se deve evitar a manipulação directa das sementes, tocar a superfície interna da câmara de medição e respirar para um sensor exposto.

•

As normas do fabricante para o tempo de equilíbrio devem ser consideradas com cautela.
Recomenda-se um período de pelo menos 30 minutos antes de iniciar as medições em amostras de sementes que estão num estado de hidratação estável, e um período substancialmente
maior caso os tecidos internos e externos das sementes possam não estar em equilíbrio.

•

Sempre que possível, os valores devem ser registados num datalogger e o tempo de equilíbrio
final deve ser estimado a partir de gráficos.

•

Os sensores devem ser regularmente calibrados, de acordo com as recomendações do
fabricante.

Muitos higrómetros funcionam simultaneamente a bateria e electricidade e, portanto, podem ser
utilizados no campo. O sensor pode ser exposto ao ar para medir a HR e a temperatura ambiente
e, na altura da colheita, pode ser feita a mediação de HRe das colecções de sementes.
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TEMA 4. ACONDICIONAMENTO
Resumo redigido por Costantino Bonomi (MTSN), com base na comunicação de Cesar
Gomez Campo (UPM), comunicações adicionais de RBGK e MAICh e na sessão de
discussão.
Aspectos gerais
Uma embalagem adequada é essencial para manter as sementes secas e, portanto, garantir a sua
longevidade durante o armazenamento (ver Gomez-Campo, 2002). O ambiente de temperatura
baixa utilizado na conservação das sementes é frequentemente caracterizado por humidade
relativa elevada, o que aumenta o risco de entrada de humidade nos recipientes. Embora este
processo seja muito lento, devido às baixas temperaturas, acabará por ser prejudicial para as
sementes ao longo do tempo. Assim, um recipiente estanque é a chave para a conservação a
longo prazo. Menosprezar este facto pode comprometer a viabilidade das sementes. Portanto, é
essencial seleccionar criteriosamente os recipientes e implementar formas de monitorizar a sua
eficácia.

Figura 18 Exemplos de recipientes. (© NBGB, MAICh, UPM & RBGK).

19

A primeira questão a abordar é, portanto, a selecção de recipientes herméticos (ver,
nomeadamente, Gomez-Campo (2002) para uma descrição de diferentes recipientes). Há muito
poucos materiais totalmente à prova de humidade. O plástico PET não é recomendado. O plástico
rígido, tipo PVC, poderá ter melhor desempenho, mas requer uma investigação mais aprofundada
e, actualmente, não é recomendado. Actualmente, e de acordo com as informações disponíveis,
o vidro é o material mais aconselhável. A eficácia dos sacos de alumínio tri-laminado (camadas
de poliéster, polietileno e alumínio) a longo prazo foi questionada (ver Gomez-Campo, 2006), mas
estes ainda são muito utilizados em diversas instituições (ver também Walters, 2007 e GomezCampo, 2009). Uma das desvantagens da embalagem de alumínio é a impossibilidade de
monitorização por inspecção visual, uma vez que é opaca.
A fim de monitorizar a eficácia dos recipientes durante a conservação a longo prazo, recomendase a introdução de pequenos sacos de sílica-gel no seu interior. A sílica-gel tem a vantagem
adicional de absorver o etileno e outros gases potencialmente nocivos, produzidos pelas sementes
como catabolitos durante o processo de envelhecimento. É importante que os sacos de sílica-gel
sejam equilibrados nas condições de secagem usadas no banco de sementes, para evitar o risco
de secagem excessiva das sementes.
Outras questões críticas são o tipo de tampa e selagem do recipiente e a acessibilidade do
conteúdo, no caso de recipientes com selagem reutilizável. A selagem pode necessitar de
verificação e substituição periódicas. Recomenda-se o uso de materiais de borracha natural, pois
têm dado bons resultados (RBGK).
Alguns bancos de sementes têm realizado testes à hermeticidade dos recipientes (ver método
abaixo). Recomenda-se que todos os bancos de sementes realizem este tipo de teste, para que
seja possível comparar a eficácia dos diversos tipos e lotes de recipientes.
Existem algumas indicações de que as sementes com elevado teor em óleo beneficiam da
embalagem em vácuo, pois o oxigénio no ar poderia promover a peroxidação lipídica (ver
também Ellis & Hong, 2007). No entanto, a embalagem em vácuo também aumenta o risco de
entrada de humidade, devido à pressão negativa e, no caso de frutos com forma irregular, existe
a possibilidade de perfuração da embalagem. Além disso, os sulcos podem aumentar a tensão.
Note-se que o fecho em vácuo pode ser usado noutro tipo de recipientes, além das embalagens de
alumínio (p. ex., de metal).
Teste para detecção de fugas nos recipientes
Colocar 1 g de esferas de sílica-gel por 1 l de volume do recipiente vazio (0,1%, peso:volume). A
sílica-gel deverá ser previamente seca numa estufa de secagem e o recipiente equilibrado nas
condições da sala de secagem. Colocam-se os recipientes em teste num ambiente húmido (caixa
selada contendo água), à temperatura ambiente, por um período mínimo de quatro semanas.
Posteriormente, transfere-se a experiência para -20 °C durante pelo menos um ano e, de
preferência, por um período superior. Devem ser testados pelo menos 10 recipientes por lote e
recomenda-se que o nível de resposta para o resultado positivo seja fixado em 100%. Uma simples
fuga indica que todo o lote deve ser rejeitado.
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Recomendações
Escolher o recipiente utilizando a árvore de decisão abaixo.
•
•

As sementes devem ser embaladas preferencialmente na sala de secagem ou noutro ambiente
com humidade controlada.

•

Deve usar-se recipientes de vidro transparente (os frascos com tampa de enroscar e os frascos
com fecho metálico foram os que mostraram o melhor desempenho até à data) e 		
evitar sacos de plástico.

•

Colocar um indicador de humidade (pequeno saco de sílica-gel) no recipiente para
monitorizar a hermeticidade e para protecção contra catabolitos. A sílica-gel deve ser 		
equilibrada nas condições de secagem usadas no banco de sementes (normalmente 15% HR).
Inspeccionar anualmente os recipientes para detecção de fugas.

•

Verificar e substituir periodicamente a selagem (se aplicável).

•

Usar embalagem dupla ou tripla para aumentar a protecção contra a entrada de vapor de água,
especialmente nas colecções “base”, que não irão ser utilizadas por longos períodos.

•

Testar a hermeticidade dos lotes de recipientes usando um procedimento padronizado.
Árvore de decisão para selecção de embalagens
1 As colecções são enviadas para outras usar sacos de folha de alumínio (peso e risco de
instituições ou transportadas a longa quebra baixos)
distância
1 As colecções são armazenadas sem
necessidade de transporte a longa
distância
2 conservação a curto prazo
usar sacos de folha de alumínio ou recipientes de
vidro
2 conservação a longo prazo
3 acesso frequente à colecção
usar recipientes de vidro transparente com
selagem reutilizável, com indicador de humidade
no interior; ou distribuir a colecção por vários
recipientes de vidro selados à chama
3 acesso pouco frequente / sem
usar recipientes de vidro selados à chama (para
acesso à colecção
colecções pequenas); embalagem dupla em
recipientes de vidro transparente, com selagem
reutilizável e indicador de humidade no interior,
inspeccionados regularmente; ou embalagem
dupla de folha de alumínio, com selagem de
eficácia garantida

Áreas de investigação prioritárias
Colaborar com universidades na investigação das propriedades físicas dos diferentes mate•
riais (incluindo plásticos rígidos) e sistemas de selagem dos recipientes, de modo a conceber
um recipiente para armazenamento de sementes a longo prazo que combine hermeticidade e
acessibilidade.
•

