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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho foi estudar a germinação de sementes e o 

estabelecimento de plântulas de Libidibia ferrea em função do peso de semente, 

temperatura e luz. As sementes de L. ferrea foram separadas em três classes de 

peso (leves, médias e pesadas) e foram realizados em laboratório os bioensaios de 

temperatura e luz, além do experimento de sombreamento em casa de vegetação. 

Para o experimento em laboratório, o crescimento da parte aérea de plântulas 

apresentou melhor desempenho sob a ausência de luz e se desenvolveu melhor à 

temperatura de 25 e 30°C, enquanto a raiz se desenvolveu melhor apenas sob 

30°C. Para o sombreamento, sementes médias e sementes pesadas apresentaram 

plântulas mais vigorosas sob sombreamento de 50% e 70%. Conclui-se que as 

sementes pesadas (> 0,12 g) apresentam melhor desempenho germinativo e 

produzem plântulas mais vigorosas.  

 

Palavras-chave: espécies florestais, caatinga, massa de sementes, fatores 

abióticos, irradiância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

The aim of this work was to study the seed germination and seedling establishment 

of Libidibia ferrea depending on the seed weight, temperature and light. Seeds of L. 

ferrea were classified into three weight classes (light, medium and heavy) and were 

carried out temperature and light bioassay in laboratory, beyond the shading 

experiment in greenhouse. For the laboratory experiment, the shoot growth of 

seedlings showed better performance in the absence of light and it is best developed 

at 25 and 30°C, while the root has just developed better under 30°C. Medium and 

heavy seeds showed more vigorous seedlings under 50% and 70% shade. It was 

concluded that the heavy seeds (> 0.12 g) have better germination performance and 

produced more vigorous seedlings. 

 

Keywords: forest species, caatinga, seed mass, abiotic factors, irradiance 
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1. Introdução  
  

Segundo Grubb (1977) o conceito de nicho de regeneração é uma expressão 

relacionada às necessidades de espécies vegetais de obterem elevada 

probabilidade de sucesso na substituição de um indivíduo maduro por um novo 

indivíduo da próxima geração. Desta maneira, aspectos como reserva de nutrientes, 

forma e tamanho das sementes, são fatores que fazem parte dos nichos 

regenerativos e que podem ser influenciados por fatores abióticos e bióticos 

(Greene et al., 1999). 

A germinação de sementes e o estabelecimento de plântulas são etapas do 

ciclo de vida das plantas que estão relacionadas ao seu nicho de regeneração 

(Grubb, 1977). Portanto, para se compreender a importância de fatores que fazem 

parte dos nichos de regeneração como o tamanho/massa de sementes é necessário 

considerar uma série de etapas iniciais de sobrevivência dos vegetais (Harper, 

1977). 

 Em relação ao crescimento das plantas, verifica-se que o estabelecimento de 

plântula é a fase mais crítica no ciclo de vida, cuja sobrevivência está diretamente 

ligada à capacidade de germinar e aprofundar rapidamente as raízes no solo. 

Apesar de informações sobre o crescimento inicial de espécies ocorrentes na 

caatinga serem escassas (Barbosa et al., 2000; Figueirôa et al., 2006), sabe-se que 

plantas da caatinga possuem diferentes adaptações morfológicas e fisiológicas aos 

fatores externos, como quantidade de água, temperatura ideal para germinação e 

qualidade de luz adequada para desenvolvimento de plântulas. (Trovão et al., 2007).  

A família Leguminosae tem se destacado por sua diversidade de espécies e 

importância econômica (Queiroz, 2009). Ressalta-se que no ambiente de caatinga, 

esta é a família melhor representada, correspondendo a aproximadamente 30% do 

total de espécies vegetais descritas para esse bioma, onde foram registrados 77 

gêneros e 293 espécies (Queiroz, 2006). 

A importância de se estudar a espécie (Leguminosae) Libidibia ferrea (Mart. 

ex Tul.), cujo basiônimo é Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. (Ipni, 2009) se explica 

justamente pelo fato de possuir características antagônicas à maioria das plantas da 

caatinga, pois é considerada uma espécie sempre verde, que renova suas folhas na 

época de seca. É utilizada em programas de reflorestamento de áreas degradadas, 
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principalmente na primeira fase de restauração florestal. Além disso suas mudas 

são geralmente forrageadas (Maia, 2004), principalmente por caprinos e bovinos. 

Desta forma, a espécie corre perigo de diminuição drástica, em médio prazo, pela 

falta de estabelecimento de novas plantas. (Santos; Coelho; Azevedo, 2013). 

A massa da semente está relacionada ao investimento parental, que 

representa a estratégia de determinada espécie, entre uma maior produção de 

sementes menores, contra menor produção de sementes maiores, decorrente da 

quantidade de recursos alocados para a reprodução (Leishman, 2000). Portanto 

geralmente ocorre a pressão de seleção para produzir mais sementes, uma vez que 

quanto maior o número de sementes, mais descendentes terá, embora deva haver 

um limite inferior para o tamanho da semente, que permita a produção de uma 

plântula funcional (Raven, 1999). 

O ambiente no qual a planta mãe está inserida exerce uma influência 

considerável no tamanho das sementes produzidas (Shen; Rudin; Lindgren, 1981). 

Nas últimas décadas, diversos estudos documentaram a existência de variação na 

massa das sementes em vários níveis: entre populações, plantas individuais de uma 

mesma população, frutos de uma mesma planta e, por fim, diferenças entre 

sementes de um mesmo fruto (Sakai; Sakai, 1995).  

Logo, existe uma diversidade de formas e tamanhos de sementes entre as 

espécies de plantas por todo o planeta. Dentro de cada espécie, o tamanho de 

sementes, pode variar em até quatro vezes segundo Michaels et al. (1988). Como 

consequência, essa variação intraespecífica poderia representar uma resposta 

evolutiva às incertezas que cercam a germinação e o estabelecimento das plântulas 

(Sakai; Sakai, 1995), sendo assim um modo da planta mãe aumentar suas chances 

de sucesso evolutivo.  

 Diversos estudos foram publicados envolvendo a influência do tamanho ou 

massa da semente em espécies florestais, principalmente na germinação e no 

desenvolvimento inicial (Hellum, 1990; Arunachalam; Khan; Singh, 2003). Alguns 

trabalhos mostram que a massa da semente exerce efeito sobre o processo de 

emergência e desenvolvimento inicial de plantas jovens de uma mesma espécie e 

que as sementes de tamanho médio e grande apresentam maiores médias para os 

parâmetros avaliados (Klein et al., 2007). A variação na massa da semente pode 

trazer distintas implicações sobre a porcentagem e velocidade de germinação e 

sobrevivência de plântulas (Du; Huang, 2008). 
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Algumas pesquisas avaliaram o efeito do tamanho de sementes, expresso 

através de sua massa, na germinação e estabelecimento de plântulas e 

comparando diferentes espécies vegetais (Coomes; Grubb, 2003). Autores como 

Martins et al. (2005), Silva; Maia; Moraes (2007) e Santos Neto et al. (2009), 

comprovaram a relação positiva entre a massa de sementes e seu potencial 

germinativo, sugerindo que sementes maiores possuam embriões mais 

desenvolvidos e uma maior quantidade de reservas determinando uma maior 

qualidade fisiológica. Isto poderia aumentar as suas chances de sobrevivência sob 

condições desfavoráveis de intensidade luminosa (Silva; Carvalho, 2008; Ribeiro et 

al., 2012). 

