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INTRODUÇÃO

A germinação
germinaçlo ou
ou poder
poder germinativo,
germinativo, é6oo parâmetro
parâmetromais
maisutilizado
utilizadoee
tambdm
Único oficializado
oficializadopara
paraestimar
estimaroonível
nlvelde
dequalidade
qualidadefisiológico
fisiológicode
de
também oo único
um
lote de
de sementes
sementes (Popinigis,
(Popinigis, 1986).
1986).
um lote
Para
se obter
obter os
os melhores
melhores resultados
resultadosnos
nostestes
testesde
degerminação
Para se
germinaçlode
de
sementes
realizados nos
noslaboratórios,
laboratórios,vários
sementes realizados
vhriosfatores
fatoresdevem
devemser
seranalisados,
analisados,
entre
os quais
quais destaca-se
destaca-seoosubstrato.
substrato.
entre os
Segundo
as R.A.S.
R.A.S. (regras
(regras para
para análises
anhlisesde
de sementes),
sementes),na
naescolha
escolha
Segundo as
do
do substrato
substrato devem
devem ser
ser levados
levadosem
em considerações
consideraçõesootamanho
tamanhoda
dasemente,
semente,
sua exigência
exigência com
com relação
relaçlo aa umidade,
umidade, sua
sua sensibilidade
sensibilidadeaaluz
luze,e,ainda,
ainda,aa
sua
facilidade
que oo mesmo
mesmo oferece
oferece para
para aa realização
realizaçlo das
dascontagens
contagenseepara
para
facilidade que
avaliação
das plântulas
avaliação das
plântulas(Brasil,
(Brasil, 1976).
1976).
Os diferentes
diferentes substratos
substratos de
de germinação
germinaçãovariam
variamum
umdo
dooutro
outroem
emsua
sua
composição, toxidade
composiçlo,
toxidade as
as sementes,
sementes, associação
associaçlocom
compatogenos,
patogenos,aeração
aeraçloee
capacidade de
de retenção
capacidade
retençlo de
de umidade
umidade (Justice,
(Justice, 1972).
1972). Estas
Estascaracterísticas
caracterlsticas
determinam aa conveniência
conveniênciacomo
comosubstrato
substratode
degerminação
determinam
germinaçlopara
paraum
umgênero
gênero
ou
Hoque,1970).
1970).
ou grupo
grupo de
de sementes
sementes (Mian
(Mian&& Hoque,
testando papel
papel de
de filtro,
filtro, papel
papeltoalha
toalha eevermiculita,
vermiculita,
Figlolia
Figlolia (1984), testando
como
como substrato
substrato para
para aa germinação
germinaçãode
de sementes
sementesde
de angico
angicovermelho,
vermelho,de
de
cedro rosa,
cedro
rosa, de
de bahuina
bahuina ee de
de paineira,
paineira,encontrou
encontrouque
que"sobre
"sobrepapel
papeltoalha",
toalha",
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"sobre
"sobre vermiculita"
vermiculita" ee "entre
"entre vermiculita",
vermiculita", houve
houve melhor
melhordesenvolvimento
desenvolvimento
das
plântulasee melhor
melhor performance
performanceno
nodecorrer
decorrerdos
dostestes
testesde
degerminação
germinação
das plântulas
para
para todas
todas as
as espécies.
espécies.
Segundo
Bianchetti (1984),
(1984), aa superioridade
Segundo Ramos
Ramos && Bianchetti
superioridade de
de algum
algum
substrato
relaçAo aa outro,
outro, está
está intimamente
intimamente ligada
ligada àà temperatura
temperatura
substrato em
em relação
imposta
imposta para
para aa germinação,
germinação, pois,
pois, em
em pesquisas
pesquisas que
que realizaram,
realizaram,
observaram
observaram que
que as
assementes
sementesde
decaixeta
caixeta(Tabebuia
(Tabebuiacassionoides
cassionoides(Lam)
(Lam)DC)
DC)
o
germinaram
C em
melhor àà temperatura
temperatura de
de 30
30°C
em areia
areia eeàà20°
20"em
empapel
papel
germinaram melhor
0
mata-borrão
C.
mata-borrAo branco
brancoeeem
empapel
papeltoalha
toalhaàà20
20ou
ou25
25°C.
0
Barbosa (1982),
(1982), realizando
realizandotestes
testes aa uma
umatemperatura
temperaturafixa
fixade
de25