Obter mais dados sobre os efeitos da embalagem em vácuo nas sementes com elevado teor
de lípidos.
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TEMA 5. ARMAZENAMENTO A LONGO PRAZO: TEMPERATURA
Resumo redigido por M. Elena González-Benito (UPM), com base na comunicação de Hugh
Pritchard (RBGK), na comunicação adicional de MAICh e na sessão de discussão.
Aspectos gerais
É reconhecido que a redução do conteúdo em água (ver Tema 2D) e / ou a temperatura de
armazenamento prolongam a longevidade das sementes ortodoxas (cf. Roberts & Ellis, 1989;
Pritchard & Dickie, 2003). Portanto, a utilização de uma temperatura abaixo de 0 °C (normalmente
entre -18 e -20 °C) é recomendada para o armazenamento a longo prazo da maioria das sementes
ortodoxas (FAO Gene Bank Standards, 1994; Rao et al., 2006).
Tendo por base esta recomendação geral, serão discutidos os seguintes tópicos, que deverão ser
úteis ao projectar um banco de sementes de espécies silvestres, especialmente no caso de não
existir informação publicada: (1) temperatura de armazenamento; (2) identificação de sementes
com baixo desempenho a -20 °C e procedimentos que poderão minimizar este problema, e (3)
potencialidades e riscos da criopreservação de sementes.
TEMA 5A. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO
Aspectos gerais
A vantagem de utilizar temperaturas baixas para conservar as sementes foi quantificada nas
equações de viabilidade das sementes (Ellis & Roberts, 1980). A longevidade das sementes
aumenta à medida que a temperatura de armazenamento decresce. Contudo, o efeito benéfico
do decréscimo de temperatura na longevidade é reduzido a temperaturas muito baixas(Tompsett,
1986; Dickie et al., 1990; Walters et al., 2004). Para seleccionar a temperatura de armazenamento
das sementes, é necessário encontrar um compromisso entre os custos e o esforço técnico, e
a longevidade. A maioria dos congeladores convencionais opera de -18 °C a -20 °C, pelo que
esta gama de temperaturas é frequentemente utilizada. Para esta gama de temperaturas, são
recomendados conteúdo em água de 3,5 - 6,5% (ver Tema 2D). No entanto, salienta-se que não
existem dados empíricos que validem as temperaturas de armazenamento convencionais como o
compromisso óptimo entre custo e longevidade. Apesar disso, o uso de temperaturas abaixo de 35 °C não parece trazer um acréscimo significativo na longevidade das sementes, não justificando
assim os custos acrescidos.
As temperaturas muito baixas, como -196 °C usada na criopreservação com azoto líquido, podem
ser recomendadas para as espécies com sementes tolerantes à desidratação e com longevidade
baixa (Stanwood, 1985). Hipoteticamente, há um aumento de 175x na longevidade comparado
com o armazenamento convencional a -20 °C (Dickie et al., 1990; Pritchard & Dickie, 2003). Mais
recentemente, os trabalhos em sementes de alface secas sugeriram uma meia-vida de 500 e
3400 anos em fase de vapor e em azoto líquido, respectivamente. Estes resultados indicam uma
longevidade pelo menos 50 vezes superior à esperada para as temperaturas convencionais dos
bancos de sementes (Walters et al., 2004). A criopreservação também pode ser recomendada
para a conservação de sementes de espécies ameaçadas ou endémicas, para as quais existem
apenas pequenas quantidades de sementes e, naturalmente, para os tecidos (embriões, eixos
embrionários) de sementes recalcitrantes.
Há evidências de que algumas sementes ortodoxas toleram a secagem nas condições dos bancos
de sementes, mas perdem a capacidade de germinação ou apresentam uma longevidade inferior
à esperada após o armazenamento a cerca de -20 °C ou a outras temperaturas abaixo de zero
(Ellis et al., 1990; Pritchard et al., 1999). Por exemplo, as sementes secas de Cattleya aurantiaca
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(Orchidaceae; Pritchard e Seaton, 1993) e Cuphea carthagenensis (Lythraceae; Crane et al., 2003)
apresentam germinação baixa após armazenamento a -18 °C, possivelmente devido à transformação
de lípidos / cristalização. Em C. carthagenensis, a germinação foi parcialmente recuperada com
um pré-tratamento de aquecimento antes da embebição (Crane et al., 2003). Os tratamentos
necessários para recuperar a capacidade de germinação (se as sementes não foram danificadas)
podem ser específicos da espécie e podem incluir: embebição lenta, embebição a temperatura
superior e pré-aquecimento antes da embebição (ver Pritchard & Nadarajan, 2008).
Recomendações
As temperaturas abaixo de 0 °C (normalmente entre -18 e -20 °C) são recomendadas para a
conservação a longo prazo da maioria das sementes ortodoxas.
Para o armazenamento convencional a temperaturas não-criogénicas, temperaturas abaixo de -35
°C não parecem trazer benefícios à longevidade de sementes que justifiquem os custos adicionais.
Áreas de investigação prioritárias
De acordo com o exposto acima, quando uma espécie apresenta germinação baixa após
armazenamento a uma temperatura abaixo de zero, isso não significa necessariamente que as
sementes estão mortas ou que as condições de conservação são inadequadas; são necessários
mais estudos para identificar eventuais respostas específicas de cada espécie. Poderá ser
necessário testar tratamentos específicos para quebra de dormência e / ou tratamentos de
embebição. Além disso, seria importante comparar os efeitos do armazenamento a diferentes
temperaturas.
A análise da relação custo-benefício das diferentes temperaturas (gama convencional abaixo de
zero) usadas no armazenamento das sementes seria útil.
TEMA 5B. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO
Aspectos gerais
Sala fria e arcas frigoríficas
A escolha entre uma sala e uma arca frigorífica depende do número de colecções de sementes e
do respectivo volume (tamanho das sementes). Quando ambos os valores são baixos, uma arca
frigorífica pode ser suficiente. As arcas frigoríficas verticais têm melhor acessibilidade do que as
horizontais e armazenam um maior número de colecções por unidade de área de laboratório. No
caso de se optar por esta solução, é conveniente ter uma arca suplementar para uma eventual
falha do equipamento.

Figure 19 Organização das colecções de sementes no Banco de Sementes UVEG. (© UVEG)

23

Se a capacidade das colecções for superior a 10-15 m3, uma sala fria é a solução mais eficiente
(Cromarty et al., 1990). Nesse caso, é preferível ter duas pequenas salas com sistemas de
arrefecimento independentes a uma única sala grande, especialmente se não há intenção de
utilizar todo o espaço de armazenamento no futuro próximo (ver também Linington de 2003 para a
discussão sobre o planeamento de um banco de sementes).
Independentemente do equipamento escolhido, a rotulagem adequada (p. ex. código de barras) é
essencial para garantir o acesso fácil e rápido à colecção. A rapidez é particularmente importante
se as portas permanecerem abertas. O número de acessão, o número de localização (por
exemplo, na UVEG, Prateleira / Estante / Recipiente aparecem como AB/04/10B - ver Figura 19) e
o código de barras indicados na etiqueta devem ser obrigatoriamente registados na base de dados
do banco de sementes.
Colecções “base” e “activa” e duplicados
Tradicionalmente, os bancos de sementes separam cada colecção numa amostra “base”,
que é mantida intacta para a conservação a longo prazo, e uma amostra “activa”, que está
mais facilmente acessível, para que possa ser retirada para utilização. As amostras “base” são
geralmente mantidas em embalagens menos acessíveis (vidro selado ou embalagem dupla)
e armazenadas em condições de conservação a longo prazo. Em contrapartida, as amostras
“activas”, são armazenadas em recipientes de fácil abertura (ou mesmo abertas, quando em
ambiente seco) e a temperaturas mais adequadas ao acesso dos funcionários. Existem problemas
potenciais de divergência genética entre as duas amostras (ver Tema 9, Regeneração). Além
disso, pode ser difícil decidir qual a proporção da colecção que se deve destinar para distribuição
e conservação a longo prazo. RBGK (Millenium Seed Bank) mantém ambas as amostras (“base”
e “activa”) em condições de conservação a longo prazo. A maioria da colecção é mantida na
amostra “base”.
Uma grande vantagem dos bancos de sementes é a conservação de uma enorme diversidade
genética num mesmo local. Esta concentração da diversidade num mesmo espaço constitui
igualmente uma fraqueza elementar em caso de acidente, que pode destruir material extremamente
valioso (e nalguns casos, insubstituível). Por isso, é essencial que, além de tomar todas as medidas
necessárias à salvaguarda das instalações e das colecções do banco de sementes, as amostras
sejam duplicadas (criando outra amostra “base” separada) noutro banco de sementes, com uma
localização geográfica distante.
Criopreservação
Embora a conservação em azoto líquido (-196 °C)
ou em sua fase de vapor (cerca de -150 °C) possa
prolongar a vida útil das sementes, geralmente não
é a primeira escolha para armazenamento, devido
a dificuldades técnicas / motivos de ordem prática
(ver abaixo). Há cerca de 30 anos que não é feita
uma análise custo-benefício da criopreservação
relativamente ao armazenamento convencional. Este
tipo de análise seria útil.
A criopreservação é obviamente mais adequada
à conservação de sementes ortodoxas com uma
longevidade baixa, ou à conservação de amostras com
um número de sementes baixo (p. ex., espécies em
perigo ou endemismos raros e com distribuição restrita).