Por outro lado, há relatos de outros autores que não encontraram uma 

relação significativa entre a massa de sementes e a germinação (Duarte et al., 

2006), enquanto que outros demonstram que a influência da massa de sementes na 

germinação e no vigor de plântulas parece ser específica, variando entre espécies e 

entre regiões distintas (Pereira et al., 2011). 

Hammond; Brown (1995) afirmam que as flutuações nas condições 

ambientais tais como temperatura e intensidade de luz podem simultaneamente 

favorecer a variação no tamanho da semente e manter as espécies com diferentes 

tamanhos de semente. 

Pesquisadores examinaram a variação do tamanho das sementes em relação 

aos fatores externos abióticos, incluindo o clima (Murray et al., 2004). Entretanto, os 

mecanismos que explicam o efeito variação do tamanho de sementes sobre as 

primeiras etapas do ciclo de vida das plantas ainda não são totalmente 

compreendidos (Sadras, 2007). Assim, estudar a variação do tamanho de sementes 

de Libidibia ferrea relacionado com fatores como luz, temperatura e sombreamento, 

é interessante para auxiliar na compreensão destes efeitos nas primeiras etapas do 

ciclo de vida das plantas.  

Quanto ao tamanho, variados trabalhos têm encontrado resultados que 

relacionam positivamente tamanho da semente com o vigor (Façanha; Varela, 

1987). Porém, este fato não é via de regra e pode variar entre idades diferentes e 

dentro da mesma espécie (Frazão et al., 1983; Souza; Marcos Filho; Nogueira, 

1996) . 

Dentre os fatores que afetam a sobrevivência das plantas, merecem 

destaque a temperatura e a luz (Ferreira; Borghetti, 2004). O efeito da luz e da 
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temperatura nas sementes varia grandemente entre diferentes espécies e 

populações (Bewley; Black 1994). Algumas pesquisas têm mostrado que o efeito da 

luz na germinação de várias espécies pode também estar condicionado à 

temperatura (Ferreira; Borghetti, 2004; Klein; Felippe, 1991), por isso torna-se 

interessante relacionar experimentos de luminosidade e temperatura.  

A temperatura caracteriza-se por influenciar diretamente a porcentagem de 

germinação, afetando tanto a velocidade de absorção de água quanto suas reações 

bioquímicas (Amato et al., 2007). Além disto, a inibição térmica é mencionada como 

responsável pela alta porcentagem de sementes dormentes ou formação de 

plântulas anormais, devido ao menor alongamento celular (Toh et al., 2008). 

Quanto ao sombreamento, não há um padrão claro e consistente de 

sementes maiores sendo associado à habitats sombreados (Leishman, 2000). 

Porém, alguns estudos demonstraram que espécies com sementes pequenas, 

colocadas para germinar embaixo de um dossel fechado, são menos bem sucedidas 

do que espécies com sementes grandes (Reader, 1993; Ryser, 1993). 

Encontrando os mesmos resultados, Seiwa; Kikuzawa (1996), realizaram 

experimentos em ambientes totalmente sombreados (dossel fechado) com 

sementes pequenas e grandes de espécies diferentes e encontraram maior 

mortalidade entre as espécies com sementes pequenas.  

Diante do exposto, torna-se fundamental o estudo do tamanho de sementes 

quanto à germinação e estabelecimento de plântulas de Libidibia ferrea em relação 

ao ambiente, já que, as condições adequadas para a germinação de sementes e 

estabelecimento podem apresentar respostas diversas a fatores como teor de água, 

luz, temperatura (Carvalho; Nakagawa, 2012). Logo o objetivo do presente trabalho 

é conhecer a influência do peso de sementes de Libidibia ferrea na ecofisiologia de 

sua germinação e na fase de estabelecimento de plântulas. 

 Sendo assim, a seguinte hipótese foi levantada: a variação da massa de 

sementes influencia a regeneração inicial de sementes de Libidibia ferrea, incluindo 

as etapas de germinação e estabelecimento de plântulas sob diferentes fatores 

ambientais. A partir dessa hipótese as seguintes previsões foram feitas: a) Regimes 

de luz não influenciam a germinação; b) Sementes leves germinam mais 

rapidamente com maiores porcentagens de germinação em relação à primeira 

contagem, devido ao maior acesso à água (em função da alta razão 

superfície:volume); c) Sementes médias e pesadas, por apresentarem maiores 
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recursos e nutrientes, possuem maiores porcentagens de germinação em relação à 

porcentagem final. 
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CAPÍTULO I - EFEITO DO PESO DE SEMENTES NA ECOFISIOLOGIA DA 

GERMINAÇÃO DE Libidibia ferrea Mart. ex. Tul. SOB CONDIÇÕES DE 

TEMPERATURA E LUZ 

 

Resumo 
 

O objetivo do presente trabalho foi estudar qual a faixa ideal de temperatura e luz 

para a germinação de sementes de Libidibia ferrea e sua relação com o peso. As 

sementes de L. ferrea foram separadas em três classes de peso (leves, médias e 

pesadas) para em seguida serem instalados, em laboratório, os experimentos com 

cinco temperaturas (25, 30, 35, 40 e 25-40 °C) e duas condições de luz (presença e 

ausência de luz). A temperatura de 30°C apresentou os melhores resultados para a 

germinação e o crescimento da parte aérea de plântulas apresentou melhor 

desempenho sob a ausência de luz e expressou melhor potencial fisiológico à 

temperatura de 25 e 30°C, enquanto a raiz se desenvolve melhor apenas sob 30°C. 

Conclui-se que, independente das condições de luz, o uso de sementes pesadas 

(>0,12 g), bem como a temperatura de 30°C, podem ser consideradas as melhores 

condições dos fatores avaliados nesse trabalho. 

 

Palavras-chave: Fabaceae, espécies florestais, massa de sementes, fatores 

abióticos. 
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Abstract 
 

The aim of this work was to study the ideal range of temperature and light for 

germination of Libidibia ferrea and its relationship with weight. Seeds of L. ferrea 

were separated into three weight classes (light, medium and heavy) and then were 

done in laboratory experiments with five temperatures (25, 30, 35, 40 and 25-40°C) 

and two light conditions (presence and absence of light). The temperature of 30°C 

showed the best results the germination and growth of seedling shoots showed 

better performance in the absence of light, which have better expressed their 

physiological potential at 25 and 30°C, while the root grows better just under 30°C. It 

was concluded that regardless of the light conditions, heavy seeds (> 0.12 g) have 

the best perform at a temperature of 30°C. 