2S°C,
Barbosa
C,
encontrou
encontrou que
que para
para as
as sementes
sementes de
de ingá
ing8 (Jnga
(Inga edulis
edulis Mart)
Mart) ee imbuía
imbuia
(Phoebe
(Phoebe porosa
porosa (Nus)
(Nus) ),), oo melhor
melhor substrato
substrato foi
foi entre
entreareia
areia e,e, que
queasas
sementes
sementesde
de ipê-rosa
ipê-rosa{Tabebuia
(Tabebuiaavellanedae
avellanedaeLorentz
Lorentzex
exGriseb)
Griseb)sobre
sobreareia
areia
apresentaram
apresentarammaior
maiorporcentagem
percentagemde
degerminação.
germinação.
Barbosa
(1990), trabalhando
trabalhando com
com as
as frutíferas
frutiferas silvestres
silvestres
Barbosa et
et alii
alii (1990),
Eugenia
Eugenia urvalha
urvalha Meng
Meng ee Paiveae
Paiveae langsdorfii
langsdofli Berg,
Berg, verificaram
verificaram que
que o o
substrato
substrato"entre
"entre terra"
terra" foi
foiooque
queproporcionou
proporcionoumelhor
melhorgerminação.
germinaçho.
O
O objetivo
objetivo deste
deste trabalho
trabalho foi
foi verificar
verificarqual
qualoomelhor
melhorsubstrato
substratopara
para
testes
testes de
de germinação
germinação em
em laboratório
laboratóriocom
comsementes
sementesde
dealgaroba
algaroba(Prosopis
(Prosopis
Juliflora
juliflora (SW)
(SW) DC).
DC).
MATERIAL E MÉTODOS
O
O presente
presente trabalho
trabalho foi
foi conduzido
conduzido no
no laboratório
laboratbriode
deSilvicultura
Silviculturado
do
Departamento
Departamento de
de Ciência
Ciência Florestal
Florestal da
da Universidade
Universidade Federal
FederalRural
Ruraldede
Pernambuco,
Pernambuco, Recife,
Recife, PE.
PE. As
As sementes
sementes utilizadas
utilizadasforam
foramprovenientes
provenientesda
da
cidade de
de Patos,
Patos, sertão
cidade
sertho da
da Paraíba,
Paraíba, eearmazenadas
armazenadaspor
porcinco
cincomeses
mesesem
em
0
condições,
C eeumidade
condições, ambientais
ambientais (temperatura
(temperatura média
médiade
de26
26°C
umidaderelativa
relativaem
em
torno
amostrade
desementes
sementespara
paraestudo
estudofoi
foiretirada
retiradade
deum
umlote
lote
torno de
de 75%).
75%). AA amostra
o
inteiramente
C) por
aguaquente
quente(100
(lOO°C)
por33segundos
segundos
inteiramenteao
ao acaso
acasoeetratadas
tratadascom
comágua
para
para superar
superar aa dormência,
dormência,de
deacordo
acordocom
comindicação
indicaçhode
deBakke
Bakke&&Gonçalves
Gonçalves
(1984).
(1984).
Os
Os testes
testès de
de germinação
germinação foram
foram conduzidos
conduzidos utilizando-se
utilizando-se como
como
recipientes,
caixasplásticas
plfisticastransparentes
transparentescom
comtampa,
tampa,medindo
medindo11x11x4
11 x 11 x 4
recipientes, caixas
cm
cm (tipo
(tipo gerbox),
gerbox), em
em condições
condiçõesambientais
amblentalsou
ouseja,
seja,temperatura
temperaturaentre
entre2525e e
32°C.
32°C. As
As sementes
sementes foram
foram colocadas
colocadas para
paragerminar
germinarsobre
sobreosossubstratos
substratos
esterilizados
esterilizadosee irrigados
irrigadoscom
comágua
águadestilada.
destilada.
Os
Os dados
dados de
de germinação
germinaçao foram
foram transformados
transformados para
para arcsen
arcsen V%
4%
GERM./100
GERM./100 ee submetidos
submetidos aa análise
analise estatística
estatistica com
com44 tratamentos
tratamentose e3 3
repetições
repetições inteiramente
inteiramentecasualizados,
casualizados,sendo
sendoem
emcada
cadarepetição
repetiçlloinstaladas
instaladas
100
100sementes.
sementes.
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Os
Os tratamentos
tratamentosestudados
estudadosforam:
foram:
T -1:
1:papel
papel mata-borrao
mata-borraobranco
branco
T - 2:
2: algodão
algodiio
T - 3: areia
areia lavada
lavada
vermiculita
T -- 4: vermiculita

