
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.14 n.25; p.                   2017 
 

358 

 
 

COMPORTAMENTO GERMINATIVO DE SEMENTES DE EUCALIPTO EM DUAS 
TEMPERATURAS COM O USO DE SAIS INORGÂNICOS 

 
Abimael Gomes da Silva1, Rita de Cássia Marino de Paula2,  

Flávio Ferreira da Silva Binotti3, Edilson Costa3 

 

1 – Biólogo, mestrando na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMS, 
Unidade Universitária de Cassilândia (maeldruida@hotmail.com); 

2 – Engenheira Florestal, mestrando na Universidade Estadual de Mato Grosso do 
Sul, UEMS, Unidade Universitária de Cassilândia, 

3 – Professor Adjunto UEMS, Unidade Universitária de Cassilândia 
 

Recebido em: 08/04/2017 – Aprovado em: 10/06/2017 – Publicado em: 20/06/2017 
DOI: 10.18677/EnciBio_2017A33 

 
 

RESUMO 
O nitrato de cálcio e o nitrato de potássio podem ser utilizados no tratamento de 
sementes para favorecer rotas metabólicas que contribua no processo germinativo. 
O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito de sais inorgânicos (nitrato de potássio e 
cálcio), em dois experimentos, um em condições normais de temperatura e outro em 
temperatura sub-ótima durante a germinação, no potencial fisiológico de sementes 
de Eucalyptus grandis. Os experimentos utilizaram temperaturas controladas, sendo 
o primeiro a 25 ºC e o segundo a 18 °C (temperatura sub-ótima). Ambos os 
experimentos foram realizados em delineamento inteiramente casualizado, 
constituídos de 4 tratamento e 5 repetições, as quais receberam 0,10 g de semente 
em cada repetição. Em ambos os experimentos, os tratamentos foram constituídos 
pelo umedecimento do substrato de germinação do tipo mata-borrão com as 
diferentes soluções: nitrato de cálcio a 0,2%, nitrato de potássio a 0,2%, a mistura de 
nitrato de cálcio a 0,2% + nitrato de potássio a 0,2%, além do controle que foi 
realizado com água deionizada. Para sementes de E. grandis não é recomendado o 
uso de solução de nitrato de potássio a 0,2% no substrato de germinação, todavia o 
uso dessa solução no teste de germinação possibilita maior percentual de 
germinação, porém com menor velocidade. 
PALAVRAS-CHAVE: Eucalyptusgrandis, nitrato de cálcio, nitrato de potássio. 
 
GERMINATING BEHAVIOR OF EUCALYPTUS SEEDS IN TWO TEMPERATURES 

WITH THE USE OF INORGANIC SALTS  
 

ABSTRACT 
Calcium nitrate and potassium nitrate can be used in the treatment of seeds to favor 
metabolic routes that contribute to the germination process. The objective of this 
study was to evaluate the effect of inorganic salts (potassium nitrate and calcium) in 
two experiments, one at normal temperature and the other at sub-optimal 
temperature during germination, on the physiological potential of Eucalyptus grandis 
seeds. The experiments used controlled temperatures, the first at 25 °C and the 
second at 18 °C (sub-optimal temperature). Both experiments were performed in a 
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completely randomized design, consisting of 4 treatments and 5 replicates, which 
received 0.10 g of seed in each replicate. In both experiments, the treatments were 
constituted by the wetting of the germination substrate of the blotter type with the 
different solutions: calcium nitrate 0.2%, potassium nitrate 0.2%, calcium nitrate 
mixture 0.2 % + Potassium nitrate 0.2%, in addition to the control that was performed 
with deionized water. For E. grandis seeds the use of 0.2% potassium nitrate solution 
in the germination substrate is not recommended, however the use of this solution in 
the germination test allows a higher percentage of germination, but with a lower 
speed. 
KEYWORDS: Eucalyptus grandis, calcium nitrate, potassium nitrate. 
 

INTRODUÇÃO 
O eucalipto é nativo da Austrália, Indonésia e Timor. Seu cultivo tem 

aumentado nos últimos anos e possui grande importância no segmento florestal, 
além de ser uma alternativa economicamente viável (COELHO et al., 2016; 
VIRGENS et al., 2016). A região do Mato Grosso do Sul apresentou, nos últimos 
cinco anos, cerca de 450 mil hectares plantados, sendo destaque entre os estados 
Brasileiros com maior área destinada ao eucalipto. O reflorestamento é uma prática 
que contribui para preservação de madeiras nativas e o seqüestro de carbono (IBÁ, 
2016). O uso de madeiras de reflorestamento certificado é crescente na maioria dos 
países (ABRAF, 2013).  