Key-words: Fabaceae, forest species, seed mass, abiotic factors. 
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1. Introdução 
 

O nicho de regeneração é o termo utilizado para relacionar as necessidades 

de uma espécie na obtenção de uma alta probabilidade de sucesso reprodutivo 

(Grubb, 1977). Diante disto, torna-se fundamental conhecer as diferenças entre os 

nichos regenerativos com base nos primeiros estágios de vida de uma espécie 

vegetal, pois as necessidades para processos como a iniciação da reprodução 

vegetativa, dispersão de propágulos, germinação, estabelecimento de plântulas e 

crescimento de indivíduos jovens podem diferir para espécies que aparentemente 

têm necessidades semelhantes quando os indivíduos são maduros (Schorn; Galvão, 

2006).   

Pesquisadores examinaram fatores abióticos externos e fatores bióticos 

intrínsecos, incluindo o tamanho da planta (Moles; Westoby, 2004), número de 

sementes (Mojonnier, 1998) e o tamanho da folha (Cornelissen, 2003; Baraloto; 

Forget; Goldberg, 2005). No entanto, os mecanismos subjacentes à variação de 

tamanho e peso das sementes ainda não são totalmente compreendidos (Sadras, 

2007), principalmente sobre espécies florestais (Oliveira et al., 2009). 

O peso da semente pode ser considerado um fator chave que influencia a 

dinâmica das interações interespecíficas e os mecanismos de convivência em 

comunidade de plantas (Rees; Westoby, 1997), uma vez que influencia 

significativamente a dispersão, a germinação das sementes (Moles; Westoby, 2006) 

e recrutamento de plântulas (Moles; Westoby, 2004), que também de fato, está 

fortemente correlacionado com a abundância de plantas em muitas comunidades 

(Muller-Landau, 2003; Murray et al., 2005). Logo, torna-se importante estudar as 

relações entre massa de sementes e germinação.  

Sementes maiores são conhecidas por terem fontes maiores de energia, 

reservas mobilizáveis e nutrientes (Hewitt, 1998) e, portanto, podem proporcionar 

uma vantagem para o estabelecimento de plântulas em condições secas (Leishman; 

Westoby 1994; Socolowski; Cícero, 2008). Khurana; Singh (2004) mencionam que 

enquanto em estágios iniciais de desenvolvimento, as plântulas de sementes 

pesadas dependem fortemente de sua reserva cotiledonar, já as plântulas a partir 

de sementes mais leves precisam capturar recursos do solo logo após a 

germinação. 
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Essa dinâmica de regeneração depende de muitos fatores que influenciam os 

primeiros estágios dos ciclos de vida das plantas como a germinação de sementes 

de diferentes pesos. Deste modo, a germinação representa a retomada do 

crescimento do embrião, que sofreu uma interrupção ao final da fase de maturação 

na planta-mãe (Cardoso, 2008), considerada uma das fases iniciais mais críticas da 

planta e também necessária para o entendimento dos nichos regenerativos. É 

bastante influenciada por vários fatores intrínsecos e extrínsecos às sementes, onde 

cada fator pode atuar por si ou em interação com os demais (Borges; Rena, 1993). 

A maioria das plantas tem a capacidade de aclimatar-se a variações de 

temperatura e luminosidade (Searle, 2011), podendo haver interação entre os 

mesmos, como salientaram Nandula et al. (2006), porém, a germinação é um 

evento que só ocorre dentro de determinados limites de temperatura, nos quais 

existe uma temperatura ótima, onde o processo ocorre com a máxima eficiência. 

Assim, a germinação das sementes pode ser afetada pelo regime de temperatura e 

pela condição de luz, ou ser indiferente a esses fatores (Borges; Rena, 1993; 

Figliolia et al., 1993).  

Em regiões áridas e semiáridas, a temperatura é um dos principais fatores 

limitantes relacionados aos requerimentos de regeneração (Villalobos; Peláez, 

2001). A temperatura age sobre a velocidade de absorção de água e também sobre 

as reações bioquímicas que determinam todo o processo e, em consequência, 

afetam tanto a velocidade quanto a uniformidade de germinação (Carvalho; 

Nakagawa, 2012). 

A sensibilidade das sementes à luz é bastante variável, de acordo com a 

espécie, havendo sementes cuja germinação é influenciada positivamente ou 

negativamente pela luz e sementes indiferentes a ela (Gonçalves et al., 2006). 

Alguns estudos indicam que a luminosidade pode ser um fator limitante à 

germinação e crescimento inicial de plantas lenhosas em ambientes secos (Huante; 

Rincón, 1998; Davis et al., 1999). Contudo, podem ocorrer variações dentro da 

mesma espécie, em função das condições do ambiente e de formação das 

sementes (Guardia; Lamarca, 2011). 

A Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L. P. Queiroz (Leguminosae) é uma das 

espécies da caatinga que têm se destacado em estudos que avaliam sua utilização 

em processos de recuperação e em sistemas agrícolas que envolvam plantas de 

múltiplos usos (Santos; Coelho; Azevedo, 2013). Seu extrato tem sido reconhecido 



29 
 

na medicina popular com propriedades relevantes em relação à cura, antifúngica, 

antimicrobiano, anti-inflamatório, analgésico, entre outros. (Sampaio, 2009; Pereira, 

2011; Lima; Araújo, Sintonio, 2012; Dias, 2013). Além disso, as mudas desta 

espécie são geralmente forrageadas (Maia, 2004), principalmente por caprinos e 

bovinos. Desta forma, a espécie corre perigo de diminuição drástica, em médio 

prazo, pela falta de estabelecimento de novas plantas. (Santos; Coelho; Azevedo, 

2013). 

Portanto, nos trabalhos já realizados com sementes de L. ferrea, foram 

adotadas diferentes condições para a condução do teste de germinação (Lima; 

Araújo; Sitonio, 2012; Biruel; Aguiar; Paula, 2007). Considerando que os fatores 

abordados luz e temperatura já foram testados sem incluir o fator massa de 

sementes, no presente experimento foram avaliados três fatores (três pesos de 

sementes, duas condições de luz e cinco regimes de temperatura) 

simultaneamente. O objetivo do presente trabalho foi determinar qual a faixa ideal 

de temperatura e luz para a germinação de sementes de L. ferrea e sua relação 

com o peso. 
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2. Material e métodos 
 

2.1 Libidibia ferrea:  

A leguminosa Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz (Caesalpiniaceae), 

é uma espécie que cresce em todo o Brasil, especialmente nas regiões norte e 

nordeste (Bragança, 1996; Lorenzi, 2002). Popularmente conhecida como jucá ou 

pau-ferro possui árvores com altura variando de 5 a 7 m (até 10 m), de casca cinza-

escura, lisa, fina. Suas flores são amarelas, pequenas e seu fruto é do tipo vagem 

achatado, às vezes encurvado, com seis a oito cm de comprimento e 1,5 cm de 

largura, acastanhada (Maia, 2004). 

