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Introdução

A pitangueira (Eugenia uniflora L.) é nativa do 
Brasil, tendo seu habitat natural nas matas 
semidecíduas do Planalto e da Bacia do Paraná [1]. Os 
agricultores utilizam a pitangueira in natura, além de 
fornecerem doces, geléias, doces, refrescos, sorvetes, 
licores e vinhos de qualidade apreciável [2] e apresenta 
importância medicinal por ser rico em vitaminas, 
carotenóides, fenóis.

A germinação, quando ocorre, dá origem a uma 
plântula normal com presença das estruturas essenciais, 
demonstrando condições de produzir uma plântula 
normal no campo [3], sendo esta, uma seqüência de 
eventos fisiológico influenciada por vários fatores 
internos e externos às sementes, podendo cada um atuar 
por si ou em interação com os demais [4].

O tamanho da semente afeta o vigor da plântula 
resultante [5]. O presente trabalho, portanto, foi 
verificar a influência do tamanho das sementes de 
pitangueira e da granulação do substrato vermiculita 
sobre o desenvolvimento das plântulas.

Material e métodos

Os frutos da pitangueira, obtidos de um pomar 
pertencente a um pequeno produtor localizado no 
município de Bonito, Pernambuco foram encaminhados 
ao Laboratório de Sementes do Departamento de 
Agronomia da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE) para que as sementes fossem 
extraídas manualmente e posteriormente lavadas em 
água corrente.

As sementes foram secadas em bandejas de 
polietileno à sombra (ambiente de Laboratório) durante
48 horas [6] e separadas 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).

Determinou-se o comprimento, a largura e espessura 
de 100 sementes para cada classe de tamanho com
auxílio de paquímetro digital de precisão 0,01mm.  
Para a Classe I foram obtidos os seguintes valores: 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.

O teor de água das sementes para cada classe de 
tamanho foi determinado antes da instalação do 
experimento, onde as sementes da Classe I 
apresentaram 41,66%, Classe II 42,66%, Classe III 
44,13% e Classe IV 56,53%.

As sementes foram semeadas gerbox entre o 
substrato vermiculita, avaliando-se dois tipos de 
granulações: fina e média. O substrato foi 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 [7].

Do mesmo modo, as sementes foram submetidas ao 
ambiente de germinação em casa-de-vegetação, 
avaliando-se as mesmas granulações do substrato 
vermiculita. As sementes foram semeadas em bandeja 
de polietileno e o substrato umedecido com água 
deionizada. 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%.

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.

Avaliaram-se os seguintes parâmetros: comprimento
da parte aérea e da raiz - no final do teste de 
germinação (40ºdia) foram medidos o comprimento de 
toda a parte aérea e raiz primária das plântulas normais 
de cada repetição em germinador e em casa-de-
vegetação; massa seca da parte aérea e da raiz primária 
- correspondeu à massa seca da parte aérea e da raiz 
das plântulas normais de cada repetição (mg/plântula).

O delineamento experimental adotado foi o 
inteiramente casualizado, utilizando-se quatro 
repetições de 25 sementes cada e 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 e as médias 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

Verificou-se interação significativa entre os 
ambientes de germinação e as granulações do substrato 
vermiculita quanto ao comprimento da parte aérea das 
plântulas (Tabela 1). Na Tabela 1 constatou-se que a 
granulação média proporcionou crescimento superior 
em ambos os ambientes de germinação.

Através da interação entre ambiente e classe de 
tamanho (Tabela 2) foi constatado que as sementes da 
Classe I proporcionaram a obtenção de plântulas com 
maior comprimento da parte aérea, tanto em 
germinador como em ambiente de casa-de-vegetação. 

Em relação ao comprimento da raiz (Figura 1) foi 
verificado efeito isolado dos fatores testados. Dentre as 
granulações, a média foi aquela que proporcionou 
resultado superior a de granulação fina (11,82 e 
10,64cm, respectivamente). Quanto às classes de 
tamanho houve diferença significativa entre os 
diferentes tamanhos, sendo que o comprimento da raiz 
primária das plântulas variou de 12,69 a 9,43cm 
quando se utilizaram sementes das Classes I e IV, 
respectivamente. 

Na Tabela 3, a granulação média do substrato 
vermiculita, novamente, foi a melhor e ao ser utilizada 
em semeadura em casa-de-vegetação proporcionou 
maior acúmulo de massa seca do mesmo modo ao 
serem semeadas sementes da Classe I, como consta na 
Tabela 4.

Acúmulo de massa seca da raiz superior (Tabela 5) 
foi obtido de plântulas oriundas de sementes da Classe 
I em vermiculita média, do mesmo modo, comportou-
se a massa seca da parte aérea. A granulação média 
favoreceu o acúmulo de massa seca da raiz de plântulas 
originadas de sementes das Classes I e II, não havendo 
diferença significativa para as sementes das Classes III 
e IV.