Figura 20 Criopreservação em azoto
líquido. (© RBGK)
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Embora a tolerância ao azoto líquido tenha sido demonstrada em sementes de centenas de
espécies, existem ainda desafios práticos no uso desta técnica:
O azoto líquido é um produto perigoso, devido ao risco de queimadura e asfixia. É essencial a
formação de pessoal especializado e o uso de roupas e procedimentos de segurança adequados.
O derramamento de azoto líquido evapora rapidamente e elimina o oxigénio, pelo que é
indispensável a instalação de alarmes de oxigénio nos locais de armazenamento e uso deste
produto.
É necessário um fornecedor de azoto líquido nas proximidades do banco de sementes.
•

Os grandes recipientes de azoto líquido (p. ex. 600 l, com capacidade para 12.000 cryovials)
são caros. Os recipientes devem ser regularmente preenchidos até ao nível necessário para
manter as amostras à temperatura adequada (cerca de -150 °C). Os tanques criogénicos de
menor dimensão (p. ex., 30 l, com capacidade máxima de 855 recipientes de 2 ml) podem ser
enchidos manualmente, enquanto os grandes requerem um recipiente próprio. Embora o custo
inicial dos recipientes grandes seja elevado, o preço de fornecimento de azoto líquido é menor
quando comparado com o recipientes pequenos, pois o transporte de azoto líquido aumenta
os custos.

•

O método só é apropriado para amostras com quantidades relativamente pequenas de sementes.

•

Para optimizar o processamento das sementes, devem ser considerados três aspectos principais (Pritchard & Nadarajan, 2008): 1) o conteúdo das sementes em água deve
ser inferior
ao teor de humidade limite para congelação (Stanwood, 1985); 2) o arrefecimento rápido ou
re-aquecimento podem danificar mecanicamente as sementes muito secas, o que pode, no entanto, ser evitado; 3) a embebição lenta, sobretudo evitando a imersão em água a temperaturas
inadequadas, é recomendada antes ou como parte do teste de germinação.

É de salientar que, além da vantagem da maior longevidade na criopreservação, os criotanques
têm uma vida útil cerca de cinco vezes superior à das arcas frigoríficas (J. Puchalski, com. pss.) e
não requerem o fornecimento permanente de energia eléctrica.
Recomendações
A criopreservação em azoto líquido é recomendada para espécies com sementes ortodoxas com
longevidade baixa.
Todas as amostras devem ser duplicadas noutro banco de sementes. Este banco deve estar
situado a uma distância considerável, de modo a que não esteja sujeito aos mesmos fenómenos
catastróficos que possam destruir a colecção principal.
Áreas de investigação prioritárias
Seria útil uma análise de custo-benefício da criopreservação relativamente à conservação
convencional.
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TEMA 6. TESTES DE GERMINAÇÃO
Resumo redigido por David Draper e M. Elena González-Benito (UPM), com base na
comunicação de Costas Thanos (NKUA), comunicações adicionais de UNI-PAV e RBGK e
na sessão de discussão.
Aspectos gerais
Num banco de sementes, é importante conhecer a viabilidade das sementes que se conserva. A
viabilidade das sementes de uma amostra é definida como o número de sementes vivas e com
potencial para dar origem a uma plântula (Gosling, 2003; Rao et al., 2006).
Uma vez que a longevidade de uma amostra de sementes depende da qualidade destas, é
importante que as sementes tenham viabilidade elevada quando são armazenadas, ou pelo
menos, que a viabilidade seja conhecida. O método mais fiável para avaliar a viabilidade é um
teste de germinação, i.e. germinar as sementes nas condições óptimas, depois da aplicação de
um tratamento para quebra de dormência, se necessário. As dificuldades surgem quando, como
acontece com muitas espécies silvestres, as condições óptimas de germinação e o método para
quebrar a dormência são desconhecidos.
Podem ainda ser utilizados testes bioquímicos (p. ex. tetrazólio, TTC) para identificar sementes
viáveis, sem necessidade de realizar testes de germinação. Esses testes podem ser úteis para
distinguir entre sementes mortas e dormentes. No entanto, têm a desvantagem de ser menos
rigorosos do que os testes de germinação e os resultados são, por vezes, difíceis de interpretar.
Obviamente, é importante saber como germinar as sementes, para que estas possam ser utilizadas
no futuro. Assim, a secção seguinte centra-se nos testes de germinação e nos procedimentos
necessários para a produção de plântulas normais.
Recomendações
Quando testar?
Seria desejável que os testes de germinação fossem realizados antes e após a secagem e
depois do armazenamento. Deste modo, seria possível verificar se a capacidade de germinação
é afectada pela secagem e pelas temperaturas baixas. No entanto, na maioria dos bancos de
sementes, este procedimento pode não ser viável. Se os recursos permitirem, recomenda-se a
realização dos testes de germinação no maior número possível de colecções após a secagem
das sementes (antes do armazenamento) e pouco tempo depois do armazenamento. Se os
recursos forem limitados e só for possível realizar um teste,
recomenda-se que este seja realizado no primeiro mês depois
do armazenamento. O resultado deste teste constituirá a
referência, com a qual os futuros testes serão comparados.
Quantas sementes?
Antes de realizar os testes de germinação, deve fazer-se uma
estimativa do número de sementes vazias / danificadas. A
percentagem de germinação deve ser expressa em termos
do número de sementes com capacidade física para germinar
(número total de sementes - número de sementes vazias ou
danificadas).
O tamanho da amostra recomendado para as espécies
agrícolas (FAO / IPGRI, 1994; ISTA 2008), 200 sementes (duas

Figura 21 Resultado de um teste
de germinação.(© RBGK)
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réplicas de 100), pode ser demasiado elevado para as colecções de espécies silvestres, nas quais
o número de sementes pode ser limitado, sobretudo nas espécies com populações pequenas ou
com sementes grandes. Nestes casos, um teste de germinação com 100 ou mesmo 50 sementes
é considerado aceitável, com a amostra dividida em duas réplicas de 50 ou 25 sementes,
respectivamente (note-se que não existem regras obrigatórias, p. ex., algumas instituições, como
MAICh, utilizam três réplicas de 30 sementes). Esta recomendação também é útil para bancos de
sementes com um grande número de colecções e com disponibilidade limitada de recursos e / ou
pessoal.
“Humedecimento” das sementes secas
Os recipientes que estiveram armazenados a temperaturas abaixo de zero devem ser
aquecidos antes de retirar as sementes (ver Tema 10). Nas espécies susceptíveis a lesões
por embebição, por exemplo, Leguminosae (Fabaceae) com sementes grandes, as sementes
devem ser “humedecidas”. Este procedimento evita as lesões causadas por embebição. A
recuperação da capacidade de reparação das membranas celulares é lenta nas sementes
muito secas ou envelhecidas, pelo que a rápida absorção de água pode conduzir à perda de
conteúdo celular. As sementes podem ser colocadas dentro de um recipiente de plástico com
tampa hermética (semelhante aos usados na conservação de alimentos) ou num excicador,
que por sua vez, contém um recipiente com água; esta água irá criar um ambiente húmido.
As sementes devem permanecer no recipiente durante 24 h antes, antes de iniciar o teste de
germinação, mas não devem estar em contacto físico com a água líquida.
Selecção das condições de germinação
A germinação das sementes é uma característica extremamente plástica e os requisitos podem
variar consideravelmente com a espécie, população, ano de colheita e até mesmo o tempo de
armazenamento. A consulta da bibliografia ou de bases de dados, como a Seed Information
Database, RBGK (Liu et al., 2008: http://data.kew.org/sid/sidsearch.html) e LEDA traitbase (http://
www.leda-traitbase.org/tomcat/LEDAportal/index.jsp) é fundamental para identificar os requisitos
de germinação de uma espécie ou de espécies aparentadas. Nalguns casos, há tendências ao
nível do género e mesmo da família (p. ex. exigência de luz em Campanulaceae e dormência física
em Cistaceae).
Quando não existe informação prévia (o que acontece frequentemente), a selecção das condições
de germinação pode basear-se em informações sobre a ecologia (habitat e clima) e sobre a
estrutura das sementes. Por exemplo, as sementes com endosperma abundante e embriões
pequenos (dormência morfológica provável), de regiões com Invernos frios e / ou Verões quentes
e secos (dormência fisiológica provável) são passíveis de apresentar dormência morfo-fisiológica
e, portanto, requerem incubação prolongada em condições que imitam a estação que antecede a
germinação na natureza.
Tratamentos para quebra de dormência
As sementes podem não germinar mesmo quando colocadas nas condições óptimas (embora
estejam viáveis), por se encontrarem em estado dormente. A dormência pode ser devida às
características do embrião ou estruturas que revestem a semente (ver a revisão recente sobre a
dormência: Finch-Savage & Leubner-Metzger, 2006). As sementes de muitas espécies silvestres
podem apresentar dormência.
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Algumas das causas da dormência são (ver Baskin & Baskin, 1998):
•
Embrião imaturo ou rudimentar. Geralmente, é o caso de sementes com embriões
pequenos e endosperma abundante. Neste tipo de sementes (com dormência morfológica),
o embrião terá de completar o seu desenvolvimento para que a semente tenha capacidade de
germinar (Baskin et al., 2006). Normalmente, é necessária estratificação quente ou fria, de acordo
com a época de dispersão natural (e.g. Primavera ou Outono). No entanto, se o embrião não
inicia o crescimento imediatamente após a dispersão da semente, é possível que também esteja
fisiologicamente dormente. Se este for o caso (dormência morfo-fisiológica), as sementes terão de
ser expostas a um período de estratificação fria ou quente, após o qual o embrião irá iniciar o seu
desenvolvimento.
•
Tegumento impermeável. Esta característica ocorre
em muitas espécies das seguintes famílias: Anacardiaceae,
Bixaceae, Cistaceae, Combretaceae, Convolvulaceae,
Curcurbitaceae, Fabaceae, Geraniaceae, Malvaceae,
Rhamnaceae, Rutaceae, Sapindaceae e Violaceae.
Antes de iniciar a germinação, é necessário escarificar
o tegumento para permitir a absorção de água. A
escarificação pode ser mecânica (p. ex. lascar ligeiramente,
friccionar com lixa), térmica (p. ex. imersão em água
quente) ou química (imersão em ácido). Esta última não é
recomendada devido aos perigos óbvios e à necessidade
de uma calibração prévia. Para um número reduzido de
sementes é aconselhável lascar ou limar manualmente as
sementes.