A floração ocorre na estação seca até início da estação chuvosa e a 

frutificação ocorre no final da estação seca e se prolonga pela estação chuvosa 

(Machado; Barros; Sampaio, 1997; Carvalho, 2003). Tem anualmente uma alta 

produção de frutos (Lorenzi, 1992). 

Sua propagação é feita através de sementes, as quais normalmente possuem 

problemas de dormência. (Crepaldi et al., 1998; Câmara et al., 2008; Nogueira et al., 

2010).  A redução das atividades fisiológicas integradas no processo de dormência 

de sementes está relacionada com o desenvolvimento dos tecidos protetores 

externos e com redução na hidratação do citoplasma (Lorenzi, 1998). 

 

2.2 Obtenção das sementes e local dos experimentos 

Frutos maduros de cinco indivíduos de jucá foram coletados ao acaso, 

distantes no mínimo 100m entre si, em julho de 2012, em fragmento de Caatinga, da 

Unidade de Conservação de Uso Sustentável, situada na fazenda Não Me Deixes 

próximo ao Distrito Daniel de Queiroz, município de Quixadá-CE (4°49'0"S 

38°58'9"W). Em seguida os frutos foram encaminhados para o Laboratório de 

Análise de Sementes da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza-CE, onde os 

mesmos foram abertos manualmente, com uso de martelo, e as sementes extraídas 

foram embaladas em sacos de papel e armazenadas em câmaras resfriadas à 

temperatura de 18ºC até o momento da instalação dos experimentos. 

Primeiramente, uma amostra de 300 (trezentas) sementes foi separada do 

lote adquirido com posterior pesagem das mesmas em balança analítica de precisão 

mínima (0,0001 g) de forma individual com o objetivo de dividir a amostra em três 

classes de acordo com o peso específico, com cada classe apresentando 
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quantidade semelhante de sementes. Essas três classes de peso foram definidas da 

seguinte forma: leves (< 0,10 g), médias (0,10 – 0,12 g) e pesadas (> 0,12 g). Com 

o conhecimento dos intervalos de peso para cada classe, as sementes de todo o 

lote foram pesadas individualmente e separadas em suas respectivas classes. A 

Figura 1 traz o boxplot e o histograma de frequência da amostra para melhor 

compreensão da distribuição de peso encontrada no lote de sementes de jucá.  

 

Figura 1: Histograma de frequência (A) e boxplot (B) para a distribuição de peso de 

uma amostra de 300 sementes de L. ferrea, colhidas no mês de julho de 2012 em 

fragmento de Caatinga no município de Quixadá - CE. 

 

  Fonte: Elaboração do autor. 

 

Após a realização do processo de pesagem, as sementes de cada classe 

foram submetidas às determinações do peso de mil sementes e do teor de água 

sendo assim, submetidas ao método da estufa a 105°C por 24 horas. Ambas as 

determinações foram realizadas de acordo com Brasil (2009). 

Para que fosse eliminado o fator impermeabilidade do tegumento à água, 

antes da instalação do experimento todas as sementes foram submetidas a 

tratamento para superação da dormência tegumentar com submersão em ácido 

sulfúrico (H2SO4 - 75%) por 30 minutos com posterior lavagem em água corrente 

para a completa remoção do ácido (Barbosa et al., 1996; Biruel; Aguiar; Paula, 

2007).  

Superada a dormência, realizou-se a semeadura em papel germitest 

umedecido com água destilada (2,5 vezes o peso do papel). Formados os rolos, 
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estes foram envoltos em sacos plásticos transparentes para diminuir a perda de 

água e encaminhados para acondicionamento em câmaras de germinação tipo 

B.O.D (Biochemical Oxigen Demand), reguladas às temperaturas de 25, 30, 35 e 

40°C constante e 25–40°C alternadas, com fotoperíodo artificial de 12 horas. Este 

mesmo procedimento foi realizado para condução experimental no escuro. Para tal, 

os rolos de papel contendo as sementes foram envoltos em papel alumínio e sacos 

de polietileno de cor preta. 

Realizou-se contagem diária da germinação, com reumedecimento do 

substrato quando necessário, considerando germinadas as sementes apresentando 

radícula com tamanho igual ou superior a 2 mm. Assim, foram determinadas as 

porcentagens de germinação (primeira contagem e final, respectivamente ao 3° e 

12° dia) e o índice de velocidade de germinação (IVG). Para a avaliação no escuro, 

a contagem foi realizada sob luz verde de segurança. 

Para avaliação das plântulas, determinou-se o comprimento da parte aérea e 

raiz de cada plântula com o auxílio de régua graduada (mm), efetuando em seguida 

o cálculo para obtenção da média de cada parcela. Todas as partes aéreas e todas 

as raízes de cada parcela foram colocadas separadamente em sacos de papel tipo 

kraft e levadas à estufa a 80°C por 24 horas com posterior pesagem em balança 

analítica (0,0001 g) para determinar a massa seca das partes, em seguida efetuou-

se a divisão pela quantidade de plântulas que haviam no saco para determinar a 

massa por plântula. Foi ainda realizada a soma das partes (parte aérea + raiz) para 

compor o comprimento total e a massa seca total por plântula. 

O experimento foi disposto em delineamento inteiramente casualizado, sob 

esquema fatorial triplo (duas condições de luz, três classes de peso e cinco 

condições de temperatura) com quatro repetições, sendo a parcela representada 

pelo rolo de papel contendo 25 sementes. 

 

2.3 Análises estatísticas 

Os dados obtidos foram submetidos aos testes de Komolgorov-Smirnov e de 

Watson para analisar a normalidade da distribuição. Quando os dados 

apresentaram-se normais, em um ou ambos os testes, conduziu-se análise de 

variância (ANOVA) e teste de Tukey (5%) para comparação das médias. Quando os 

dados apresentaram-se não normais realizou-se o teste não paramétrico de Mann-

Whitney (5%), comparando os tratamentos em pares e de forma independente. Os 
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dados de massa seca da parte aérea (MSPA), massa seca da raiz (MSR) e massa 

seca total (MST) apresentaram-se com distribuição normal com possibilidade da 

realização da ANOVA. Pelo fato das plântulas germinadas á temperatura de 40°C 

constante terem necrosado suas partes aéreas, e principalmente as radículas, não 

foi realizada a medida de massa seca das mesmas.  

