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RESUMO
A palmeira Euterpe oleraceae (Mart.), conhecida como açaí, torna-se destaque no
setor mercadológico principalmente pelo palmito (retirado do caule) e suco extraído
dos frutos. As sementes do açaí apresentam desuniformidade e rapidez no estágio
de desenvolvimento germinativo, portanto, o presente trabalho foi desenvolvido com
o objetivo de avaliar a eficiência de diferentes substratos durante a germinação das
sementes. O experimento foi conduzido com quatro repetições, constituindo 21
sementes por repetição e sete tratamentos. T1- Testemunha (Substrato comercial),
T2- Esterco bovino + Casca de Arroz Carbonizada (50:50), T3- Esterco bovino +
Areia (50:50), T4- Esterco bovino + Areia (25:75), T5- Substrato Comercial + Casca
de arroz carbonizada (25:75), T6- Substrato Comercial + Esterco bovino (25:75) e
T7- Areia + Esterco bovino (25:75). A semeadura ocorreu em sacos plásticos (22cm
x 11cm), com três sementes por saco plástico, 35 dias após realizou-se o desbaste
ficando apenas uma plântula por recipiente, dos resultados, calculou-se o percentual
de germinação; tempos inicial e final; tempo médio de germinação; índice de
velocidade de germinação e frequência relativa de germinação. O tratamento 1
obteve a melhor resposta em relação aos demais para o parâmetro avaliado tempo
inicial de germinação. O tratamento 3 se destacou nas variáveis G (germinação) e
IVG (índice de velocidade de germinação). Em relação a frequência relativa de
germinação, o tratamento 5 (25% substrato comercial + 75% casca de arroz
carbonizada) obteve a maior amplitude durante o período de avaliação, com pico de
27%, sendo, portanto, o melhor tratamento ao avaliar essa variável.
PALAVRAS-CHAVE: Açaí, Produção de mudas, Substratos alternativos.
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SEED GERMINATION OF Euterpe oleracea (Mart.) IN DIFFERENT SUBSTRATES
ABSTRACT
The palm tree Euterpe oleraceae (Mart.), Known as açaí, becomes prominent in the
market sector mainly by the palm heart (removed from its stem) and juice extracted
from its fruits. Açaí seeds show lack of uniformity and rapidity in the stage of
germination, therefore, the present work was developed with the objective of
evaluating the efficiency of different substrates during the germination of the seeds.
The experiment was conducted with four replicates, constituting 21 seeds per
replicate and 7 treatments. T1- Witness (Commercial Substrate), T2- Bovine Spit +
Charcoal Rice Bark (50:50), T3- Bovine Spittle + Sand (50:50), T4- Bovine Spittle +
Sand (25:75), T5- Substrate Commercial + Charcoal rice husk (25:75), T6Commercial Substrate + bovine Spraying (25:75) and T7- Sand + bovine Spraying
(25:75). The sowing occurred in plastic bags (22cm x 11cm), with 3 seeds per plastic
bag, 35 days after the thinning with only one seedling per container, from the results,
the germination percentage was calculated; Initial and final times; Mean germination
time; Index of germination speed and relative germination frequency. Treatment 1
obtained the best response in relation to the others for the parameter evaluated initial
germination time. Treatment 3 stood out in the variables G (germination) and IVG
(germination speed index). In relation to the relative germination frequency, treatment
5 (25% commercial substratum + 75% bark of charred rice) showed the highest
amplitude during the evaluation period, with a peak of 27%, being therefore the best
treatment when evaluating this variable
KEYWORDS: Açaí, Production of seedlings, Alternative substrates.
INTRODUÇÃO
A palmeira Euterpe oleraceae (Mart.), conhecida como açaí, pertencente à
família Arecaceae, com distribuição geográfica concentrada nos estados do Pará,
Amazonas, Maranhão e Amapá, tem se tornado destaque no setor mercadológico
principalmente pelo palmito (retirado do caule) e suco extraído dos frutos. No estado
do Amazonas, região do Marajó, o cultivo da palmeira açaí é a principal atividade
geradora de renda (TONON et al., 2013). No Pará, segundo NEVES et al. (2015), há
uma grande movimentação na produção e comercialização da polpa do açaizeiro.
A ocorrência do açaizeiro se dá em ecossistemas de várzeas desenvolvendose também em áreas de terra firme, principalmente localizadas nesse caso quando
próximas às várzeas e igapós, cuja condições favoráveis ao desenvolvimento são
temperatura, precipitação pluviométrica e umidade relativa do ar elevadas
(NOGUEIRA, 2000).