Figura 22 Semente com tegumento
impermeável lascada com bisturi.
(© RBGK)

•
Inibidores químicos. Estas substâncias estão presentes no embrião ou no tegumento. A
dormência pode ser removida por estratificação (fria ou quente), lixiviação em água corrente ou
com a aplicação de GA3.
Condições de germinação: agar/água, temperatura, luz
O substrato para a germinação pode ser agar, papel de filtro ou areia. Os dois primeiros são
utilizados em caixas de Petri e o último é geralmente utilizado para sementes grandes (Rao et al.,
2006) em bandejas ou recipientes de plástico. O papel de filtro deve ser de elevada qualidade;
deve ser uniforme, de modo a fornecer resultados reprodutíveis.
O agar (geralmente 1%) tem algumas vantagens relativamente ao papel de filtro:
•
Manutenção baixa - não necessita de adição regular de água e, portanto, há menor variabilidade nas condições de germinação
•

Menor risco de lesões por embebição

•

Concentração constante dos produtos químicos aplicados (agar fresco após 3 semanas)

•

As radículas brancas são facilmente visíveis sobre um fundo escuro

•

Facilidade de retirar as plântulas para transplante

No entanto, se o teste de germinação durar cerca de quatro semanas, o agar pode começar a
secar, sendo necessário transferir as sementes para agar fresco. Para minimizar este efeito,
as caixas podem ser mantidas em sacos de polietileno ou envolvidas em parafilme. Algumas
sementes podem precisar de esterilização antes da germinação, por imersão numa solução de
lixívia doméstica a 10% (hipoclorito de sódio), seguida de lavagem em água desionizada.
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Em todos os casos, deve usar-se água destilada ou desionizada. O volume de água a adicionar ao
papel de filtro depende da espessura do papel; o volume de água deve ser tal que, pressionando o
papel com o dedo, não se forme uma película de água à volta deste (Rao et al., 2006).
As sementes devem ser distribuídas uniformemente sobre a superfície do substrato; não devem
tocar-se. Os recipientes são então colocados em incubadoras. O teor de água do substrato deve
ser verificado visualmente em cada contagem de sementes germinadas, principalmente quando
as temperaturas são elevadas (25-30 °C). No caso do papel de filtro, a água deve ser reposta
regularmente (a cada 2-3 dias).
As condições de incubação devem, sempre que possível, tentar simular as condições do habitat
natural no momento da germinação das sementes. Portanto, são recomendadas temperaturas
alternadas, com luz durante a fase diurna (Baskin et al., 2006). Se possível, devem ser evitadas
temperaturas constantes, excepto nos tratamentos de estratificação. A luz contínua também deve
ser evitada, devido ao risco de inibição da germinação. As espécies Mediterrânicas normalmente
germinam a temperaturas óptimas relativamente baixas (10-20 °C), e em muitos casos, as
temperaturas alternadas de 20/10 °C e 20/15 °C (luz / escuro) dão bons resultados. As espécies
subtropicais, tropicais e alpinas geralmente germinam melhor a temperaturas mais elevadas (20-25
°C). Os fotoperíodos de 8, 12 ou 16 horas são geralmente os mais utilizados. Em diversas espécies
alpinas e de clima temperado, um período de estratificação fria (p. ex. 0 °C por 4-20 semanas)
aumenta a germinação.