Para a condução das análises estatísticas foi utilizado o software Action 2.4 

(Estatcamp, 2013) para os testes de normalidade e Mann-Whitney. E para 

realização da ANOVA e teste de Tukey utilizou-se o programa Assistat 7.7 beta 

(Silva, 2011). 
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3. Resultados e discussão 
 

Na Tabela 1 verifica-se a variação alcançada pelo peso das sementes, 

ocorrendo em uma amostra com mil sementes uma variação em torno de 20 gramas 

para cada classe de peso, sendo de 21,19 g entre sementes leves e médias e 20,53 

g entre sementes médias e pesadas. Isso demonstra que mesmo pequena, existe 

variabilidade de peso nas sementes de jucá, o que demonstra que este fator, pode 

ser determinante em relação ao seu nicho de regeneração e estabelecimento de tal 

espécie.  

Também nota-se que as sementes de L. ferrea apresentaram diferenças no 

teor de água, sendo este maior entre as sementes leves e menor entre as sementes 

médias e pesadas (Tabela 1). Alguns autores sugerem que sementes com menores 

teores iniciais de água apresentam melhor qualidade fisiológica (Rosseto et al., 

1995) e, ainda, que existe relação entre o teor de água inicial das sementes e a 

qualidade fisiológica (Rosseto et al., 1997). 

 

Tabela 1: Peso de mil sementes (PMS) e Teor de água (T) para sementes de L. 
ferrea separadas em três classes de peso. Fortaleza, CE, 2014. 

Classes de peso 
  PMS T 

   -- g --  -- % -- 

Leves 
  

86,92              8,5 

Médias 
  

108,21              7,3 

Pesadas     128,74              7,0 
 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Em relação ao fator ambiental luz, pode-se observar (Figura 2) que as 

sementes de L. ferrea apresentaram resultados distintos para a primeira contagem, 

sendo os melhores resultados obtidos com sementes submetidas à ausência de luz. 

Entretanto, após alguns dias a porcentagem final se igualou entre as sementes, não 

apresentando diferença na ausência e presença de luz, isto é, a germinação não foi 

prejudicada.  

O fato de nenhum regime de luz ter realmente prejudicado a germinação ou 

velocidade de germinação das sementes de jucá, sugere que estas sementes são 

insensíveis à luz. A luz regula a germinação através da molécula do fitocromo, 

sendo assim, esta informação demonstra a possível atuação do fitocromo “A” 
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(pigmento fotorreceptor) presente nas células do eixo embrionário das sementes, o 

que lhes conferem características de fotoblastismo neutro (Takaki, 2001).  

 
Figura 2: Primeira contagem, porcentagem final de germinação e índice de 
velocidade de germinação de sementes de L. ferrea submetidas à presença e 
ausência de luz. Fortaleza, CE, 2014. 

 
 

Letras iguais não diferem entre si pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney com 5% de probabilidade de erro 

e comparam as duas condições de luz. 

 

As sementes de L. ferrea não demonstraram ser sensíveis à luz no índice de 

velocidade de germinação. Este comportamento já era esperado, pois as sementes 

germinaram de forma semelhante na ausência e na presença de luz, concordando 

com os resultados obtidos por Biruel; Aguiar; Paula (2007) e Crepaldi; Santana; 

Lima (1998) que testaram diferentes fotoperíodos e observaram que as sementes 

de jucá germinaram de forma similar independente do regime de luz.  

Com relação ao crescimento das plântulas, na Tabela 2, a única variável que 

apresentou  diferença significativa foi o comprimento de parte aérea de plântulas 

germinadas no escuro, apresentando um comprimento de 0,65 cm a mais que as 

plântulas germinadas no claro.   

As sementes que germinam na presença de luz são chamadas fotoblásticas 

positivas, enquanto aquelas nas quais a germinação é inibida pela luz são 

chamadas fotoblásticas negativas ou, ainda, podem apresentar um comportamento 

indiferente (Bewley; Black, 1994), germinando tanto na luz, como também na sua 

ausência, assim como as sementes de jucá.  

O efeito significativo da ausência de luz no crescimento das plântulas de L. 

ferrea sugere a existência de resquícios do fitocromo tipo “B” controlando o 

fenômeno do estiolamento das mesmas (Carvalho; Peres, 2013). Estes autores 
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sugerem que o escuro pode promover rápida mobilização das reservas da sementes 

para o eixo embrionário, garantindo um crescimento mais acentuado em 

comparação com as plântulas crescidas sob presença de luz.  

 
 
Tabela 2: Comprimento de parte aérea (CPA), comprimento de raiz (CR) e 
comprimento total (CT) de plântulas de L. ferrea em função da presença e ausência 
de luz. Fortaleza, CE, 2014. 

 

Luz 
CPA CR CT 

 ---------- cm/pl ---------- 

Presença   5,67 b 3,92 a 9,60 a 

Ausência   6,32 a 3,51 a 9,84 a 

CV (%)             8,36           24,87  10,11  
 

Letras iguais nas colunas não diferem entre si pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney com 5% de 
probabilidade de erro. 

 

 
A influência de fatores abióticos como a luz na germinação de sementes e 

crescimento inicial de plântulas é uma resposta ecofisiológica da espécie que está 

relacionada ao estádio sucessional na floresta (Figliolia et al., 1993). O pau-ferro é 

considerado uma espécie que está associada aos estádios finais da sucessão 

secundária, logo é classificada por Carvalho (1994) como secundária tardia a clímax 

e por Ferretti et al. (1995) apenas como clímax. As sementes desses grupos 

ecológicos normalmente germinam sob dossel, onde a luz é filtrada pela folhagem 

da copa das árvores, justificando as ótimas taxas de germinação e crescimento na 

ausência de luz (Vázquez- Yanes; Orozco-Segovia, 1984). 

Quanto aos regimes de temperatura impostos às sementes (Figura 3), 

observou-se que, os melhores resultados encontrados para os testes de germinação 

de L. ferrea foram vistos na temperatura de 30°C.  

Houve comportamento diferente para a germinação e o crescimento inicial de 

plântulas. É possível verificar que com três dias após a semeadura (1° contagem) a 

porcentagem de germinação foi maior quando sob temperatura de 30°C e menor 

para a de 40°C. Tem sido observado que o desempenho das sementes de diversas 

espécies florestais em relação à temperatura ótima é bastante variável. A maioria 

das sementes de espécies arbóreas apresenta germinação adequada na faixa de 

20 a 30ºC (Borges; Rena, 1993), concordando com os resultados encontrados no 
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presente trabalho. 

 

Figura 3: Primeira contagem, porcentagem final de germinação e índice de 

velocidade de germinação de sementes de L. ferrea submetidas a diferentes 

regimes de temperatura. Fortaleza, CE, 2014. 

 
 

Letras iguais não diferem entre si pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney com 5% de probabilidade de erro 
e comparam as diferentes temperaturas.  