O processo de propagação do açaizeiro geralmente é feito via sementes, a
estrutura utilizada com semente corresponde ao endocarpo com eixo embrionário
diminuto e abundante tecido espermático, comprimento e diâmetro médio de 1,23
cm e 1,45 cm, representando cerca de 74% do peso do fruto (OLIVEIRA et al.,
2000). A emergência de plântulas em campo pode variar, em função de alguns
fatores como o vigor das sementes oriundas da árvore matriz como também
condições de campo ideais para germinação e isso envolve luz, temperatura,
umidade dentre outros.
No que se refere ao processo germinativo, as sementes de açaí apresentam
desuniformidade e rapidez no estágio de desenvolvimento germinativo, as plântulas
apresentam taxas de emergência 22 dias após a germinação e se estabilizam aos
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48 dias. As sementes de Euterpe oleraceae (Mart.) são classificadas como
recalcitrantes moderadas, logo a redução do grau de umidade mesmo para níveis
ainda altos, implica em comprometimento na porcentagem e redução da taxa de
germinação.
Segundo WAGNER JÚNIOR et al., (2006), durante o processo de germinação
o substrato influencia na embebição da semente devido a algumas características
como potencial hídrico e a capacidade de condução térmica. A escolha do tipo de
substrato deve ser feita levando em consideração as exigências das sementes em
relação à quantidade de água, ao tamanho e a sensibilidade à luz além da facilidade
de contagem e avaliação das plântulas (BRASIL, 2009), conforme a origem em
áreas de várzea e igapós a cultura naturalmente possui exigência maior em água
(SOUZA et al., 2013).
A utilização de sementes para produção de mudas pelo viveirista, agiliza e
facilita o trabalho além de contribuir no custo total dessa prática. Nos últimos anos
tem-se observado a preocupação em desenvolver melhores técnicas para produção
de mudas de açaí, haja vista a qualidade dentro dos plantios que é de fundamental
importância para amenizar efeitos adversos no desenvolvimento das mesmas. Para
isso as mesmas devem reunir características associadas à identidade genética da
variedade, além de vigor e estado fitossanitário garantindo assim a ausência de
pragas e doenças prejudiciais à cultura (AGOSTINHO, 2014).
Para isso a escolha de insumos deve ser bem direcionada, uma vez que a
fase de produção de mudas torna-se bem sensível à diversos fatores como,
qualidade de substratos, luminosidade, adubação, irrigação e drenagem. Nesse
processo, um dos principais insumos usados pode ser definido como a mistura de
materiais, sendo: casca de arroz carbonizada, esterco bovino, terra de barranco,
substratos comerciais, fibra de coco entre outros, em diferentes concentrações e
misturas.
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a eficiência de
diferentes substratos durante a germinação de sementes de Euterpe oleraceae
(Mart.).
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no Viveiro Florestal da Universidade Federal do
Tocantins, campus Universitário de Gurupi - TO nos meses de fevereiro e março de
2017, localizado a 280 m de altitude, sob as coordenadas 11°44’ de latitude Sul e
49°02’ de longitude Oeste, onde o clima predominante da região, segundo
Thornthwaite é do tipo C2wA’a”, caracterizado por um clima úmido subúmido com
moderada deficiência hídrica, com precipitação média anual em torno de 1.300 e
2.100 mm, com temperatura média anual variando de 25 a 27 °C (SEPLAN, 2012).
O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC),
com quatro repetições, constituindo 21 sementes por repetição e sete tratamentos.
Os tratamentos consistiram dos seguintes componentes: substrato comercial
Bioplant®, casca de arroz carbonizada, areia e esterco bovino. As sementes foram
submetidas aos seguintes tratamentos: T1- Testemunha (Substrato comercial), T2Esterco bovino + Casca de Arroz Carbonizada (50:50), T3- Esterco bovino + Areia
(50:50), T4- Esterco bovino + Areia (25:75), T5- Substrato Comercial + Casca de
arroz carbonizada (25:75), T6- Substrato Comercial + Esterco bovino (25:75) e T7Areia + Esterco bovino (25:75).
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A semeadura foi realizada em sacos plásticos de polietileno medindo 22 cm x
11 cm, sendo semeadas três sementes por recipiente. Foram efetuadas contagens
diárias em cada tratamento, durante 52 dias, computando-se as sementes nas quais
ocorreram emissão de perfilhamento de folhas, a cada 24 horas. Em seguida, os
sacos foram dispostos em canteiros suspensos a ± 1 metro do solo, em uma casa de
sombra coberta com tela, apresentando 50% de sombreamento, sendo regadas
duas vezes ao dia (período da manhã e da tarde). Após a emergência em torno de
35 dias após o plantio, realizou-se o desbaste, permanecendo apenas uma plântula
por recipiente, sendo escolhidas as plântulas que apresentaram maior vigor e
desenvolvimento dentre as germinadas no mesmo saco.