Figura 23 Incubadora simulando as condições dia/noite. (© RBGK)
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Embora os requisitos de escuro para a germinação sejam pouco comuns, devem ser considerados,
sobretudo em sementes grandes. Algumas espécies de Cucurbitaceae e Galanthus nivialis
germinam melhor no escuro.
Ellis et al. (1995) e Seed Information Database (Liu et al., 2008: http://kew.org/data/sid/) constituem
possíveis fontes de informação sobre as condições de incubação e pré-tratamentos para quebrar a
dormência.
A contagem das sementes germinadas deve ser feita regularmente, pelo menos uma vez por
semana. A frequência de contagens poderá ser superior, dependendo do número de testes de
germinação e da disponibilidade de pessoal. Se os registos forem feitos a cada 1-2 dias, pode ser
determinada a taxa (velocidade) de germinação. A duração do teste depende da espécie e das
condições utilizadas.
Contagem das sementes germinadas
Considera-se que uma semente germinou quando se dá a emergência de uma radícula com
cerca 1 a 2 mm de comprimento ou com pelo menos o mesmo comprimento que a semente. É
importante definir o critério de germinação para cada espécie antes de começar a contagem.
As sementes germinadas devem ser contadas em cada caixa e retiradas. Também é importante
eliminar as sementes infectadas para evitar a propagação da infecção (Rao et al., 2006), mas
estas devem ser igualmente registadas. Alternativamente, as sementes com infecção ligeira podem
ser esterilizadas superficialmente e colocada numa nova caixa, juntamente com as restantes.
A duração do período de contagem varia com as espécies (uma semana a vários meses). Para
muitas espécies silvestres, são normalmente necessárias quatro a seis semanas. O número de
sementes germinadas em cada contagem é registado numa folha de dados, tal como outras
observações relevantes, como o número de sementes infectadas e germinação anormal.
No final do teste de germinação, deve fazer-se um “teste de corte” nas sementes não germinadas,
para registar o número de sementes: firmes e preenchidas (provavelmente dormentes), “macias”
(mortas) ou vazias / danificadas. A percentagem de germinação média é calculada a partir dos
resultados de todas as réplicas, tendo em conta as sementes vazias / danificadas. Se as sementes
germinadas forem contadas frequentemente (a cada 1-2 dias), também pode ser determinada a
taxa (velocidade) de germinação. Por exemplo, o T50 é um índice de velocidade de germinação,
definido como o tempo necessário para a germinação de metade (50%) das sementes que
efectivamente germinaram nas condições do teste.
Os dados de germinação (percentagem de germinação final e taxa de germinação) devem ser
incluídos na base de dados do banco de sementes, tal como os pré-tratamentos aplicados e as
condições de incubação utilizadas.
Áreas de investigação prioritárias
Seria útil analisar a relação entre a emergência da radícula e a produção de plântulas normais
nas espécies silvestres. A relação entre estes dois parâmetros permitirá constituir uma referência
aproximada à da ISTA. Um registo fotográfico das plântulas seria útil para identificação.
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TEMA 7. VOUCHERS E VERIFICAÇÃO
Resumo redigido por Simon Linington (RBGK), com base na comunicação de Gianni Bedini
(Jardim Botânico de Pisa) e na sessão de discussão.
Aspectos gerais
É fundamental que o nome científico da espécie na qual foi feita a colheita de sementes esteja
correcto. O nome correcto estabelece uma ligação entre a amostra de sementes e toda a
informação disponível para essa espécie. Além disso, para os utilizadores das sementes, é
imprescindível que a identidade do seu material seja inequívoca (Goldblatt et al., 1992). Assim, os
vouchers são essenciais para determinar a identidade da espécie (Funk et al., 2005).
Por vezes, a identificação feita no campo pode ser aceite,
quando o conhecimento das populações de plantas
está bem documentado ou o colector têm experiência
suficiente com a espécie. Mas, normalmente, é recolhido
um ou mais espécimes no campo (ver Bridson & Forman,
(1998) para a técnica de colheita e outras informações).
Os espécimes devem representar as plantas da
população-alvo de colheita e são usados para confirmar
a identificação, por comparação com espécimes de
herbário previamente identificados. Normalmente, o
espécime (designado por “voucher”) e as sementes são
colhidos em simultâneo, durante a expedição de colheita
de sementes. No entanto, as plantas poderão não dispor
de todos os elementos necessários à verificação. Por
conseguinte, às vezes é necessário colher os vouchers
antes das sementes.
O RBGK (Millennium Seed Bank Project) recomenda
actualmente que todos os duplicados de espécimes de
plantas lenhosas sejam colhidos no mesmo indivíduo.
Este deverá representar as características médias Figura 24 Espécime de herbário.
da população e deverá ter sido uma das plantas-alvo (© RBGK)
na colheita de sementes. Este procedimento garante
que todos os herbários que recebem os duplicados têm material idêntico. No entanto, se cada
duplicado fosse colhido numa planta diferente (registando essa informação), obter-se-ia mais
informação sobre a variação morfológica da população.
A verificação pode ser feita no campo, por um botânico experiente, ou no herbário. As chaves
dicotómicas das Floras são a forma mais comum de proceder à identificação. Os verificadores
devem ser registados, tal como uma eventual alteração do nome científico da espécie.
Para mais informação sobre o processamento dos vouchers, consultar Bridson & Forman (1998).
É importante que o banco de sementes disponha de informação sobre as alterações do nome do
espécime de herbário, resultantes de revisões taxonómicas. Portanto, a etiqueta do espécime de
herbário deve conter informação que estabeleça a correspondência com a amostra de sementes
conservada no banco de sementes.
Recomendações
Excepto nos poucos casos em que as populações são bem conhecidas, deve ser recolhido
um espécime de herbário representativo da população na qual as sementes foram colhidas.
Obviamente, este procedimento deve ter em conta a raridade ou grau de ameaça das populações.
As fotografias das plantas, com boa resolução, são igualmente úteis.
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TEMA 8. GESTÃO DE DADOS
Resumo redigido por Simon Linington (RBGK), com base na comunicação de Gianni Bedini
(Jardim Botânico de Pisa) e na sessão de discussão.
Aspectos gerais
As colecções de sementes são praticamente inúteis se não estiverem associadas a um bom
conjunto de dados. Quando se regista os dados de cada colheita de sementes é fundamental
ter em conta que estes são importantes para os utilizadores, no presente e durante o tempo de
vida das sementes (provavelmente por um período de 200 anos). Portanto, os dados devem ser
objectivos e devem ser registados de maneira uniforme. Isto é conseguido usando normas, como
as que foram publicadas pela ENSCONET (ver ENSCONET database schema, 2009). Essas
normas devem ser mantidas com os dados.
Os dados relativos à colheita de sementes (ver Manual de colheita da ENSCONET) são registados
no campo. Os dados relativos à gestão da amostra de sementes estão ligados aos dados de
colheita e vão sendo adicionados à medida que a amostra e o espécime de herbário vão sendo
processados. Se os dados estiverem bem estruturados, o curador poderá identificar e seguir
todos os passos do material durante o processamento. O registo dos utilizadores da colecção de
sementes é igualmente importante.
A sintaxe, ou seja, as normas para introdução de dados, é fundamental, tal como em qualquer
outra base de dados. Portanto, o formato dos dados deve ser definido a priori (p. ex. nenhuma data
pode ser futura; meses <= 12, etc).
Os dados de processamento das amostras de sementes podem ser agrupados (ver, p. ex., Bone et
al., 2003) desta forma:
•
•
•
•
•
•

Limpeza
Secagem
Acondicionamento
Armazenamento
Verificação
Distribuição

Os detalhes de cada um dos campos
e as respectivas normas podem ser
consultados em ENSCONET database
schema (2009). Os campos de notas
podem ser utilizados para registar as
alterações de procedimento, mas é
necessário ter algum cuidado, pois esta
informação pode não ser compilada
durante as consultas de dados.
Sempre que possível, sugere-se o uso
do formato de transferência internacional,
desenvolvido pela BGCI. Este facilita
a partilha de dados e diminui a sua
preparação quando é necessário enviar
informação para outras bases de dados.

