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Introdução

O Nordeste Brasileiro apresenta condições 
climáticas favoráveis ao cultivo de diversas espécies 
frutíferas de clima tropical, o que é evidenciado pela 
expressiva diversidade de espécies nativas encontradas 
na região [1]. Estas espécies têm considerável 
importância social e econômica, fato comprovado pela 
crescente comercialização de seus frutos em feiras 
livres e até em supermercados de grande porte [2].

A Eugenia uniflora L. (Myrtaceae), conhecida 
popularmente por pitangueira, pitanga ou pitanga 
vermelha é originária do Brasil [3], sendo os seus 
frutos ricos em vitamina A, B2, C, cálcio, fósforo, 
carotenóides e compostos fenólicos [4].

Dentro da análise e tecnologia de sementes, o teste 
de germinação é o suporte para todas as outras análises 
e experimentos de onde se deduz a importância do 
conhecimento de plântulas e de suas estruturas 
essenciais para uma correta interpretação [5]. Além do 
teste de germinação, existem testes de vigor, dentre os 
mais utilizados citam-se a velocidade de germinação e 
comprimento das plântulas.

As espécies nativas, de um modo geral, apresentam 
crescimento lento, por isso é importante definir um 
substrato que promova velocidade e uniformidade de 
germinação aliada à temperatura e as sementes de boa 
qualidade fisiológica [2].

A classificação das sementes por tamanho, para 
determinação da qualidade fisiológica tem sido 
bastante empregada na propagação das diferentes
espécies vegetais [6]. Deste modo, o objetivo do 
presente trabalho foi verificar a influência do tamanho 
das sementes de pitangueira (E. uniflora) e da 
granulação do substrato vermiculita sobre a 
germinação. 

Material e métodos

O presente trabalho foi conduzido no Laboratório de 
Sementes e em casa-de-vegetação, ambos localizados 
na Área de Fitotecnia do Departamento de Agronomia 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE), Recife.

Os frutos da pitangueira foram obtidos de um pomar 
pertencente a um pequeno produtor localizado no 
município de Bonito, Pernambuco e encaminhados ao 
Laboratório de Sementes para a extração manual das 
sementes e posterior lavagem em água corrente, bem 
como instalação do experimento.

Após a lavagem, as sementes foram postas em 
bandejas de polietileno para secar a sombra 
(Laboratório) durante 48 horas [7]. Realizada a 
secagem, procedeu-se a separação das sementes em 
quatro classes de tamanho, tomando-se como base o 
peso de 100 sementes: Classe I (79,41g), Classe II 
(56,90g), Classe III (47,97g) e Classe IV (14,12g).

Com auxílio de paquímetro digital de precisão 
0,01mm foram determinados o comprimento, a largura 
e espessura de 100 sementes para cada classe de 
tamanho.  Os seguintes valores foram obtidos: Classe I:
15-13mm, 14-12mm, 13-11mm, respectivamente; 
Classe II: 13-1mm, 12-9mm, 11-9mm, 
respectivamente; Classe III: 11-9mm, 9-8mm, 9-8mm; 
Classe IV: 9-5mm, 8-3mm, 8-4mm, respectivamente.

Antes da instalação do experimento determinou-se o 
teor de água das sementes para cada classe de tamanho. 
As sementes da Classe I apresentaram 41,66% de teor 
de água, Classe II 42,66%, Classe III 44,13% e Classe 
IV 56,53%.

A semeadura foi realizada entre o substrato 
vermiculita avaliando-se dois tipos de granulações: fina 



e média. As sementes foram postas para germinar em 
caixas plásticas do tipo gerbox, sendo o substrato
umedecido com água deionizada, adotando-se 60% da 
capacidade de retenção de água do substrato e em 
seguida, conduzidos ao germinador tipo Biochemical 
Oxigen Demand (B.O.D.) regulado a temperatura 
constante de 30ºC e regime de luz contínua [8].

Para as sementes submetidas ao ambiente de 
germinação em casa-de-vegetação foram avaliadas as 
mesmas granulações do substrato vermiculita, no 
entanto, estes foram colocados em bandeja de 
polietileno umedecidos do mesmo modo que o 
experimento realizado em germinador. A temperatura 
média obtida para o ambiente de casa-de-vegetação foi 
de 29ºC, mínima de 26ºC e máxima de 35ºC e umidade 
relativa média de 73%.

Em ambos os ambientes foram utilizados quatro 
repetições de 25 sementes cada. Antes da semeadura,
as sementes foram desinfestadas com solução de 
hipoclorito de sódio a 5% durante cinco minutos e, em 
seguida, lavadas com água deionizada. 

O número de sementes germinadas foi avaliado 
diariamente, adotando-se como critério de germinação 
o surgimento do epicótilo.

Os seguintes parâmetros foram avaliados: 
porcentagem de germinação - correspondeu à 
porcentagem total de sementes germinadas desde a 
semeadura até o 40ºdia, em germinador; porcentagem 
de emergência - Realizada ao 40º dia após  semeadura
em casa-de-vegetação; índice de velocidade de 
germinação (IVG) e emergência (IVE) – calculados de 
acordo com a fórmula apresentada por Maguire [9].

