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RESUMO 

 
O presente estudo foi avaliar o efeito de diferentes níveis de umedecimento do 
substrato areia em casa de vegetação, com os objetivos de recomendar as condições a 
serem adotadas para a produção de mudas de Bowdichia virgilioides Kunth. O 
experimento foi conduzido em casa de vegetação, pertencente à Universidade Federal 
de Mato Grosso, no mês de junho de 2009, em delineamento experimental de blocos ao 
acaso com quatro repetições e cinco tratamentos, constituídas pelos níveis de 40, 50, 
60, 70 e 80% da capacidade de retenção de água do substrato. Nos resultados obtidos 
verificou que o umedecimento do substrato areia com água, nas porcentagens de 40, 
50 e 60% capacidade de retenção de água do substrato apresentaram os melhores 
desempenhos nas sementes de sucupira-preta para as variáveis emergência, tempo 
médio de emergência, matéria seca, comprimento de parte aérea, comprimento de raiz 
e comprimento de plântula, enquanto a adição de 80% da capacidade de retenção de 
água impossibilitou a germinação e a emergência das plântulas. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Bowdichia virgilioides Kunth, semente florestal, emergência, 
capacidade de retenção de água. 
 
SUBSTRATE MOISTURE IN EMERGENCY AND DEVELOPMENT OF SEEDLING OF 

BLACK-SUCUPIRA 
 

ABSTRACT 
 

The present study was to evaluate the effect of different levels of substrate wetting sand 
in a greenhouse, with the aim of recommending conditions to be adopted for the 
production of seedlings Bowdichia virgilioides Kunth. The experiment was conducted in 
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a greenhouse belonging to Universidade Federal de Mato Grosso, in June 2009, in a 
randomized block design with four replications and five treatments, consisting of the 
levels 40, 50, 60, 70 and 80% of water retention capacity of the substrate. The results 
obtained revealed that the substrate wetting sand with water in percentages of 40, 50 
and 60% of water retention capacity of the substrate showed the best performance in 
the black sucupira seed for variables emergency, average time of emergency, dry plant 
tissue, shoot length, root length and seedling length, while adding 80% capacity 
retention of water prevented germination and seedling emergence. 
 
KEYWORDS: Bowdichia virgilioides Kunth, forest seed, emergence, water retention 
capacity 
 

INTRODUÇÃO 
 
 A exploração das espécies arbóreas para fins de utilização da madeira e a 
abertura de novas áreas para a agricultura extensiva têm ocasionado redução das 
florestas (FREITAS et al., 2011), com isso, a necessidade de programas de 
recuperação ambiental tem motivado a procura por mudas de espécies florestais 
nativas (CARMO et al., 2010; CHERUBIN et al., 2011), contudo o sucesso na formação 
das mudas depende do conhecimento sobre o processo germinativo de cada espécie 
(GOMES et al., 2012; SILVA et al., 2012) e da qualidade da semente utilizada (REGO 
et al., 2009) que são determinados por fatores genéticos e pelas condições ecológicas 
e o habitat da planta em que se formou a semente (VELÁSQUEZ, 2002). 
 O fornecimento de água é essencial para que a semente inicie a germinação e 
se desenvolva (BRASIL, 2009), uma vez que necessita para a hidratação das mesmas 
que perdeu umidade durante os processos de maturação e para que ocorra o início das 
atividades metabólicas das sementes (CARVALHO & NAKAGAWA, 2000). A água está 
envolvida direta e indiretamente em todas as etapas do metabolismo da semente 
(LABORIAU, 1983) por promover o aumento do volume do embrião e dos tecidos de 
reserva, assim como iniciar as atividades enzimáticas para a realização da digestão, da 
translocação e da assimilação dos nutrientes e o rompimento do tegumento, que vem a 
facilitar a emergência do eixo hipocótilo-radicular do interior da semente (MARCOS 
FILHO, 2005) e termina com a emissão da raiz primária ou a germinação.  
 A disponibilidade de água é importante para a germinação, crescimento inicial do 
sistema radicular e emergência das plântulas, sendo influenciado pelo potencial 
matricial do solo, textura do solo, área de contato solo-semente, tamanho e forma da 
semente (BEWLEY & BLACK, 1994). Desse modo, o processo de embebição é 
governado pela umidade presente no meio externo e dependente dos potenciais de 
água a um determinado teor crítico, na qual varia com a espécie (CARVALHO & 
NAKAGAWA, 2000), composição química e permeabilidade do tegumento (FRANCO & 
FERREIRA, 2002), o que determina o estabelecimento de uma espécie no local. 
 De acordo com CASTRO et al. (2008) existem limites ótimos de umidade para 
que ocorra a germinação, no qual os teores de água do solo devem estar entre a 
capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, esse valor varia de 40 à 60% 
da capacidade de retenção de água no substrato (BRASIL, 2009; MATTIONI et al., 
2009; MARTINS et al., 2012). 
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 À medida que o teor de água do solo diminui verifica-se, inicialmente, o 
decréscimo na velocidade de germinação e, quando esse teor de água se aproxima do 
ponto de murcha permanente (PMP) ocorre a diminuição da germinação das sementes 
(PIANA & SILVA, 1998). Por outro lado, o excesso de umidade no solo provoca 
problemas devido à falta de oxigênio para as sementes, na qual inicia o processo da 
respiração anaeróbica, com isso, há o acúmulo de álcool na semente, o que 
proporciona interrupção do processo germinativo (CARVALHO & NAKAGAWA, 2000), 
assim como anormalidades nas plântulas devido a rapidez de embebição (MARCOS 
FILHO, 2005).  
 