Figura 25 A gestão adequada dos dados é essencial
num Banco de Sementes. (© RBGK)
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TEMA 9. REGENERAÇÃO DAS COLECÇÕES DE SEMENTES
Resumo redigido por Albert-Dieter Stevens (BGBM), com base na comunicação de Simon
Linington (RBGK) e na sessão de discussão.
Aspectos gerais
Definição e finalidade
A regeneração consiste na criação ou multiplicação de um novo lote de sementes quando a
viabilidade ou o número de sementes da colecção conservada no banco de sementes diminuem,
atingindo valores limite. O processo destinado a aumentar o número de sementes da amostra pode
ser designado “multiplicação”.
A manutenção da integridade genética da amostra inicial é um elemento essencial na regeneração
das colecções de sementes, nomeadamente a manutenção da ocorrência dos diferentes alelos e,
se possível, da sua frequência. É um processo caro e, sempre que possível, é preferível optar pela
colheita de uma nova amostra de sementes no campo.
A regeneração das amostras é necessária quando a viabilidade das sementes atinge um valor
limite, designado por “standard de regeneração”. Este valor é normalmente estabelecido em níveis
elevados (75-85 %), para minimizar os efeitos genéticos devidos à perda de viabilidade e os efeitos
na fase de estabelecimento das plantas. Devido ao erro estatístico associado à determinação da
viabilidade, por vezes é difícil determinar se a viabilidade das sementes está acima ou abaixo do
“standard de regeneração”. Para reduzir este erro e facilitar a tomada de decisão, foi proposto
um procedimento designado por “teste
sequencial”, no qual se aumenta o
tamanho da amostra até obter resultados
com o rigor desejado (ver Ellis, et al.,
1985).
Contudo, este teste raramente
é utilizado e a maioria dos bancos de
sementes inicia a regeneração antes de
atingir o “standard de regeneração” ou,
depois de atingir este valor, aceitando os
riscos envolvidos. O número de plantas
que se pretende produzir na regeneração
deve ter em conta o facto de o sucesso na
fase de estabelecimento das plantas ser
menor do que o sucesso da germinação Figura 26 Regeneração de Bromus bromoideus (extinto
em laboratório.
na natureza). (© RBGK)
A multiplicação de sementes deve ser realizada quando o número de sementes colhido no campo
for baixo (p. ex. em populações de espécies ameaçadas com um número de plantas reduzido) ou
quando o número de sementes conservadas atingiu um valor limite. Ao estabelecer este número
deve ter-se em conta a necessidade de realizar várias (p. ex. três) regenerações (p. ex., 500-1000
sementes viáveis). Numa situação ideal (raramente atingida), a necessidade de regeneração devida
à redução da viabilidade coincide com a necessidade de regeneração devida à redução do número
de sementes na amostra.
Há duas causas para a redução do número de sementes na amostra: monitorização da viabilidade
e distribuição. No primeiro caso, o número de sementes utilizado é facilmente estimado a partir
da frequência dos testes e tamanho da amostra em cada teste, enquanto no segundo caso
essa estimativa é mais difícil. Alguns bancos de sementes dividem as suas colecções em duas
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amostras: “base” (conservação a longo prazo) e “activa” (distribuição). A primeira raramente é
utilizada, enquanto a segunda é usada para distribuição. Na maioria dos bancos de sementes,
a amostra “activa” é conservada em condições de conservação a curto prazo. Noutros (p. ex.
RBGK), ambas são conservadas nas mesmas condições. O número de sementes na amostra
“activa” pode registar decréscimos muito rápidos nas colecções muito solicitadas. Nestes casos, a
amostra pode então ser multiplicada para gerar uma nova amostra de sementes. Contudo, se este
processo se repetir, a amostra “activa” poderá divergir geneticamente da amostra “base”. Portanto,
a amostra “activa” deveria ser multiplicada periodicamente a partir da amostra “base”.
Como critério para iniciar a regeneração, deve dar-se maior prioridade à viabilidade baixa do que à
redução na quantidade de sementes da amostra.
Riscos
A regeneração envolve riscos de perda da integridade genética das colecções de sementes
devido à selecção, deriva genética (a perda aleatória de alelos raros em amostras pequenas)
ou hibridação entre entidades aparentadas (ver Breese, 1989 para uma discussão detalhada). A
minimização destes fenómenos durante a regeneração é fundamental.
A hibridação constitui o risco principal nas espécies alogâmicas. É de salientar que, por vezes, as
espécies apomíticas podem ser alogâmicas facultativas. A selecção pode tomar várias formas. A
mais comum é posta em evidência quando um organismo se desenvolve num ambiente diferente
do seu ambiente natural. A selecção actua através de diferenças no clima e solo (incluindo
microorganismos) entre o novo ambiente e o ambiente natural. Podem igualmente ocorrer pressões
de selecção por pragas ou doenças, que não ocorrem em condições naturais. Também pode haver
efeitos da competição quando a densidade das plantas for superior à que ocorre em condições
naturais. Deve ter-se em conta que as práticas de viveiro se destinam a eliminar as plantas
atípicas ou mais vulneráveis; este procedimento não é adequado à regeneração das colecções de
sementes de espécies silvestres.
A selecção também pode resultar de diferenças na época e quantidade de flores, pólen e sementes
produzidos. Estes efeitos podem ser compensados assegurando uma contribuição equitativa de
cada progenitor na nova amostra de sementes.
Existe ainda a probabilidade de insucesso da regeneração devido a condições ambientais
adversas. Este factor de risco pode ser minimizado se a amostra não for utilizada na totalidade,
mantendo uma parte como segurança. Obviamente, é necessário um compromisso entre a
separação de parte da amostra para segurança e a possibilidade de criar “efeito de gargalo” ao
regenerar uma quantidade de sementes inferior à original.
Aspectos genéticos
O objectivo da regeneração é conseguir o cruzamento completamente aleatório entre um número
fixo de progenitores, bem como uma contribuição equitativa das sementes de cada progenitor
na amostra final (ver Breese, 1989). Na natureza, nem todas as plantas de uma população
contribuem igualmente para a geração seguinte. É por essa razão que as amostras colhidas na
natureza raramente representam toda a diversidade genética da população.
Pretende-se minimizar a perda de variabilidade genética, de modo a que as sementes produzidas
na primeira regeneração, e nas subsequentes, sejam geneticamente idênticas às da amostra
original. Idealmente, a regeneração devia ser conduzida o menor número de vezes possível e
usando o maior número de plantas possível. O “efeito de gargalo” pode causar perdas acentuadas
na diversidade genética. Por exemplo, se forem amostradas 50 plantas na natureza, deveriam
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ser usadas pelo menos 50 na regeneração. Se forem usadas apenas 10 plantas, pode perderse uma parte significativa da diversidade genética; mesmo que as regenerações subsequentes
sejam feitas com 50 plantas, o “efeito de gargalo” é irreversível. Existe ainda a probabilidade
da escolha aleatória das sementes para a regeneração não ser suficientemente aleatória. Por
exemplo, por acaso, 10 das 50 plantas produzidas na regeneração podem ter um progenitor
comum na população original. Este problema pode ser superado se, durante a colheita de semente
na população original, no campo, as sementes de cada planta forem mantidas em separado (ver
abaixo).
Durante a regeneração, é essencial considerar o sistema de reprodução das espécies-alvo. Este
é definido como “ todos os factores, exceptuando a mutação, que afectam o grau de semelhança
genética entre os gâmetas que se unem na fertilização” (Thain & Hickman, 2000 e Anexo 1).
Contudo, é importante referir que o tipo de reprodução pode variar entre populações da mesma
espécie.
As espécies com autopolinização obrigatória (e.g. cleistogâmicas) e as espécies apomíticas não
requerem polinização controlada, enquanto todas as espécies alogâmicas devem ser sujeitas a
polinização assistida (ver abaixo).
É importante salientar que, quando ocorre autopolinização nas espécies alogâmicas, por exemplo
quando o número de plantas é muito reduzido, pode ocorrer uma depressão endogâmica, à medida
que aumenta a frequência de homozigóticos. Por exemplo, é possível ultrapassar o mecasnismo
de auto-incompatibilidade em Brassica oleracea abrindo a gema floral e polinizando o estigma
com o pólen da própria planta. Contudo, isto irá conduzir a uma depressão endogâmica. Da
mesma forma, quando se procede a polinização cruzada em espécies com autopolinização, pode
aumentar a frequência dos heterozigóticos. Em ambos os casos, a capacidade de sobrevivência
dos indivíduos é reduzida.
Métodos de polinização
Na maior parte dos casos, a polinização é conduzida de forma artificial, reproduzindo o efeito dos
agentes polinizadores de várias formas. A forma mais frequente consiste em retirar o pólen das
anteras de uma planta e colocá-lo no estigma de outra.
A altura em que ocorre a polinização é determinante para a produção de semente. Tal como a
libertação do pólen, a receptividade dos estigmas também possui um período de maturação. Além
disso, o tempo de vida do pólen varia entre 30 minutos nalgumas gramíneas, mais de um dia nas
Gimnospérmicas e algumas árvores de fruto (Richards, 1997) e vários dias nas orquídeas, por
exemplo (Pritchard, H.W., com. pess.). A libertação do pólen pode constituir uma indicação de que
este atingiu a maturidade (Pritchard, H.W., com. pess.), mas como a maturação do estigma é mais
difícil de avaliar, a polinização assistida deve ser efectuada em várias datas.
O método ideal para assegurar a manutenção da variabilidade genética durante a regeneração
consiste em cruzamentos recíprocos (ver Breese, 1989). As plantas são aleatoriamente reunidas
em pares e depois (no caso de plantas monóicas) cruzadas reciprocamente, cada planta actuando
simultaneamente como progenitor masculino e feminino. Para evitar erros, as plantas devem ser
devidamente etiquetadas. Idealmente, as sementes produzidas por cada progenitor deveriam ser
mantidas em separado ou, em alternativa, poderiam agrupar-se apenas as sementes produzidas
por cada par de plantas. Embora este procedimento assegure a integridade genética, é uma
prática complicada e desaconselhada no processamento posterior das amostras. Por exemplo,
as sementes terão que ser agrupadas posteriormente para os testes de germinação e para
distribuição. A alternativa mais prática consiste em agrupar as sementes de forma equitativa,
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em que cada progenitor contribui com a mesma proporção de sementes para a amostra. Alguns
bancos de sementes (ver Chorlton et al., 2003) mantêm uma amostra de sementes de cada
progenitor, uma “amostra equitativa” e uma “amostra não equitativa” (i.e. de plantas com elevada
produção de semente). Esta última pode ser usada para distribuição, se a constituição genética da
amostra for pouco relevante para a utilização.
Em muitos casos, os cruzamentos recíprocos podem ser pouco práticos e demorados. Nestas
circunstâncias, pode optar-se pelo cruzamento entre todas as plantas seleccionadas para a
regeneração. O número de plantas que contribui para a amostra de sementes pode ser maximizado
recorrendo à polinização assistida em várias datas, de modo a cobrir a floração precoce e tardia.
É importante garantir uma contribuição de pólen semelhante para todas as plantas. Uma vez mais,
as sementes produzidas por cada progenitor devem ser mantidas em separado ou, em último caso,
agrupadas numa única amostra equitativa.
A polinização totalmente aleatória, efectuada por agentes naturais, como o vento ou insectos, é a
alternativa menos aconselhada na regeneração.