Calculou-se o percentual de germinação; tempos inicial (ti) e final (tf);
respectivos a primeira e última germinação (LABORIAU, 1983); tempo médio de
, onde ti: tempo entre o início do experimento e a
germinação,
i=ésima observação (dia); ni: número de sementes germinadas no tempo ti, e k:
último tempo de germinação das sementes (LABORIAU, 1983); índice de velocidade
de germinação,
(MAGUIRE, 1962) e
, em que: Fr =
frequência relativa de germinação; ni: número de sementes germinadas por dia; Σni
= número total de sementes germinadas
Para o cálculo da velocidade média utilizou-se a expressão
. O coeficiente
de variação do tempo (CVt) proposto por RANAL & SANTANA (2006):
, em que
é o desvio padrão do tempo e , tempo médio de
germinação, CV(%) levou em consideração o coeficiente de variação para cada
variável analisada.
Durante a condução do experimento o índice de velocidade de germinação
(IVG) foi avaliado diariamente até que o processo germinativo fosse completamente
estabilizado, cerca de 17 dias após a emergência da primeira semente que ocorreu
no trigésimo quinto dia após o plantio, a equação utilizada foi proposta por EDMOND
& DRAPALA (1958):
; onde
é o número de sementes germinadas
no tempo não acumulado; é o tempo entre o início do experimento e a -ésima
observação; e a última germinação.
Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, atendendo as
pressuposições do modelo pelos testes de Shapiro-Wilk e as médias dos
tratamentos foram comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, através do
Software Assistat 7.7.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As variáveis: tempo inicial, tempo final, germinação e o índice de velocidade
de emergência, não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos,
porém cada variável analisada obteve valores diferentes para cada tratamento.
Nesse sentido, em relação ao tempo inicial (ti), o tratamento 1 (Substrato Comercial)
obteve valor superior aos demais tratamento, 37,3 dias. A variável tempo final (tf)
teve como principais tratamentos o T4 (Esterco bovino 25% + Areia 75%) e T5
(Substrato Comercial 25% + Casca de arroz carbonizada 75%), ambos com 52 dias.
O tratamento 3 (Esterco bovino 50% + Areia 50%) também se destacou nas
variáveis G (germinação) e IVG (índice de velocidade de emergência), onde obteve,
respectivamente, 96,4 e 0,49 (Tabela 1).
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TABELA 1: Médias referentes à tempo inicial (ti), tempo final (tf), tempo médio ( ),
germinação (G), velocidade média ( ), coeficiente de variação do tempo
e IVG (índice de velocidade de emergência), de mudas de Euterpe
oleraceae (Mart.) produzidas em diferentes composições de substratos
(dia)
(dia-1) cvt (%)
Tratamento
ti (dia)
G (%)
tf (dia)
IVG
T1
37,3 a
50,8 a
43,9 bc
91,7a
2,3 bc
12,2
0,44 a
T2
36,0 a
50,3 a
41,9 ab
95,2a
2,4 ab
12,7
0,48 a
T3
35,0 a
50,8 a
41,7 a
96,4a
2,4 a
12,8
0,49 a
T4
36,0 a
52,0 a
41,5 a
91,7a
2,4 a
12,9
0,47 a
T5
37,0 a
52,0 a
44,2 c
90,5a
2,3 c
12,1
0,43 a
T6
35,8 a
51,3 a
40,9 a
91,7a
2,5 a
13,1
0,47 a
T7
35,5 a
49,0 a
41,2 a
94,0a
2,4 a
12,9
0,48 a
CV (%)
3,75
4,23
2,16
7,39
2,19
2,2
7,24
Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem entre si, pelo teste de
Tukey a nível de 5% de probabilidade, submetidas aos tratamentos: T1- Testemunha
(Substrato comercial), T2- Esterco bovino + Casca de Arroz Carbonizada (50:50),
T3- Esterco bovino + Areia (50:50), T4- Esterco bovino + Areia (25:75), T5- Substrato
Comercial + Casca de arroz carbonizada (25:75), T6- Substrato Comercial + Esterco
bovino (25:75) e T7- Areia + Esterco bovino (25:75)
JEROMINI et al. (2017), avaliaram a emergência da espécie Copaifera
langsdorffi (Desf.) (copaíba) sob diferentes substratos, os mesmos verificaram que a
germinação e o índice de velocidade de emergência obtiveram melhores resultados
utilizando substrato comercial Bioplant®, resultados semelhantes aos encontrados na
condução deste experimento.