O crescimento do reflorestamento aumenta a demanda por mudas vigorosas. 
O uso de propagação vegetativa se popularizou pelo fato de anteriormente não 
haver controle de qualidade de sementes e os resultados eram geralmente plantios 
com mudas de baixa produtividade e stand desuniforme. O uso de sementes pode 
ser uma alternativa com menor custo quando comparado à propagação vegetal com 
maiores exigências técnicas (OLIVEIRA et al., 2013), resultado em mudas de 
qualidade proporcional à qualidade das sementes. 

Diversas técnicas de tratamento de sementes visam assegurar a expressão 
do vigor resultando em mudas adequadas. Em sementes florestais essas técnicas 
podem contribuir para superação de dormência (KERBAUY, 2013) incorporar 
produtos que auxiliam nos processos germinativos ou na proteção da semente 
(MARCOS FILHO, 2015; SANTOS, 2016). 

O nitrato de cálcio e o nitrato de potássio são conhecidos por influenciar 
muitas vezes o processo germinativo, podendo atuar também na superação de 
mecanismos de dormência em algumas sementes ou favorecer rotas metabólicas 
(KERBAUY, 2013; MARCOS FILHO, 2015).  Os nitratos são substancias que liberam 
óxido nítrico, que atua como mensageiro de diversos processos metabólicos 
vegetais como o crescimento e desenvolvimento, proteção contra processos 
abióticos, reparação dos sistemas de membranas, etc. (SANZ et al., 2015). BINOTTI 
et al., (2014) observaram que o uso de nitrato de potássio promoveu o aumento de 
velocidade de germinação, além disso segundo BATISTA, (2016) as sementes de 
braquiária adquiriram maior tolerância a condições adversas com uso de nitrato de 
cálcio. 

Uma das maneiras de avaliar a germinação é através do teste de germinação 
sendo que a primeira contagem do teste pode ser utilizada para avaliar o vigor das 
sementes, evidenciando que aquelas que apresentarem maior valor nesta avaliação, 
podem ser consideradas mais vigorosas (MARCOS FILHO, 2015). A temperatura 
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pode interferir no processo de germinação alterando a velocidade de absorção de 
água e as reações bioquímicas desse processo (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012). 

Estudos de substâncias que liberam óxido nítrico em sementes florestais são 
pouco frequentes quando comparados aos feitos com sementes de hortaliças e 
braquiárias. Diante disso, a necessidade pelo conhecimento do comportamento 
germinativo em diferentes condições de temperatura com uso dessas substâncias na 
qualidade fisiológica de sementes é necessária. Esse ensaio teve por intuito gerar 
informações sobre o efeito de sais inorgânicos (nitrato de potássio e cálcio), em dois 
experimentos, um em condições normais de temperatura e outro em temperatura 
sub-ótima durante a germinação, no potencial fisiológico de sementes de Eucalyptus 
grandis. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi implantado na Universidade Estadual de Mato Grosso do 
Sul, Unidade Universitária de Cassilândia, no Laboratório de Análise de Sementes, 
em novembro de 2016. As sementes de Eucalyptus grandis foram adquiridas do 
Instituto Federal de Espécies Florestais. 

Foram realizados dois experimentos em delineamento inteiramente 
casualizados, compostos de quatro tratamentos de cinco repetições com 0,10 g de 
sementes de E. grandis cada, como proposto em BRASIL (2009). Os experimentos 
foram realizados em câmara de germinação com temperaturas constantes, sendo 
uma a 18 ºC, considerada como germinação em baixa temperatura (condição sub-
ótima) e o outra a 25 ºC. Em ambos os experimentos os tratamentos foram 
constituídos pelo umedecimento do substrato de germinação do tipo mata-borrão 
com as diferentes soluções: Ca(NO3)2 0,2%, KNO3 0,2%, a mistura de Ca(NO3)2 

0,2%+ KNO3 0,2% e o controle que foi realizado com água deionizada. 
O substrato utilizado para a germinação foram dois papéis do tipo mata-

borrão umedecido com quantidade de água equivalente ao triplo de sua massa, em 
caixas plásticas do tipo gerbox. Ao quinto dia foi realizada a primeira contagem (PC) 
e ao décimo quarto a última contagem (BRASIL, 2009) procedendo com a avaliação 
de germinação total (G), além do cálculo do Índice de Velocidade de Germinação 
(IVG) por adaptação da fórmula de MAGUIRE (1962). Todos os dados submetidos 
ao teste da diferença mínima significativa, de LSD a 5 % de probabilidade. 

 
RESULTADOS 

 Foi observado que os resultados da primeira contagem, germinação total e 
índice de velocidade de germinação foram influenciados pelo fornecimento de sais 
inorgânicos no substrato de germinação (Tabela 1). O fornecimento de sais 
inorgânicos (nitrato de potássio e cálcio) no substrato de germinação propiciou 
menor percentual aos cinco dias (primeira contagem de germinação). Os sais 
alteraram o potencial hídrico do substrato afetando de forma negativa o 
estabelecimento de plântulas na primeira contagem. 