Foi considerado o delineamento experimental
inteiramente casualizado com os tratamentos 
distribuídos em arranjo fatorial 2 x 2 x 4 (dois 
ambientes de germinação x duas granulações do 
substrato vermiculita x quatro classes de tamanho das 
sementes). A análise estatística foi realizada através do 
programa ESTAT, desenvolvida pela FCAV/UNESP, 
Jaboticabal, SP. As médias foram comparadas pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade, tendo-se 
realizado as transformações dos dados de porcentagem 
em arco sen (x/100)0,5.

Resultados e Discussão

Para a porcentagem de germinação (Figura 1) apenas 
foi constatado efeito isolado dos fatores: ambientes de 
germinação (germinador e casa-de-vegetação) e classes 
de tamanho, onde pode-se verificar maior porcentagem 
de germinação em ambiente de Casa-de-vegetação
(86,47%) quando comparado à germinação em
Laboratório no germinador (83,23%). Apesar de haver 
constatado diferença significativa, em ambos os 
ambientes obteve-se germinação superior a 80%, 
porcentagem considerada satisfatória para sementes 
frutíferas.

Na Figura 1, ocorreu uma crescente redução no 
poder germinativo das sementes da classe IV, portanto, 
as sementes da classe I (88,57%) apresentaram maior 
viabilidade, do mesmo modo que as sementes da classe 

II (87,13%), apesar destas não diferenciarem 
estatisticamente das sementes da classe III (80,36%).

Quanto à velocidade de germinação (Tabela 1) 
observou-se que em germinador as sementes 
germinaram mais rapidamente do que em casa de-
vegetação para as classes de tamanho avaliadas. 
Analisando o efeito das classes de tamanho, constatou-
se que as sementes se comportaram de forma 
semelhante em ambiente de casa-de-vegetação, 
diferentemente do germinador em que apenas as 
sementes das Classes I e II germinaram rapidamente.

As melhores combinações para a velocidade de 
germinação foram obtidas quando sementes das Classes 
I e II foram semeadas e submetidas ao ambiente de 
germinador.

Em relação ao comprimento total das plântulas
(Tabela 2), os melhores resultados foram os obtidos 
pelas plântulas oriundas da semeadura em substrato de 
granulação média e tanto em germinador como em 
casa-de-vegetação.

Dentre os tipos de granulação de vermiculita 
utilizados, a granulação média foi a mais adequada para 
ambos ambientes de germinação, uma vez que nesta 
granulação foram obtidos melhor desempenho 
germinativo e desenvolvimento das plântulas.

O tamanho das semente influenciou na germinação e 
no vigor das plântulas de pitangueira. As sementes das 
Classes I (79,41g) e II (56,9g) apresentaram 
superioridade na germinação, velocidade de 
germinação e comprimento das plântulas. Pelos 
resultados do presente trabalho, demonstra-se que ao se 
usar sementes de pitangueira das classes I e II, essas 
apresentarão maiores quantidades de reservas nos seus 
cotilédones e, conseqüentemente, maior emergência e 
crescimento inicial das plântulas, garantindo maior 
possibilidade de sucesso na formação de estandes para 
a fruticultura regional.

O tamanho da semente nem sempre afeta a 
germinação em si, e sim afeta o vigor da plântula 
resultante [10]. Segundo estes autores sementes de 
maior tamanho originam plântulas mais vigorosas que, 
em condições adversas de campo podem resultar em 
estandes diferentes em favor das maiores.

No presente trabalho, procurou-se padronizar uma 
metodologia tanto para ambiente de germinador quanto 
para casa-de-vegetação. Recomenda-se, portanto, o uso 
de vermiculita de granulação média para testes de 
germinação e emergência em germinador e casa-de-
vegetação, respectivamente, e sementes da Classe I 
(79,41g) e da Classe II (56,9g). 

Como as sementes da Classe I ocorrem com menor 
freqüência em frutos de pitangueira e por terem 
ocasionado resultados semelhantes às sementes de 
Classe II, em relação à porcentagem e velocidade de 
germinação e emergência, pode-se indicar aquelas da 
Classe II para fins de semeadura e obtenção de estande 
mais uniforme.
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Ambiente
                                        

Classes de tamanho

           Classe I            Classe II            Classe III            Classe IV

Germinador                        1,39 Aa             1,36 Aa                1,25 Ab               1,20 Ab

Casa-de-vegetação              1,16 Ba              1,16 Ba               1,11 Ba             1,10 Ba

Ambiente                                        Granulação

                                    Fina                    Média

Germinador                          16,31 Ab               17,80 Aa             

Casa-de-vegetação           14,99 Bb                 17,77 Aa           

Tabela 1. Velocidade de geminação de sementes e de emergência de plântulas de pitangueira 
(Eugenia uniflora L.), submetidas a diferentes ambientes de germinação e classes de tamanho: 
classe I (79,41g), classe II (56,90g), classe III (47,97g) e classe IV (14,12g).

Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula para os ambientes de germinação e minúscula para as classes 
de tamanho, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Figura 1. Germinação (%) de sementes e emergência de 
plântulas de pitangueira (Eugenia uniflora L.) submetidas a 
diferentes ambientes de germinação e classes de tamanho.
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula para os ambientes de 
germinação e minúscula para as classes de tamanho não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula para os ambientes de 
germinação e minúscula para as granulações do substrato vermiculita, 
não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Tabela 2. Comprimento (cm/plântula) total das plântulas de 
pitangueira (Eugenia uniflora L.), originadas de sementes 
submetidas a diferentes ambientes de germinação e 
granulações do substrato vermiculita.