 

Pode ser verificado, que no final da avaliação (12° dia) as porcentagens de 

germinação se igualaram entre as temperaturas 25, 30 e 25-40°C, havendo 

diferença estatística apenas nas temperaturas a 35°C e 40°C. Por sua vez Biruel; 

Aguiar; Paula (2007), encontraram diferenças nas porcentagens de germinação de 

Caesalpinia leiostachya quando compararam as temperaturas de 25 constante e 

20-30°C alternadas.  

Para o índice de velocidade de germinação, o único tratamento que diferiu 

das demais temperaturas foi a de 40°C, atrasando a germinação das sementes de 

jucá. Corroborando com os resultados obtidos, Lima et al. (2006) observaram que 

em sementes de Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. valores superiores obtidos na  

velocidade de germinação ocorreram até a temperatura 35ºC. 

Observando ainda a Figura 3, constatou-se que a alternância de temperatura 

(25-40°C) não prejudicou o processo germinativo, sendo o regime que se igualou 

as temperaturas 25, 30°C proporcionando os três melhores desempenhos para a 

porcentagem final de germinação. Segundo Copeland; McDonald (1995), 

determinadas espécies apresentam melhor desempenho germinativo quando 

submetidas à alternância de temperatura, pois essa alternância corresponde às 

flutuações naturais encontradas no ambiente de clareira.  
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A necessidade de temperaturas alternadas para germinar é interpretado 

como uma forma de reconhecer uma abertura no dossel favorável ao crescimento 

das mudas, pois sementes com pequenas fontes de nutrientes não são capazes de 

sustentar o desenvolvimento por longos períodos na sombra (Kennedy; Swaine 

1992; Kyereh et al., 1.999; Souza; Válio 2001). 

Estes resultados concordam com trabalhos que estudaram a germinação de 

outras espécies arbóreas nativas do Brasil, nos quais a alternância de temperatura 

beneficiou tal processo, como em espécies da família das Fabaceae, Poecilanthe 

parviflora Bentham e Caesalpinia pyramidalis Tul (Lima et al., 2011). Borge; Rena 

(1993) afirmam que a alternância de temperatura pode beneficiar o 

desenvolvimento de algumas espécies em decorrência da simulação das condições 

naturais do ambiente e, constata-se pelos dados desta pesquisa, que o jucá parece 

ser uma das espécies que se encaixa em tal argumento. Segundo Fantin (2001), a 

germinação das sementes, numa faixa mais ampla de temperatura, propicia uma 

elevada capacidade de estabelecimento em campo, o que pode lhe conferir uma 

vantagem sobre as espécies que apresentam germinação em faixa de temperatura 

mais estreita. 

Os melhores resultados para o comprimento de parte aérea foram 

observados tanto nas sementes expostas a temperatura de 30°C como também de 

25°C, com médias entre 8,6 e 8,3 cm respectivamente, as quais apresentaram 

diferença estatística quando comparadas com as demais temperaturas estudadas 

(Tabela 3). Tanto para o comprimento de raiz como também para o comprimento 

total, ainda a temperatura de 30°C apresentou-se com os melhores valores para as 

sementes de L. ferrea. Tal comportamento pode ser explicado pelo fato de que 

raízes maiores absorveram maior quantidade de água e sais minerais, permitindo 

melhor estabelecimento inicial destas plântulas (Wagner Júnior et al., 2011). 

Enquanto as temperaturas de 25 e 25-40°C proporcionaram um elevado 

desempenho na porcentagem final de germinação de sementes, indicando um ótimo 

desempenho para o vigor germinativo, as mesmas, por sua vez, prejudicaram o 

crescimento inicial de plântulas de L. ferrea. 

Ainda na Tabela 3 pode-se verificar que a temperatura de 40 °C, a qual 

reduziu e retardou a germinação das sementes de jucá, foi uma condição 

extremamente prejudicial também para o crescimento inicial de plântulas, 

promovendo um decréscimo nas variáveis de comprimento na ordem de 78 a 91%, 
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quando em comparação à temperatura de 30 °C que possibilitou os maiores 

incrementos para estas variáveis. Semelhante resultado foi encontrado por Souza et 

al. (2007), onde constataram que o maior comprimento de plântula de Adenanthera 

pavonina L. foi obtido para sementes submetidas a temperaturas de 30ºC.  

 

Tabela 3: Comprimento de parte aérea (CPA), comprimento de raiz (CR) e 

comprimento total (CT) de plântulas de L. ferrea submetidas a diferentes regimes de 

temperatura. 

Temperatura 
CPA CR CT 

 ---------- cm/pl ---------- 

25°C 

 

8,33 a 4.80 b 13,14 b 

30°C 

 

8,67 a 6,50 a 15,17 a 

35°C 

 

6,90 b 4,00 c 10,61 c 

40°C 

 

1,93 d 0,58 e 2,52 e 

25-40°C   4,16 c 2,71 d 6,87 d 

CV (%)             9,89             12,35           14,12 
 

Letras iguais não diferem entre si pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney com 5% de probabilidade de erro 
e comparam as diferentes temperaturas.  

 

Após verificar os efeitos ocasionados pelos fatores ambientais estudados (luz 

e temperatura), os próximos resultados de germinação e comprimento levam em 

consideração os efeitos de um fator intrínseco às sementes, neste caso o peso que 

a mesma alcançou no momento da sua maturidade fisiológica.  

Na germinação, foram observadas diferenças significativas nas porcentagens 

de germinação (1° contagem e avaliação final) das sementes das diferentes classes 

de peso. Pode ser visto na Figura 4 que as sementes leves e médias apresentaram 

maiores porcentagens de germinação em relação à primeira contagem, diferindo  

das sementes pesadas. Resultados semelhantes foram encontrados por Stamp 

(1990), onde o autor observou que as sementes pequenas germinam mais 

rapidamente do que sementes grandes, devido ao maior acesso à água em função 

da alta razão superfície:volume.  

Para a variável porcentagem final de germinação, as sementes pesadas 

passaram a apresentar os melhores resultados de germinação, junto às sementes 

médias, as quais diferiram estatisticamente das sementes leves, que se tornaram as 

sementes com as menores porcentagens de germinação. Estes resultados 
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fundamentam os relatos de autores como Marcos Filho (2005) e Silva, Maia e 

Moraes (2007) que afirmam que quanto maior o peso das sementes maior é a 

garantia de qualidade destas, devido a um maior acúmulo de reservas e boa 

formação do eixo embrionário durante o desenvolvimento da semente na planta 

mãe. 

 

Figura 4: Primeira contagem, porcentagem final de germinação e índice de 

velocidade de germinação de sementes de L. ferrea com diferentes pesos. 

Fortaleza, CE, 2014. 

 

Letras iguais não diferem entre si pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney com 5% de probabilidade de erro 
e comparam as três classes de peso. 