Figura 27 A polinização
por insectos deve ser
evitada devido ao risco
de hibridação. (© RBGK)

Isolamento genético
O isolamento genético durante a regeneração é essencial para evitar a contaminação devida à
introdução acidental de pólen pertencente a outra amostra da mesma espécie ou de uma espécie
aparentada. Este fenómeno pode ser evitado limpando cuidadosamente o material usado na
polinização assistida.
A separação física das colecções permite um isolamento simples das mesmas. A distância ideal
dependerá do tipo de polinização (insectos, vento) e do tipo de barreiras físicas (por ex., paredes
da estufa, redes para exclusão de insectos) que separam as colecções. Obviamente, dentro dos
limites da maioria das instituições / Jardins Botânicos, as distâncias de isolamento são limitadas.
Portanto, a alternativa consiste em evitar a floração de outras colecções durante a polinização
(possível com perenes), ou proteger as flores com sacos (ou dispositivos semelhantes) de material
permeável antes da libertação do pólen. Esses dispositivos serão removidos apenas durante a
polinização assistida.
A utilização dos sacos não deve comprometer o desenvolvimento da flor e do fruto, sobretudo
devido ao excesso de humidade e a pragas. Os sacos devem ser aplicados na fase inicial de
desenvolvimento das gemas florais e podem ser removidos quando se inicia o desenvolvimento do
fruto.
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Condições de cultivo
É impossível uniformizar os processos e condições de regeneração para todas as espécies, pelo
que os protocolos devem ser desenvolvidos para cada espécie. A informação sobre a ecologia da
espécie e documentação detalhada sobre as etapas de cultivo são de importância crucial para a
regeneração.
O número de sementes utilizado deve ser suficiente para produzir o número de plantas previamente
definido. Se a sementeira for efectuada directamente no solo ou em composto, deve ter-se em
conta que a germinação será menor do que a obtida em laboratório. Além disso, pode haver
mortalidade das plantas antes que estas atinjam a reprodução. Ao estimar o número de sementes
necessárias para a regeneração, é necessário introduzir um factor de correcção que contemple as
perdas em cada um destes estádios.
A regeneração deve ocorrer em condições semelhantes às condições ecológicas das populações
originais (luz, água, tipo de solo e pH, temperatura, etc). As plantas deverão ser espaçadas para
minimizar a competição. Muitas espécies poderão não produzir semente no primeiro(s) ano(s),
portanto, poderá ser necessária a manutenção e estabilidade das condições a longo prazo. O início
da floração ou da maturação dos frutos pode exigir estímulos ou condições ambientais específicas,
que terão de ser aplicadas ou controladas. A água e a temperatura podem ser particularmente
importantes para a maturação das sementes. A germinação e fases subsequentes de crescimento
devem ser planeadas de acordo com as estações do ano, de modo que a maturação das sementes
coincida com as condições meteorológicas mais favoráveis. As plantas devem ser observadas
regularmente, o que constitui igualmente uma oportunidade para confirmar a sua correcta
identidade.
A colheita das sementes deve ser efectuada durante a fase de dispersão natural. Nalguns casos,
como nas espécies com cápsulas deiscentes, pode ser necessário colocar um saco à volta da
inflorescência um pouco antes da dispersão.
Documentação
Os horticultores têm por hábito guardar a informação na memória, em vez de anotá-la. Para a
maioria das espécies silvestres há pouca bibliografia sobre o cultivo, e menos ainda sobre
regeneração das colecções de sementes. Portanto, os operadores devem ser incentivados a
registar todos os aspectos do processo de regeneração. Esta informação, quando devidamente
inserida numa base de dados, é única e, portanto, muito valiosa para outros bancos de sementes
ou instituições envolvidas em projectos de conservação ou reabilitação de ecossistemas.
O Anexo 2 apresenta uma proposta de formulário para recolha de dados. Nos casos em que os
dados são amplamente divulgados, é útil caracterizar o local de regeneração, incluindo o tipo de solo,
regime de temperatura, condições de luz, regime de rega, métodos de preparação e plantação.
Apesar de não estarem incluídos no Annex 2, os dados sobre a proporção de flores polinizadas
que produziu sementes e a produção de sementes (número) por planta são úteis para planificação
futura de ensaios semelhantes.
Áreas de investigação prioritárias
A investigação sobre diversidade genética permitiria aumentar a eficácia no planeamento da
regeneração, nomeadamente o tamanho mínimo das amostras. A identificação fiável (genética)
das colecções de sementes seria igualmente útil na monitorização da integridade genética das
amostras provenientes da regeneração.
A falta de informação sobre os sistemas de reprodução da maioria dos taxa dificulta a gestão
adequada da regeneração. Portanto, a investigação sobre a biologia reprodutiva (p. ex. taxas de
polinização cruzada, reprodução sexuada versus apomixia) permitiria adaptar os procedimentos na
regeneração.
37

ANEXO 1. Sumário de palavras-chave dos sistemas de reprodução
Ver Richards (1997) para mais detalhes.

♂ - masculino (estame = antera com grãos de pólen + filamento)
♀ - feminino (carpelo = ovário com 1 ou mais óvulos + estilete + estigma)
♂♀ - hermafrodita – respeitante a plantas ou flores

Organização floral
Dióica1
Monóica2
Hermafrodita
Auto - incompatabilidade
- Gametofitica
- Esporofitica
Diferentes tipos de flores
nas espécies a
Antera e estigma com
disposição separada
um em relação ao outro
– polinização dependente
da visita de insectos b
Libertação do pólen e
receptividade do estigma
separados no tempo c
Auto-polinização
Formação assexuada de
sementes d

►

Planta Flores
♂ ou ♀
♂ ou ♀

Nota

♂♀
♂♀

♂ ou ♀
♂♀

Polinização cruzada
(obrigatória)
Polinização cruzada
Ver em baixo

A

♂♀
♂♀
♂♀

♂♀
♂♀
♂♀

Polinização cruzada
Polinização cruzada
Polinização cruzada

D
E
F

♂♀

♂♀

Polinização cruzada

G

♂♀

♂♀

Polinização cruzada

H

♂♀
♂♀

♂♀
♂♀ ou ♀

Autopolinização
Assexuada

I
J

B
C

Heteromorfismo, b Hercogamia, c Dicogamia (Protandria – dá-se primeiro a
maturação - ♂; Protoginia - dá-se primeiro a maturação ♀), d Agamospermia ou
apomixia.
a

		
1

&2 Muitas variações e.g.
Organização floral
1
Ginodioicia
1

Androdioicia

Ginomonoicia
2
Andromonoicia
Ver Richards (1997) para mais detalhes.
2

Planta
♂♀ ou
♀
♂♀ ou
♂
♂♀
♂♀

Flores
♂♀, ♂ ou
♀
♂♀, ♂ ou
♀
♂♀ ou ♀
♂♀ ou ♂
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Nota
A
Dioicia
B
Monoicia
C

D
E
F

G
H
I

J

Comentários
Raro. Ver flores
Raro. Ver flores. Na grande maioria
apresentam dicogamia

Muito comum. Ver flores. A
polinização natural pode dar
informações chave para o sistema
reprodutivo.
3
GSI
Encontra-se em muitas ordens
de plantas. Experimentação ou
bibliografia.
4
SSI
Experimentação ou bibliografia.
HeteroFlores de diferentes tipos – frequenmorfia
temente referido como o recíproco
de hercogamia (ver abaixo) . As
morfologias são típicas de cruzamento compatível mas são incompatíveis
HercogaAnteras e estigmas bem separados.
mia
Ver flores.
Dicogamia Experimentação ou bibliografia

Exemplos
Salicaceae. Árvores tropicais.
Plantas polinizadas pelo vento
ou água / plantas com capítulos
/umbelas. Cyperaceae

Hermafrodita

Autopolini- Características correlacionadas
zação
(ver abaixo) ou flores fechadas
(‘cleistogamia’), experimentação ou
bibliografia
AgamosAlgumas espécies produzem sepermia
mentes por via sexuada ou assexuada (apomixia). Bibliografia

Algumas Poaceae, Corylus avellana
Muitas Brassicaceae, Asteraceae
Rubiaceae, Boraginaceae,
Plumbaginaceae, Primulaceae