O tamanho das sementes influenciou no vigor das 
plântulas de pitangueira. Sementes de espécies de 

dicotiledôneas apresentam cotilédones suculentos e que
ocupam o maior volume de semente, e durante o 
processo de germinação, toda a substância de reserva 
dos cotilédones é absorvida pelo eixo embrionário, 
garantindo, dessa forma o crescimento inicial de 
plântulas [8]. Pelos resultados do presente trabalho, 
demonstra-se que ao se escolher sementes de 
pitangueira da Classe I (79,41g) e Classe II (56,90g), 
essas apresentarão maiores quantidades de reservas nos 
seus cotilédones e, consequentemente, maior 
crescimento inicial das plântulas, garantindo maior 
possibilidade de sucesso na formação de estandes para 
a fruticultura regional.

Um substrato agrícola deve guardar uma proporção 
adequada entre macro e microporos, favorecendo assim 
a atividade fisiológica das raízes e consequentemente, o 
desenvolvimento das plantas [9]

Procurou-se determinar uma metodologia acessível 
tanto para testes de vigor em laboratório quanto em 
casa-de-vegetação, portanto, recomenda-se a 
semeadura de sementes de pitangueira da Classes I 
(79,41g) e Classe II (56,90g) entre substrato 
vermiculita de granulação média. 
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Ambiente                          Granulação 
                                    Fina          Média

Germinador                 4,52 Ab         4,85 Aa               

Casa-de-vegetação        4,06 Bb        4,94 Aa 

Ambiente Classe de tamanho

     Classe I     Classe II     Classe III     Classe IV

Germinador            5,45 Aa     5,12 Aa      4,40 Ab        3,79 Ac

Casa-de-vegetação   5,14 Ba      4,76 Bb          4,19 Ac        3,92 Ac   

Ambiente                                    Granulação
                                  Fina                   Média

Germinador                    21,56 Bb             35,43 Ba

Casa-de-vegetação         34,87 Ab             53,07 Aa                      

Ambiente                                 Classe de tamanho

           Classe I      Classe II     Classe III    Classe IV

Germinador             44,95 Ba       35,05 Bb     22,78 Bc     11,20 Bd 

Casa-de-vegetação   66,96 Aa      54,55 Ab      35,05 Ac     19,33 Ad

Granulação                             Classe de tamanho

  Classe I         Classe II        Classe III        Classe IV                         

                   Massa seca (mg/plântula) da raiz 

Fina                   34.82 Ba         27.19 Bb         17.59 Ac          11.96 Ad

Média                42.01 Aa         31.23 Ab         18.02 Ac             9.25Ad

                                       Massa seca (mg/plântula) da parte aérea 

Fina                   42.45 Ba        34.80 Bb          23.86 Bc          11.73 Bd

Média                69.46 Aa        54.79 Ab          33.96 Ac          18.80 Ad

Tabela 1. Comprimento (cm/plântula) da parte 
aérea de plântulas de pitangueira (Eugenia uniflora 
L.), originadas de sementes submetidas a diferentes 
ambientes de germinação e granulações do substrato 
vermiculita.

Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na coluna e 
minúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade

Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na coluna e minúscula na linha, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade

Tabela 2. Comprimento (cm/plântula) da parte aérea de plântulas de 
pitangueira (Eugenia uniflora L.), originadas de sementes 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).

Figura 1. Comprimento (cm/plântula) da raiz 
primária de plântulas de pitangueira (Eugenia 
uniflora L.), originadas de sementes submetidas a 
diferentes ambientes de germinação, granulações 
do substrato vermiculita e classes de tamanho.
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula para os 
ambientes, minúscula para as granulações, e grega para 
as classes de tamanho não diferem entre si pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade  

Tabela 3. Massa seca (mg/plântula) da parte aérea de 
plântulas de pitangueira (Eugenia uniflora L.), originadas de 
sementes submetidas a diferentes ambientes de germinação e 
granulações do substrato vermiculita

Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na coluna e 
minúscula na linha, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade.        

Tabela 4. Massa seca (mg/plântula) da parte aérea de plântulas de 
pitangueira (Eugenia uniflora L.), originadas de sementes 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 na coluna e minúscula na linha, não 
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Tabela 5. Massa seca (mg/plântula) da raiz e da parte aérea de plântulas de pitangueira 
(Eugenia uniflora L.), originadas de sementes submetidas a diferentes granulações do 
substrato vermiculita 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 na coluna e minúscula na linha, não diferem entre 
si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.