 
 

A velocidade de germinação é um dos testes mais antigos utilizados para 

avaliação do vigor de sementes, podendo discriminar lotes de sementes que 

apresentam germinação similar, sendo considerados mais vigorosos aqueles que 

demonstram germinação mais rápida (Nakagawa 1994). Para tanto, o índice de 

velocidade de germinação das sementes de L. ferrea, apresentou resultados 

semelhantes para todas as classes de sementes estudadas. Carvalho; Nakagawa 

(2012) ressaltam que nem sempre o tamanho da semente afeta a taxa e a 

velocidade de germinação, porém, geralmente, influencia o vigor das plântulas 

resultantes. 

Em Artocarpus heterophyllus, também espécie arbórea, a porcentagem de 

germinação foi positivamente correlacionada com a massa de suas sementes e a 

velocidade de germinação aumentou significativamente com a massa, assim como 

foi observado na porcentagem final de L. ferrea no presente experimento (Khan, 

2004). Contrariamente, para Dipterocarpus macrocarpus Vesque, outra espécie 

arbórea, a velocidade de germinação diminuiu com o aumento da massa das 

sementes (Shankar, 2006). 
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Pelos resultados de germinação, pode-se constatar que o processo 

germinativo foi influenciado pelo peso das sementes. 

Para o crescimento de plântulas, os resultados obtidos e expostos na Tabela 

4 mostram que o peso das sementes influenciou apenas o comprimento de raiz, 

onde as sementes leves foram as que se mostraram com os melhores resultados.  

 
Tabela 4: Comprimento de parte aérea (CPA), comprimento de raiz (CR) e 
comprimento total (CT) de plântulas de L. ferrea em função do peso de semente. 

Classe de peso 
CPA CR CT 

 ---------- cm/pl ---------- 

Leves 

 

5,61 a 3,90 a 9,3 a 

Médias 

 

6,06 a 3,49 b 9,68 a 

Pesadas 

 

6,33 a 3,76 ab 10,17 a 

CV (%) 
  

          7,65             10,87           9,12 

 

Letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste não-paramétrico de Mann-Whitney com 5% de 
probabilidade de erro. 

 

As sementes médias foram as que apresentaram valores menores, diferindo 

estatisticamente dos demais pesos de sementes. Segundo Carvalho; Nakagawa 

(2012), as sementes de maior tamanho ou aquelas que apresentam maior 

densidade, são aquelas que possuem embriões bem formados e com maiores 

quantidades de reservas, sendo assim potencialmente as mais vigorosas. 

Conforme Rodo et al. (2001) e Gaspar; Nakagawa (2002), o tamanho/peso da 

semente é um dos fatores que podem influenciar a germinação e o vigor das 

plântulas, e as sementes maiores potencialmente apresentam maior poder 

germinativo e vigor em relação às menores.   

Quanto ao acúmulo de biomassa nas partes das plântulas, o efeito conjunto 

dos três fatores estudados foi significativo (p>0,01) para as variáveis massa seca de 

raiz, massa seca de parte aérea e massa seca total, como já citado. Para a massa 

seca de raiz de plântulas de L. ferrea, as interações que foram significativas 

apresentam-se nas Tabelas 5 e 6, onde houve interação para as classes de peso e 

condições de luz e também para as classes de peso e os regimes de temperatura. 

Já para as variáveis massa seca de parte aérea e massa seca total houve interação 

dos três fatores simultaneamente. Nas tabelas 7 e 8 estão os respectivos 
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desdobramentos com os valores entre os fatores.  

 O maior acúmulo de biomassa seca de raiz foi observado nas plântulas 

originadas de sementes pesadas quando submetidas à presença de luz, com 19,24 

g, diferindo significativamente dos valores encontrados nas sementes médias e 

leves que apresentaram os menores resultados. A menor quantidade de massa 

seca foi encontrada também na presença de luz com sementes médias.  

 No tratamento com ausência de luz, a massa seca de raiz de plântulas 

oriundas de sementes pesadas e médias foram consideradas significativamente 

superiores às plântulas de sementes pequenas. 

 

Tabela 5: Massa seca de raiz (MSR) de plântulas de L. ferrea de diferentes classes 

de peso sob condições de luz. 

MSR (g) 

Classes de peso 
Condições de luz 

Claro Escuro 

Leves 
 

16,34 bA 16,02 bA 

Médias 
 

14,94 bB 18,35 aA 

Pesadas 19,24 aA 18,71 aA 

 

 

Resultados contrários referentes à massa seca das raízes das plântulas 

foram observados por Alves et al. (2012) com plântulas de Clitoria fairchildiana R. A. 

Howard. (Fabaceae) onde o maior conteúdo foi obtido independente do regime de 

luz adotado.  

 Analisando a Tabela 6 observa-se que as sementes pesadas continuaram 

com os melhores resultados em todas as temperaturas, não diferindo com as de 

peso médio e leve sob as temperaturas de 25 e 25-40°C. Nas temperaturas de 30 e 

35°C as sementes pesadas diferiram estatisticamente das leves e médias.  

Os maiores valores de massa seca de raiz foram encontrados nas sementes 

pesadas submetidas a 35°C. Concordando com estes resultados, foram 

observados por Pacheco et al. (2008) com sementes de craibeira (Tabebuia aurea 

(Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex. S. Moore), que temperaturas mais elevadas, 

como 30 e 35 °C beneficiaram o acúmulo de biomassa pela raiz desta espécie. 
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Muito semelhante aos resultados obtidos, no estudo com Bowdichia 

virgilioides Kunth., Albuquerque; Guimarães (2007) relataram que a produção de 

massa seca de plântulas foi maior naquelas oriundas de sementes submetidas à 

temperatura de 35°C. 

 Alves et al. (2012) verificou resultados contrários em Clitoria fairchildiana , 

onde o maior conteúdo de massa seca foi obtido quando as plântulas foram 

submetidas a 30°C.  

 

Tabela 6: Massa seca de raiz (MSR) de plântulas de L. ferrea de diferentes classes 

de peso sob regimes distintos de temperatura. 

MSR (g) 

Classes de peso 
Regimes de temperatura 

25°C 30°C 35°C 25-40°C 

Leves 
 

15,66 aBC 13,35 bC 16,77 bAB 18,95 aA 

Médias 
 

16,45 aA 14,01 bB 18,19 bA 17,92 aA 

Pesadas 17,66 aBC 16,45 aC 21,96 aA 19,85 aAB 
 

 
 

O menor acúmulo de biomassa de raízes de L. ferrea foi encontrado na 

temperatura de 30°C com as sementes leves. Nos trabalhos de Alves et al. (2012), 

ao observar os regimes de temperatura estudados, observa-se que a temperatura 

de 20-30°C foi a que propiciou os menores valores de massa seca de raízes. 

Para a massa seca de parte aérea, a diferença estatística entre os pesos foi 

observada em todas as temperaturas, e as sementes pesadas também 

proporcionaram os melhores resultados em todas as temperaturas estudadas. 