Orchidaceae, Primulaceae
Caryophyllaceae (protandria),
algumas Brassicaceae, Rosaceae
(protoginia)
Muitas anuais ruderais, cultivares

Taraxacum, alguns Ranunculus

GSI (Auto-incompatibilidade gametofítica). Ver Richards (1997). Alguns alelos controlam
o reconhecimento operando tanto no grão de pólen como no estigma. Os mecanismos de
reconhecimento são independentes no pólen (haplóide) e no estigma (diplóide). Quando tanto um
como outro apresentam os mesmos mecanismos de não reconhecimento há incompatibilidade e o
grão de pólen não se desenvolve.
Pólen genótipo
S1 & S2
S1 & S2
S1 & S2
Estigma genótipo
S1S2
S1S3
S3S4
Incompatível
Parcialmente
Compatível
compatível
3

SSI (Auto-incompatibilidade esporofítica). Ver Richards (1997). O controlo do grão de pólen é feito
ao nível da antera (esporófito). Neste caso os factores de reconhecimento expressos no grão de
pólen são dominantes e independentes da expressão dos alelos no estigma.
Pólen Fenótipo
S1 (assume S1 > S2) S1
S1
Estigma genótipo
S1S2
S1S3
S3S4
Incompatível
Parcialmente
Compatível
compatível
4
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ANEXO 2. POSSÍVEL FORMULÁRIO PARA AS COLECÇÕES PROVENIENTES
DE REGENERAÇÃO
Local
Localização no local
Nº da Colecção
Género
Espécie
Taxon infra-específico
Sistema de reprodução
a priori
Estatuto de conservação
Data de início
Nº de sementes
germinadas
Data da germinação
Data da colheita das
sementes
Colector(es) das
sementes
Isolamento
(indique pf)

Polinização controlada
(indique se apropriado)

Primeira

Última

Nenhum controlo: polinização aberta
Espacial: membro do mesmo género pelo menos a……….…metros
Espacial: membro da mesma espécie pelo menos a ………..metros
Barreiras físicas contra pólen/insectos (especificar)
Outros (especificar)
Desconhecido
Data de polinização:
Auto-polinização
Polinização cruzada com o mesmo espécime
Polinização cruzada com outro espécime (especificar o nº da
colecção)
Detalhes:

No. plantas do espécime
No. plantas de onde
foram colhidas sementes
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Relação das sementes
com as sementes
colhidas na natureza
(indique pf)

Sementes colhidas provém de plantas colhidas directamente do campo (geração 0)
Sementes colhidas de plantas produzidas a partir de sementes colhidas na natureza (geração 1)
Sementes colhidas de plantas produzidas a partir da germinação de sementes
previamente conservadas da geração 1 (geração 2)
Geração desconhecida =9

Espécime de Herbário
(indique pf)

Recolhido da planta a partir da qual foram recolhidas as sementes (ver as 7 filas
seguintes)
Impossível recolher um espécime capaz
Não colhido como já tinha sido verificado (ver 8 filas abaixo)

Data da colecção dos
espécimes de herbário
Colector do espécime de
herbário
Ciclo de vida da espécie Anual

Bienal

(indique pf)

Perene

Altura da planta
(metros)

Outra descrição da
planta

e.g. hábito, cor da flor, odor, látex ou outra característica não presente no espécime
de herbário

Fotografia

Não
Sim

Detalhes sobre o material verificado

Verificador:

(indique pf)

Localização da foto:

Instituto:
Data:
Material verificado (nativo, cultivado, herbário etc):

Estado da colecção
(indique pf)

Completar
Mais sementes para seguir (especificar detalhes)
Material de Herbário a seguir (especificar detalhes)

Notas (data de floração
e frutificação. etc)
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TEMA 10. DISTRIBUIÇÃO DAS SEMENTES
Resumo redigido por Albert-Dieter Stevens (BGBM), com base na comunicação de Simon
Linington (RBGK) e na sessão de discussão.
Aspectos gerais
As sementes das espécies silvestres distribuídas pelos bancos de sementes são utilizadas para
vários fins. A distribuição pode ser interna (dentro da instituição) ou pode ser externa (nacional
/ internacional). O fim a que se destinam as sementes pode ser: investigação fundamental e
aplicada, educação, melhoramento, reintrodução e reabilitação de habitats. A investigação aplicada
e o melhoramento podem envolver o sector privado.
Muitos bancos de sementes publicam (por vezes on-line) listas de sementes disponíveis para
os utilizadores. Estas listas devem incluir colecções de sementes com a quantidade adequada,
germinação aceitável e identidade verificada. Devem exclui-se destas listas as colecções para
as quais existem restrições de colheita referidas em acordos previamente estabelecidos, p.
ex., governo, parques nacionais ou proprietários. As espécies com características invasoras
reconhecidas, ou que possam ser prejudicais, devem ser igualmente excluídas (ou, caso sejam
incluídas, devem ser acompanhadas de um aviso bem evidente). De facto, quase todas as
espécies têm potencial para se tornar invasoras, nas condições adequadas, portanto, é importante
mencionar esses riscos num aviso geral destinado aos utilizadores. Se possível, todos os dados
relevantes (incluindo as condições de germinação) devem ser associados à lista de sementes;
caso contrário, os dados relacionados com a amostra requisitada devem ser distribuídos. No caso
de existir cobrança pelo processamento da amostra, esta deve ser claramente mencionada na
lista; na maior parte dos casos, esses custos são praticamente iguais aos custos administrativos
envolvidos na cobrança.
É importante que os bancos de sementes mantenham um stock de sementes que não é distribuído.
Isso consegue-se, quer separando fisicamente uma parte para conservação (amostra “base”) e
outra para utilização (amostra “activa”), quer mantendo um sistema de controlo na base de dados
do banco de sementes, que assinala o momento em que a colecção atinge o número limite. Neste
último caso, é necessário um sistema seguro, de modo a que o sistema de gestão de dados
informe da existência de um número de sementes inferior ao que realmente existe. Isto conseguese usando o limite superior do intervalo de confiança do peso médio das cinco amostras de 50
sementes para determinar o número total de sementes (ver Tema 1).
Tendo em conta a soberania nacional e os direitos de propriedade que regulamentam o uso dos
recursos genéticos (ver Convention on Biological Diversity http://www.cbd.int e International Treaty
on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture http://www.planttreaty.org/), as sementes são
normalmente distribuídas ao abrigo dos termos de um acordo legal de transferência de material,
que determina as utilizações possíveis das sementes, a passagem a terceiros e a partilha de
benefícios. Na maioria dos casos, as sementes são enviadas após a recepção desse documento,
devidamente assinado. Um exemplo deste documento está disponível no sítio da internet do
Millennium Seed Bank (http://data.kew.org/seedlist/msa.pdf). É importante que os utilizadores
mencionem os fins a que se destinam as sementes; esta informação pode ser incluída no
documento.
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Os aspectos fitossanitários devem também ser tidos em conta na distribuição das sementes. Se
as sementes forem enviadas para fora da UE, deve ser consultada a autoridade legal competente.
Além disso, as autoridades nacionais devem ser contactadas em todos os casos de distribuição
de espécies regulamentadas pelo CITES (http://www.cites.org) e pela Directiva Habitats (http://
ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/index_en.htm).
Para evitar a condensação na superfície das sementes, os recipientes devem ser colocados a
uma temperatura mais elevada (p. ex. sala de secagem) antes de retirar as sementes (o tempo
necessário para o aquecimento depende do tamanho do recipiente, mas 24h poderá ser suficiente
para a maioria dos recipientes usados). As sementes devem ser retiradas ao acaso, embaladas
em sacos de folha de alumínio (para evitar a absorção de água antes de serem usadas) e
despachadas em embalagens com alguma protecção (p. ex. embalagens almofadadas). Os
documentos fitossanitários ou outra documentação relevante devem ser enviados numa bolsa de
plástico no exterior da embalagem.
O banco de sementes deve manter um registo dos requisitantes (o que permite também evitar
envios duplicados) e utilizações das sementes. Esta informação é essencial para demonstrar o
valor das colecções de sementes. Sempre que possível, os curadores devem discutir os tipos de
colecção requisitados pelos utilizadores, pois isso permite maximizar a utilização das colecções.

Figura 28 Colecções de sementes “activas” no Millennium Seed Bank. (© RBGK)
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