O processo de germinação de sementes pode ser influenciado por diversos
fatores, como: temperatura, água, oxigênio, luz e promotores químicos (MARCOS
FILHO, 2015). Já ALVES et al. (2015), avaliando Adenanthera pavonina (L.) (tentocarolina), obtiveram 67% de germinação utilizando 50% de areia + 50% de esterco
bovino curtido, enquanto que no presente estudo, o tratamento 4 (Esterco bovino
25% + Areia 75%), obteve resultado satisfatório para a espécie Euterpe Oleraceae
(Mart.).
Em relação ao tempo médio de germinação de Euterpe oleraceae (Mart.),
observou-se que o mesmo não diferiu estatisticamente dos demais, ou seja,
apresentou-se numericamente o menor tempo médio para o tratamento 6 (25% de
Substrato Comercial + 75% Esterco bovino), seguidos pelo tratamento 7(Areia 25%
+ Esterco bovino 75%) e 4 (Esterco bovino 25% + Areia 75%). O tratamento 5,
composto de 25% de substrato comercial e 75% de casca de arroz carbonizada
apresentou maior tempo médio, demonstrando ser um tratamento menos eficiente
para esta variável.
Verificou-se elevada germinação das sementes a partir do trigésimo quinto dia
após a semeadura, apresentando decréscimo na germinação em torno do
quadragésimo sexto dia em todos os tratamentos, sem grande variação no decorrer
dos dias subsequentes (Figura 1).
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FIGURA 1: Frequência relativa da germinação de açaí (Euterpe oleracea) sob
diferentes tratamentos: Testemunha (a), Esterco bovino + Casca de
Arroz Carbonizada (50:50) (b), Esterco bovino + Areia (50:50) (c),
Esterco bovino + Areia (25:75) (d), Substrato Comercial + Casca de
arroz carbonizada (25:75) (e), Substrato Comercial + Esterco bovino
(25:75) (f) e Areia + Esterco bovino (25:75) (g)
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Os tratamentos 1 (substrato comercial) e 5 (25% substrato comercial + 75%
casca de arroz carbonizada) resultaram nos menores valores para a frequência
relativa, no quadragésimo quinto e sexto dia, respectivamente. Vale ressaltar uma
elevada amplitude na frequência durante a germinação das plântulas de Euterpe
Oleraceae (Mart.), nesse mesmo tratamento com pico de 27% no quadragésimo
primeiro dia após o plantio, resultados semelhantes aos encontrados por BARBOSA
& SANTIAGO (2009), que testaram a germinação de plântulas de Eugenia
tapacumensis (O. Berg.) sob efeito de substrato comercial com mistura de palha de
arroz carbonizada.
YAMASHITA & GUIMARÃES (2010), citam que a baixa germinação e
emergência de plântulas de algumas espécies na presença de palha de arroz ocorre
devido a essa cobertura afetar algumas condições necessárias a germinação,
especialmente luz em espécies fotoblásticas positivas bem como possível presença
de substâncias alelopáticas.
PACHECO et al. (2006), testando germinação Myracrodruon urundeuva (Fr.
All.) obtiveram maiores índices de germinação quando as sementes da espécie
foram submetidas a substratos composto por areia e esterco bovino, diferindo dos
resultados encontrados durante a condução do experimento com Euterpe oleraceae
(Mart.), a porcentagem de germinação teve o maior pico em 26% aproximadamente
no quadragésimo primeiro dia (Figura 1c).
MARANHO
&
PAIVA
(2012)
avaliando
a
espécie Pourouma
guianensis (Aubl.), obtiveram os melhores resultados para os substratos de areia e
resíduos de açaí, apresentando início de emergência das sementes a partir do 52º
dia após a semeadura e estabilizando aos 60 dias. Já utilizando o substrato
comercial Plantmax®, a velocidade de emergência foi um pouco mais lenta, iniciando
após os 82 dias e se estendendo até o último dia de avaliação.
É possível que a capacidade de retenção de água de cada substrato possa
ter influído nos resultados, haja vista que no substrato comercial houve índice de
germinação mais satisfatório indicando o fato de que dentre outros fatores, a
capacidade de absorção de água pelo mesmo foi melhor relacionada. Havendo
assim um desenvolvimento da raiz com mais acerto pelas melhores condições
apresentadas, influenciando, portanto na melhor frequência de germinação entre
todos os tratamentos implantados nas sementes de Euterpe oleraceae (Mart.)
durante a condução do experimento.
CONCLUSÕES
O tratamento 3, composto de 50% de esterco bovino + 50% de areia foi o
melhor para avaliação de germinação de Euterpe oleraceae (Mart.), proporcionando
maior valor de índice de velocidade de germinação.
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