-

As
As contagens
contagens das
das sementes
sementes germinadas
germinadas foram
foram registradas
registradas
diariamente
diariamente até
até os
os21
21dias
diasapós
apósaasemeadura.
semeadura.Foi
Foiconsiderada
consideradagerminada,
germinada,
toda
toda aa semente
semente que,
que, pela
pela emergência
emergênciaeedesenvolvimento
desenvolvimentodas
dasestruturas
estruturas
essenciais de
embrigo, demonstra
demonstra aptidão
aptidão para
para produzir
produzir plantas
plantas
essenciais
de seu
seu embrião,
normais
normaissob
sob condições
condiçaesfavoráveis
favoráveisde
decampo,
campo,de
deacordo
acordocom
comBrasil
Brasil(1976).
(I
976).
Com os
os resultados
resultadosdiários
dihriosde
degerminação,
germinação,calculou-se
calculou-seososíndices
indicesdede
Com
velocidadede
de germinação
velocidade
germinaçào(IVG),
(IVG), utilizando-se
utilizando-seaaseguinte
seguintefórmula
fórmulaproposta
proposta
por
por Popinigis
Popinigis(1977);
(1977):
+ G2/d2 + ... ++G,/dn
Gn/dn
I ÍVG
IVG == G^d,
G,/d,+G21d2+

I

Onde:
Onde:
0
G
de
G,1 == nno
de sementes
sementesna
naprimeira
primeiracontagem,
contagem,
0
G
de
G,2 == nno
de sementes
sementesna
nasegunda
segundacontagem,
contagem,
0
G
=
n
de
sementes
germinadas
na
G,n = node sementes germinadas naenézima
enézimacontagem,
contagem,
0
d, == nno
de
de dias
diasentre
entreaasemeadura
semeaduraeeaaprimeira
primeiracontagem,
contagem,
0
dd,2 == nno
de
de dias
diasentre
entreaasemeadura
semeaduraeeaasegunda
segundacontagem,
contagem,
0
dd,n == nno
de
dedias
diasentre
entreaasemeadura
semeaduraeeaaenézima
enézimacontagem.
contagem.

RESULTADOS
RESULTADOSEE DISCUSSÃO
DISCUSSÃO
Observa-se
Observa-se na
na Tabela
Tabela 11 que
que oo substrato
substrato vermiculita
vermiculitaproporcionou
proporcionou
uma
uma porcentagem
porcentagemde
degerminação
geiminaçâomaior
maiorque
queos
osdemais
demaissubstratos,
substratos,embora
embora
não
niío tenha
tenha diferido
diferidosignificativamente
significativamentedo
dosubstrato
substratoareia,
areia,aoaonível
niveldede5%
5%dede
probabilidade
probabilidade pelo
pelo teste
teste de
de Tukey.
Tukey. Em
Emteste
testesemelhante,
semelhante,Albrecht
Albrechtetetalíialii
(1986), estudando
com
estudando diferentes
diferentessubstratos
substratospara
paratestes
testesdedegerminação
germinaç%o
com
sementes
(Torresia acreana),
acreana), verificaram
verificaramque
queo osubstrato
substrato
sementes de
de amburana
amburana (Torresia
areia
areiatambém
tambémfoi
foi ooque
queproporcionou
proporcionouos
osmelhores
melhoresresultados.
resultados.
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TABELA
Mldia da
da porcemageni
porcentagemde
degerminação
germinaçtioeeíndice
Indicededevelocidade
velocidadededegerminação
germinaçaodae
das
TABELA 11 - Media
sementesde
dealgaroba
algaroba(Prosopls
(ProsoplslulIora
(SW)PC)
DC)em
emdiferentes
diferentessubstratos.
substratos.
sementes
JuliHora (SW)

SUBSTRATO
SUBSTRATO

%
% DE
DEGERMINAÇÃO'
GERMINACAO*

IVG"
IVG"