OBJETIVOS 
 

Neste sentido, o presente trabalho foi verificar o efeito de diferentes níveis de 
umedecimento do substrato areia em casa de vegetação, com os objetivos de 
recomendar as condições a serem adotadas para a produção de mudas de Bowdichia 
virgilioides Kunth. 
 

MATERIAL E METODOS  
 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação, pertencente à Universidade 
Federal de Mato Grosso, no mês de junho de 2009. Foram utilizadas sementes de 
sucupira-preta (Bowdichia virgilioides Kunth) (SILVA et al., 2011) obtidas de frutos 
coletados no Câmpus da UFMT, Cuiabá-MT, em setembro de 2008 (ALBUQUERQUE 
et al., 2013). Inicialmente, os frutos foram secos a temperatura ambiente e, 
posteriormente, debulhada e armazenada em câmara refrigerada (18ºC e 45% UR). Por 
ocasião do experimento, determinou-se o teor de água das sementes pelo método 
padrão de estufa a 105ºC por 24 horas (BRASIL, 2009). 

Anterior à instalação do experimento foi realizada a superação da dormência das 
sementes pelo método de imersão em ácido sulfúrico concentrado durante oito minutos 
e, em seguida, as mesmas foram lavadas com água corrente durante dez minutos 
(ALBUQUERQUE et al., 2007).  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso com quatro 
repetições e cinco tratamentos, constituídas dos níveis de 40, 50, 60, 70 e 80% da 
capacidade de retenção de água no substrato determinada conforme metodologia 
descrita por BRASIL (2009). As sementes foram acondicionadas em caixas plásticas 
transparentes, preenchido com um quilo de areia e lacradas para minimizar a perda de 
água, nas condições ambientais de 25°C e 50% de tem peratura e umidade relativa do 
ar, respectivamente.  

As avaliações referentes à emergência foram realizadas até o 15° dias após a 
emergência, diariamente, na qual considerou emergidas as plântulas que ficaram acima 
do solo. De posse destes dados calculou o tempo médio de germinação (MAFFRA et 
al., 2011; ZANOTTI et al., 2011), por meio da equação proposta por LABOURIAU 
(1983). No final do período experimental, procedeu a contagem do número de 
sementes duras, deterioradas e não germinadas e plântulas normais e anormais 
(BRASIL, 2009), assim como foram avaliados os comprimentos de parte aérea, de raiz 
e de plântula e massa seca das plântulas (SALAMONI et al., 2012). Para determinação 
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da massa seca, utilizou-se 10 plântulas de cada tratamento, ao acaso, colocadas em 
sacos de papel, em seguida, na estufa a 80ºC por 48 horas, até massa constante 
(VASCONCELOS et al., 2011). 

Inicialmente, os dados experimentais foram submetidos aos testes de 
normalidade e homogeneidade de variância, para tal utilizou os testes de Lilliefors 
(SPRENT & SMEETON, 2007) e de Cochran (COCHRAN & COX, 1957) (p > 0,01), em 
seguida, procedeu a análise de variância com as médias dos tratamentos comparadas 
pelo teste de Tukey (COCHRAN & COX, 1957) (p < 0,05), mediante software estatístico 
SAS (SAS, 2008). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 As análises de variância revelaram efeito significativo do fator capacidade de 
retenção de água no substrato para todas as variáveis avaliadas (Tabela 1). O 
coeficiente de variação obtido foi de 11,22 à 22,11%, próximos aos apresentados por 
TANAKA et al. (1991) e BARROS et al. (2005). As médias gerais para as variáveis 
emergência, tempo médio de emergência, massa seca e comprimento da parte aérea, 
da raiz e da plântula foram de 58,80, 8,32, 0,117, 1,77, 2,99 e 4,34, respectivamente. 
 