Na avaliação de germinação total (14º dias), verificaram-se valores menores 
de percentual de germinação para o tratamento com nitrato de potássio, os maiores 
valores foram obtidos com o uso de nitrato de cálcio. Foi observado por BATISTA et 
al., . (2015) que os tratamentos com nitrato de potássio ou nitrato de cálcio em 
sementes de pimenteira produziram mudas vigorosas quando comparadas com 
aquelas que não originaram de sementes tratadas. O uso de substâncias que 
liberam óxido nítrico, tais como o nitrato de potássio e o nitroprussiato de sódio 
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promoveram benefício no processo germinativo de sementes sob estresse abiótico e 
permitem elevada expressão de vigor (ATAÍDE  et al., 2015; KAISER et al., 2016).  

A velocidade de germinação variou de 6 a 12 e foram menores nos 
tratamentos com fornecimento de sais inorgânicos no substrato de germinação. A 
presença do sal afeta o potencial hídrico do substrato, deixando o mesmo mais 
negativo, que propicia uma absorção de água pelas sementes mais lenta, 
consequentemente afeta a velocidade de germinação. 

 
TABELA 1 - Primeira contagem de germinação (PC), germinação total (G) e índice 

de velocidade de germinação (IVG) a 25 °C em função do uso de sais 
inorgânico no substrato de germinação. Cassilândia-MS, 2016. 

Temperatura do teste a 25°C 
TRATAMENTO PC (%) G (%) IVG 
Controle 30 a 99 bc 12 a 
KNO3 3 b 78 c 6 b 
Ca(NO3)2 6 b 111 a 9 b 
KNO3 + Ca(NO3)2 4 b 89 bc 7 b 
DMS 5,77 17,12 1,59 
CV% 44,64 15,02 16,25 
Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste LSD a 5% de 
probabilidade. 

De acordo com a Tabela 2, a avaliação de primeira contagem de germinação, 
aos cinco dias, não apresentou plântulas originadas da germinação das sementes. 
As reações bioquímicas do processo germinativo são influenciadas pela 
temperatura. Essas reações controlam o crescimento da radícula, além de todo 
desenvolvimento do embrião, influenciando também a velocidade e porcentagem da 
germinação (CARVALHO  & NAKAGAWA, 2012). A germinação total apresentou o 
menor valor para o tratamento com nitrato de potássio, os demais tratamentos foram 
semelhantes estatisticamente ao tratamento controle. 

O índice de velocidade de germinação (IVG) variou de 4 a 6 (Tabela 1), a 
utilização do nitrato de potássio no substrato de germinação proporcionou a menor 
velocidade de germinação, os demais tratamentos não interferiram nessa variável, 
visto que seus valores não diferem do tratamento controle. 

Com os dois ensaios se verificou que a temperatura é fator limitante para o 
processo da germinação, sendo que aos 18 ºC não foi possível observar sementes 
germinadas na primeira contagem enquanto que aos 25 ºC observou-se cerca de 30 
sementes germinadas no controle. O uso de nitrato de cálcio não beneficiou o 
processo germinativo em condições sub-ótima (18 ºC) de temperatura, como ocorreu 
em condições recomendas de germinação (25 ºC).  

Segundo PECHE et al., (2016)  o desenvolvimento vegetal responde de 
maneira distinta para as faixas de temperaturas. SILVA et al. (2016) observaram em 
ensaio com diferentes temperaturas e potenciais hídricos no desenvolvimento de 
Chorisiaglaziovii que as temperaturas abaixo de 20 ºC resultaram em plântulas com 
raízes de menores fitomassas secas. 
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TABELA  2 - Primeira contagem germinação (PC), germinação total (G) e índice de 
velocidade de germinação (IVG) a 18 °C em função do uso de sais 
inorgânico no substrato de germinação. Cassilândia-MS, 2016. 

Temperatura do teste a 18°C 
TRATAMENTO PC (%) G (%) IVG 
Controle 0 90 a 6 a 
KNO3 0 56 b 4 b 
Ca(NO3)2 0 78 a 6 a 
KNO3 + Ca(NO3)2 0 84 a 6 a 
DMS 0 19,5 1,51 
CV% 0 19,37 20,85 
Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste LSD a 5% de 
probabilidade. 

 
Ambos os experimentos evidenciaram que para as sementes de E. grandis o 

uso do nitrato de potássio 0,2%foi prejudicial no percentual e velocidade de 
germinação, não sendo recomendado. Apesar de efeitos conhecidos de algumas 
substâncias,  o uso em algumas espécies vegetais não provocam resultados 
próximos aos esperados (PECHE  et al., 2016), sendo preciso mais estudos para 
elucidar os mecanismos envolvidos. 
  

CONCLUSÃO 
Pode-se concluir que para sementes de E. grandis não é recomendado o uso 

de solução de nitrato de potássio a 0,2% no substrato de germinação, todavia o uso 
dessa solução no teste de germinação possibilita maior percentual de germinação, 
porém com menor velocidade. 
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