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Introdução 

As características morfofisiológicas 
das sementes florestais são de fundamental 
importância para a formação de plantios 
florestais, bem como de suas características 
fito-fisionômicas e estágio sucessional 
(FREITAS e MAGALHÃES, 2012).. 

De acordo com Deminicis et al. 
(2009), a propagação de espécies vegetais 
pela dispersão de sementes é reconhecida 
como um dos fatores fundamentais que 
afetam o recrutamento das mesmas em um 
dado ecossistema. 

Ressalta-se que a sementeca ou 
espermateca é um importante banco de 
informações (Coleção biológica) que 
expressa a diversidade de sementes 
presentes em uma dada região (DIAS e 
BITAR, 2013). Dessa forma, a utilização de 
materiais didáticos faz-se necessária e, de 
acordo com Motta et al. (2010), torna-se 
uma importante ferramenta para explicar 
sobre as diferentes formas, tipos de 
dispersão e de função ecológica de cada 
tipo de semente, despertando o interesse do 
aluno para as adaptações existentes em 
cada tipo de vegetal, além de auxiliar na 
assimilação do conteúdo e propiciar 
melhorias no processo de ensino 
aprendizagem. 

Objetivo 

Iniciar uma coleção de sementes florestais 
(sementeca) na Universidade do Estado do 
Pará, campus VIII como material didático da 
disciplina “Botânica e Anatomia Vegetal”. 

Materiais e Métodos 

Coleta de Sementes: foram coletadas 
sementes de 4 espécies arbóreas comuns 
no Município de Marabá: Adenanthera 
pavonila L. (Fabaceae-Mimosoideae); 
Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
Mattos (Bignonaceae); Handroanthus 
heptaphyllus (Vell.) Mattos (Bignoniaceae) e 
Tectona grandis L. (Verbenaceae). 
 
Confecção da Sementeca: As sementes 
foram dispostas em uma caixa plástica e 
numeradas.  
 
Descrição das sementes: o processo de 
descrição seguiu o seguinte roteiro: a) nome 
científico, b) Família Botânica, c) sinonímias 
botânicas, d) nome popular, e) distribuição 
das espécies, f) caracterização 
morfométrica, g) tipo de dispersão e agente 
dispersor, h) quebra de dormência. 
 

Os dados referentes ás espécies 
estão disponibilizados em arquivo anexo em 
formato digital, como forma de divulgação e 
facilitar a inclusão de novas sementes e as 
alterações de ordem nomenclaturais.  

Resultados e Discussão 

Resultados: 
 

Coleções científicas, como a 
sementeca, podem ser utilizadas como 
fonte de benefícios, orientando estratégias 
de manejo e conservação, e gerando 
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estudos sobre o conhecimento taxonômico 
e biogeográfico (Dias e Bitar, 2013).  

A sementeca da UEPA Campus VII 
(Figura 1) servirá como uma ferramenta 
didática a ser utilizada durante a disciplina 
de “Anatomia e Morfologia Vegetal”. 
 
Figura 1. Sementeca da UEPA Campus VIII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - Handroanthus heptaphyllus (Vell.) 
Mattos - Bignoniaceae (vulg. Ipê roxo, ipê 
uva, pau d’arco rosa). Espécie nativa da 
Mata Atlântica e Cerrado, com distribuição 
na América do Sul. Dispersão anemocórica. 
Não precisa de tratamento para quebra de 
dormência.  
 
B - Adenanthera pavonina L. – Fabeaceae 
sub.fam. Mimosoideae (vulg. falso Pau 
Brasil, olho de dragão). Espécie exótica com 
distribuição da Ásia à Austrália. Dispersão 
zoocórica. Quebra de dormência - ácido 
sulfúrico concentrado (98%), durante 5 ou 
10 minutos (Costa et al., 2010). 
 
C - Tectona grandis L. – Verbenaceae (vulg. 
Teca). Espécie exótica com distribuição na 
Ásia. Dispersão zoocórica. Quebra de 
dormência - a imersão dos diásporos em 
ácido sulfúrico (33,5%) durante três 
minutos, água corrente durante 72 horas e 

ácido sulfúrico (35,5%) durante um minuto 
(Dias et al., 2009). 
 
D - Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex 
DC.) Mattos - Bignoniaceae (vulg. ipê 
amarelo, caraíba, ipê marelo cascudo). 
Espécie exótica com distribuição argentina e 
Paraguai. Dispersão anemocórica. Não 
precisa de tratamento para quebra de 
dormência. 
 
Discussão: 
 

Sabe-se que o discente tem mais 
desempenho em suas aulas quando elas 
são levadas para a prática, o que faz com 
tornando-a mais dinâmica e interessante. 

As coleções científicas, neste caso a 
sementeca ou espermateca, segundo Dias 
e Bitas (2013), se apresentam como 
importantes ferramentas didáticas que 
permitem a integração teoria-prática de uma 
forma prática e dinâmica. 

Conclusões 

A Coleção de Sementes 
(SEMENTECA) da UEPA Campus VIII foi 
iniciada e está disponível a toda a 
comunidade acadêmica, bem como 
aceitando contribuições para com seu 
acervo. 
__________________ 
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