TABELA  1  – Resumo da análise de variância e média geral (MG) de emergência (EM), 

tempo médio de emergência (TME), massa seca (MS), comprimento de 
parte aérea (CA), comprimento de raiz (CR) e comprimento de plântula 
(CP) de plântulas de sucupira-preta em substrato areia submetidos as 
diferentes capacidades de retenção de água (CC). 

FV GL Quadrados médios 
  EM TME MS CA CR CP 
CC 4 9366,80** 87,17** 0,032** 4,417** 15,955** 45,65** 
Bloco 3 69,33n.s. 0,32n.s. 0,001n.s. 0,156n.s. 0,072n.s. 0,97n.s. 
Resíduo 12 63,33 0,87 0,001 0,076 0,185 0,92 
CV (%)  13,53 11,22 21,27 15,61 14,33 22,11 
MG  58,80 8,32 0,117 1,77 2,99 4,34 
n.s. não significativo (p > 0,05); * significativo (p < 0,05); ** significativo (p < 0,01). 
 

Os resultados obtidos apresentaram melhores desempenhos das sementes de 
sucupira-preta nos níveis de umidade do substrato de 40, 50 e 60% da capacidade de 
retenção de água (Tabela 2). Somente o substrato com adição de 80% da capacidade 
de retenção de água impossibilitou a germinação e a emergência das plântulas, 
provavelmente devido à morte do embrião, dessa forma, no presente estudo este 
tratamento será desconsiderado nas discussões, uma vez que sem plântulas não há 
como relatar suas comparações. Resultados semelhantes foram citados por MARQUES 
& JOLY (2000) em que as condições de excesso hídrico durante todo o experimento 
inibiram a germinação de sementes de Calophyllum brasiliense. 
 
 
 
 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.9, N.16; p.                   2013 
 

2054 

TABELA  2  – Emergência (EM), tempo médio de emergência (TME), massa seca (MS), 
comprimento de parte aérea (CA), comprimento de raiz (CR) e 
comprimento de plântula (CP) de plântulas de sucupira-preta em substrato 
areia submetidos as diferentes capacidades de retenção de água (CC). 

CC EM TME MS CA CR CP 
(%) (%) (dias) (g) ------------------------- (cm) ------------------------- 
40  93 a* 10,40 a 0,17 a 2,49 a 5,08 a 7,68 a 
50 95 a 10,85 a 0,17 a 2,43 a   4,24 ab 6,54 a 
60 94 a 10,62 a 0,19 a   2,30 ab 3,54 b 5,98 a 
70 12 b   9,70 a 0,04 b 1,60 b 2,12 c 1,50 b 
80   0 c   0,00 c 0,00 c 0,00 c 0,00 d 0,00 c 

CV (%) 12,07     10,25   19,37   13,47   13,08   19,74 
* Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo teste 
Tukey. 
 
 O excesso de umidade prejudicou a germinação das sementes de sucupira-
preta, por impedir a penetração de oxigênio e reduzir o processo metabólico (MARCOS 
FILHO, 2005), além disso, pode ter promovido o apodrecimento das sementes e/ou 
doenças nas plântulas. Nos testes de germinação o substrato deve permanecer 
suficientemente umedecido durante o período de duração do teste, mas nunca envolver 
as sementes com uma película de água que possa restringir as trocas gasosas das 
sementes, a quantidade de água necessária para a embebição das sementes 
geralmente é pequena e a difusão da água ocorre em um gradiente de energia no 
sentido de alto para baixo potencial hídrico (BEWLEY & BLACK, 1994). 
 Na Tabela 2 estão apresentadas as porcentagens de emergência, verifica-se que 
as sementes submetidas a 40, 50 e 60% da capacidade de retenção de água no 
substrato apresentaram os maiores valores de 93, 95 e 94%, respectivamente. Por sua 
vez, a menor emergência de 12% foi proporcionada pela capacidade de retenção de 
70%, possivelmente o excesso de umidade tenha provocada uma deficiência no 
suprimento de oxigênio, que é um fator essencial no processo de germinação, uma vez 
que a atividade respiratória no embrião fornece energia para os processos metabólicos 
responsáveis pelo desenvolvimento do eixo embrionário, na qual o oxigênio é 
imprescindível para essas reações (TANAKA et al., 1991).  