33,28
Papel
84,00
Papelmata-borrão
mata-borra0
84,OOaa
33,28bb
43.78
Algodao
84,33aa
43.78 ab
ab
Algodão
84.33
55.54
Areia lavada
lavada
86.33
86,33ab
ab
5.534 aa
Areia
49.89
Vermiculita
90,67
90,67bb
49,89ab
ab
Vermiculita
19.16
OMS
4.71
DMS
4,71
19,16
11,73
2.63
CV
2,63
11,73
CV
As médias
mediasseguidas
seguidaspela
pelamesma
mesmaletra
letranão
na0diferem
diferementre
entresisiaoaonfvel
nlveldede5%
5%dedeprobabilidade
probabilidade
pelo
*'As
pelo
testede
deTukey.
Tukey.
teste
"As
As médias
m6diasseguidas
seguldaspela
pelamesma
mesmaletra
letranão
n8odiferem
diferementre
entresisiaoaonível
nlveldede1 %
1%dedeprobabilidade
probabilidade
pelo
"
pelo
testede
deTukey.
Tukey.
teste
Entre
Entre os
os outros
outros substratos
substratos aqui
aqui testados
testados não
n8o houve
houve diferença
diferença
significativa, apesar
apesar de
de aa areia
areia ter
ter proporcionado
proporcionadouma
umaporcentagem
porcentagemdede
significativa,
germinaçao ligeiramente
ligeiramentesuperior
superiorao
aoalgodão
algodãoeeao
germinação
aopapel
papelmata-borrão.
mata-borrao.
De forma
forma geral,
geral, aa influência
influênciado
do substrato
substratosobre
sobreaagerminação
germinaçaodede
De
sementes depende
depende principalmente
principalmentedas
dascaracterísticas
característicasda
daprópria
própriasemente.
semente.
sementes
Assim, para
para muitos
muitos tipos
tipos de
de sementes,
sementes, aa germinação
germinação ocorre
ocorre
Assim,
satisfatoriamente em
emqualquer
qualquertipo
tipode
desubstrato,
substrato,como
comoverificaram
verificaramCarneiro
Carneiro
satisfatoriamente
et alii
alii (1986
(1986 ee 1987),
et
1987), citados
citadospor
porCarneiro
CarneiroeeGuedes
Guedes(1992),
(1002),estudando
estudandoo o
solo arenoso,
arenoso,solo
solo argiloso
argilosoeepapéis
pap6isgermiteste
germitesteeede
defiltro.
filtro.
solo
que apesar
apesar da
da aparente
aparentediferença
diferençaentre
entre
Verifica-se, na
na tabela
tabela 1,1, que
Verifica-se,
todos os
os tratamentos,
tratamentos, oo papel
papel mata-borrão
mata-borrão proporcionou
proporcionou um
um IGV
IGV
todos
significativamenteinferior
inferior (1%
(1%de
deprobabilidade)
probabilidade)ao
aosubstrato
substratoareia,
areia,tendo
tendo
significativamente
sido
sido este
este último
últimorazoavelmente
razoavelmentesuperior
superioraos
aosdemais.
demais.
relaçao ao
ao IVG,
IVG, Barbosa
Barbosa etet alii
alii (1988),
(1988), estudando
estudandovários
vários
Com relação
Com
substratos para
para teste
teste de
de germinação
germinaçao com
com sementes
sementes dede quaresmeira
quaresmeira
substratos
(Tibouchinasellwiana
sellwianaCong),
Cong), observaram
observaramtambém
tamb6mque
queaaareia
areiaeeo opapel
papeldede
{Tibouchina
filtro
filtro foram
foram os
osque
que proporcionaram
proporcionarammelhor
melhorgerminação
germinaçaoeemelhor
melhorIVG.
IVG.
CONCLUSÕES

Para as
as condições
condições em
em que
que foi
foi conduzido
conduzidooo experimento,
experimento,pode-se
pode-se
Para
concluir que;
que:
concluir
1. O
O uso
uso de
de areia
areia ou
ou vermiculita
vermiculitacomo
comosubstrato,
substrato,proporcionaram
proporcionarammaiores
maiores
1.
porcentagens
degerminação,
germinaçao, não
nãodiferindo
diferindoentre
entresi.si.
porcentagens de
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2.
Os substratos
IVGs
2. '0s
substratos areia,
areia, vermiculita
vermiculitae ealgodão
algodiloproporcionaram
proporcionaram
IVGs
semelhantes.
semelhantes.
3. Devido
dede
areia
como
substrato
Devido aa maior
maiorfacilidaae
facilidadededeobtenção,
obtençao,o ouso
uso
areia
como
substrato
para
indicado.
paratestes
testesde
degerminação
germinaçilocom
comalgaroba
algarobaé Bmais
mais
indicado.
ABSTRACT
ABSTRACT
The Influence
ofofalgarobelra
(Prosopis
Julifíora
(SW)
DC)DC)
seeds
The
Influenteofoffour
foursubstrate
substrateonongerminallon
germlnatlon
algarobelra
(Pmsopls
luliffora
(SW)
seeds
was studled
were;
white
blottlng-paper,
cotton,
washed
sandsand
and and
was
studiedIninthe
thelaboratory.
laboratary.The
Thesubstrate
substrate
were:
white
blotting-paper,
cotton,
washed
rermiculite. The
ofofgermination
and
thethe
GR1
(germlnatlon
raterate
Index)
using
sandsand
vermicullte.
Thehlghest
hlghestpercentage
percentage
germlnatlon
and
GRI
(germlnation
index)
using
' id vermlcullte
t differ
at at5%5%
andand
1 %1%probabillty
leveis
respectively.
vermiculltedid
didnrnot
differamong
amongthamselves
themselves
probability
levels
respectively.
and
H . rever the
highestGRI
GRIwas
wasobtalned
obtainedbybyusing
using
sand.
sand.
Due
Due
to the
to the
ease
ease
of obtalnment,
of obtainment,
the the
teststests
However,
thehlghest
using sand
recemeded.
using
sandare
arerecemeded.
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