O excesso de água limita a entrada desse gás, o que diminui a respiração e 
provoca atraso ou paralisação de germinação ou, ainda, a ocorrência de plântulas 
anormais (MARCOS FILHO, 2005). Por outro lado, segundo CARVALHO & 
NAKAGAWA (2000) quando os níveis de umidade no substrato são extremamente 
baixos não atingem o teor mínimo necessário para que haja a iniciação da radícula e o 
alongamento do hipocótilo, o que compromete o desenvolvimento do eixo embrionário. 
No presente trabalho, o tratamento com menor porcentagem de capacidade de 
retenção de água no solo, 40% de umidade, não atingiu esse teor desfavorável à 
germinação, ao contrário, foi superior ou igual aos demais tratamentos, assim como os 
constatados por MATTIONI et al. (2009). 
 A alta emergência de plântulas a níveis intermediários de umidade do substrato 
(40, 50 e 60%) justifica-se em função do processo de germinação iniciar em decorrência 
à rápida absorção de água pelos tegumentos, na qual ocorre embebição dos tecidos da 
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semente e expansão do tegumento envolvente (LABORIAU, 1983; BEWLEY & BLACK, 
1994).  

A germinação plena acontece em potenciais hídricos que variam com a espécie 
e a cultivar, não existe um consenso, dessa forma, há relatos de que diferentes 
quantidades de água no substrato não influenciam nas porcentagens de germinação 
(VARELA et al., 2005; RAMOS et al., 2006a), outros autores citam que os níveis de 
umidade mais elevado no substrato apresentam efeito positivo no desempenho 
germinativo (RAMOS et al., 2006b; MARTINS et al., 2009; REGO et al., 2009), assim 
como, existe resultados semelhantes aos obtidos no presente estudo, isto é, uma 
melhor germinação em substratos com menor nível de umidade para sementes (SILVA 
et al., 2001; BARROS et al., 2005; FERREIRA & GENTIL, 2006).  
 Os diversos estudos têm sido desenvolvidos para testar a influência dos níveis 
de umidade sobre a germinação de sementes de espécies florestais e que cada 
espécie responde de maneira diferente, tendo aquelas que são indiferentes às 
condições de umidade dentro de uma determinada faixa e outras que respondem a 
essas diferenças, além disso, certas espécies se adaptam melhor em umidades 
menores e outras em maiores, possivelmente, estão associadas às condições 
ambientais em que as mesmas se desenvolvem. 
 O tempo médio de emergência das plântulas foi igual estatisticamente, com 
variação de 9,70 à 10,85 dias (Tabela 2), esse resultado é uma características 
importante na formação de mudas, uma vez que quanto maior o período que a plântula 
demanda para emergir na superfície do solo e permanecer nos estádios iniciais de 
desenvolvimento, mais vulnerável estarão às condições adversas do meio externo 
(MARTINS et al., 2000). 

Com relação ao desenvolvimento da sucupira-preta, o nível de umidade 
intermediária (40, 50 e 60%) foi suficiente, para permitir adequado desenvolvimento da 
mesma, fato que pode ser constatado na Tabela 2 pelos valores de massa seca e 
comprimento da parte aérea, da raiz e da plântula.  

A massa seca foi influenciada positivamente pela capacidade de retenção de 
água de 40, 50 e 60%, na qual proporcionou valores de 0,17, 0,17 e 0,19 g por 
plântulas, valor esse bem acima do originado pela umidade de 70% que foi de 0,04 g 
por plântulas, ou seja, um acréscimo de 0,13 g por plântulas. Com relação às variáveis 
comprimentos da parte aérea, da raiz e da plântula foram semelhantes à massa seca, 
com exceção da umidade de 60% para o comprimento da raiz que foi inferior aos 
tratamentos de 40 e 50%. Os resultados similares dessas variáveis são decorrentes do 
acúmulo de massa seca ser influenciado pelas variáveis comprimentos de todas as 
partes das plântulas, isto é, quanto maior o desenvolvimento da plântula maior será a 
massa seca acumulada, o que irá influenciar na qualidade das mudas (MARTINS et al., 
2009). 
 Embora não tenha sido encontrados trabalhos sobre o teor de umidade do 
substrato na germinação de sementes de sucupira-preta, esse assunto foi estudado 
para sementes de outras espécies (VARELA et al., 2005; RAMOS et al., 2006a, b; 
MARTINS et al., 2009). De maneira geral, BRASIL (2009), recomenda em areia, o 
umedecimento com até 50 à 60% da capacidade de retenção de água no substrato, o 
que reforça os resultados obtidos no presente estudo, no qual os melhores 
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desempenhos das sementes ocorreram nos níveis de 40, 50 e 60% da capacidade de 
retenção do substrato. 
 

CONCLUSÕES 
 

O umedecimento do substrato areia com água, nos níveis de 40, 50 e 60% 
apresentaram os melhores desempenhos das sementes de sucupira-preta.  

O substrato com adição de 80% de capacidade de retenção de água 
impossibilitou a germinação e a emergência das plântulas de Bowdichia virgilioides 
Kunth. 
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