Verificou-se ainda que a maioria das plântulas de sementes pesadas resultaram em 

maiores acúmulos de biomassa quando submetidas à ausência de luz. Para 

Milberg et al. (2000) grandes sementes são menos dependentes de luz que 

pequenas sementes. O autor citado sugere que o requerimento por luz coevoluiu 

com a massa de sementes. Entretanto, apenas sob temperatura de 30°C, as 

sementes pesadas junto às sementes médias, apresentaram maiores acúmulos 

quando submetidas à presença de luz. Em plântulas de Tabebuia aurea 

comportamento semelhante foi encontrado, Pacheco et al. (2008) estudando o 



44 
 

acúmulo de biomassa da parte aérea desta espécie verificaram que a temperatura 

de 30 °C favoreceu tal variável. 

 Os piores resultados foram encontrados nas sementes leves quando foram 

submetidas à presença de luz na maioria das temperaturas (25, 35 e 25-40°C). As 

sementes médias, quando expostas à presença de luz, proporcionaram os menores 

valrores sob temperatura de 30°C.   

 

Tabela 7: Massa seca de parte aérea (MSPA) de plântulas de L. ferrea em função 

das interações entre diferentes condições de luz, classes de peso e regimes de 

temperatura.  

MST 

  

Temperatura 

 

Peso 25°C 30°C 35°C 25-40°C 

  Leves  0,011 eB 0,015 bA 0,011 dB 0,005 eC 

Luz Médias 0,016 cA 0,010 dB 0,015 bcA 0,008 dB 

  Pesadas 0,020 bA 0,019 aA 0,017 abB 0,013 bC 

 
Leves  0,013 dA 0,015 bA 0,014 cA 0,007 deB 

Escuro Médias 0,018 bB 0,010 dB 0,014 cC 0,010 cD 

  Pesadas 0,024 aA 0,019 aA 0,018 aB 0,016 aC 
 

 
 

 Altas temperaturas maximizam o metabolismo da plântula, acentuando a 

competição por reservas entre as partes, o que condiciona vantagem para a parte 

aérea nestas condições, já que as raízes não são boas competidoras (Castro; 

Kluge, 1999). 

Na Tabela 8 nota-se que houve diferença estatística entre os pesos de 

sementes e condições de luz quando submetidos às temperaturas de 25, 30 e 25-

40°C. Apenas à temperatura de 35°C que não ocorreu diferença estatística para a 

massa seca total nas classes de sementes submetidas à presença e ausência de 

luz. Os maiores acúmulos de massa seca total foram observados em sementes 

pesadas quando submetidas à temperatura de 25°C na ausência de luz e também 

em sementes médias à temperatura de 30°C na presença de luz, com resultados 

entre 0,029 g e 0,028 g respectivamente.  

 Assim como foi visto nas diferentes classes de sementes de L. ferrea, as 

sementes de D. goehringii de maior tamanho estudadas por Duarte et al. (2007) 
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atingiram valores maiores de massa de matéria seca e fresca, quando comparadas 

àquelas classificadas como pequenas.  

 

Tabela 8: Massa seca total (MST) de plântulas de L. ferrea função das interações 

entre classes de peso leves (L), médias (M), pesadas (P), diferentes condições de 

luz e regimes de temperatura.  

MST 

  

Temperatura 

 

Peso 25°C 30°C 35°C 25-40°C 

  Leves  0,016 cB 0,024 abA 0,016 aB 0,009 cC 

Luz Médias 0,020 bcA 0,020 bA 0,019 aA 0,011 bcB 

  Pesadas 0,023 bA 0,020 bA 0,021 aA 0,013 bcB 

 
Leves  0,022 bB 0,028 aA 0,017 aC 0,019 abC 

Escuro Médias 0,024 abA 0,025 abA 0,019 aB 0,016 abB 

  Pesadas 0,029 aA 0,021 bB 0,021 aB 0,020 aB 

 
 

Os menores valores de massa seca total foram verificados nas sementes 

leves sob temperatura de 25-40°C na presença de luz com 0,009 g. Com excessão 

da temperatura de 30°C, em todas as outras temperaturas, foram as sementes leves 

que apresentaram os menores valores.  
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4. Conclusões 
 

1. A germinação de sementes de L. ferrea é fotoblástica neutra; 

 

2. Recomenda-se a temperatura de 30°C para testes de germinação de sementes 

de L. ferrea; 

 

3. As sementes de L. ferrea classificadas como pesadas (>0,12 g) apresentam 

melhor desempenho germinativo. 

 

4. O crescimento inicial de plântulas de L. ferrea apresenta melhor desempenho sob 

a ausência de luz, expressando melhor o seu potencial fisiológico à temperatura de 

30°C. 
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CAPÍTULO II - EFEITO DO PESO DE SEMENTES E SOMBREAMENTO NO 

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INICIAL DE Libidibia ferrea Mart. ex. Tul.  

 

 

Resumo 
 

O objetivo do presente trabalho foi estudar o nível de sombreamento adequado para 

o melhor desenvolvimento de plântulas de L. ferrea em viveiro e sua relação com o 

peso de sementes. As sementes de L. ferrea foram separadas em três classes de 

peso (leves, médias e pesadas) e em seguida foi realizado o experimento em casas 

de vegetação com quatro condições de luminosidade (pleno sol, 30, 50 e 70% de 

sombreamento). O sombreamento não interferiu na porcentagem de emergência de 

plântulas da espécie. As sementes consideradas médias (0,10 – 0,12 g) e pesadas 

(> 0,12 g) apresentaram plântulas mais vigorosas quando submetidas aos 

sombreamentos de 50% e 70%. Por outro lado as sementes leves geraram plantas 

com pouca capacidade de desenvolvimento sob condições sombreadas. 

 

Palavras chave: espécies florestais, jucá, caatinga, irradiância. 
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Abstract 
 

The aim of this work was to study the level of adequate shade for the best 

development of seedlings of L. ferrea in nurseries and their relation to the seed 

weight. Seeds of L. ferrea were separated into three weight classes (light, medium 

and heavy), and then the experiment was conducted in greenhouses with four light 

conditions (full sun, 30, 50 and 70% of shading). Shading did not affect the 

percentage of seedling emergence of the species. The seeds considered medium 

(0.10 to 0.12 g) and heavy (> 0.12 g) were more vigorous seedlings when subjected 

to shading of 50% and 70%. On the other hand, the light seeds showed few features 

assimilation of sunlight. 

 

Keywords: forest species, jucá, caatinga, irradiance. 
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1. Introdução 
 

O termo “nicho de regeneração”, de acordo com Grubb (1977) é uma 

expressão das necessidades de uma espécie para obter uma elevada probabilidade 

de sucesso na substituição de um indivíduo maduro por um novo indivíduo da nova 

geração. De acordo com esta hipótese, em muitas comunidades as diferenças de 

nicho entre as espécies podem se manifestar somente durante os primeiros 

estágios de desenvolvimento. 

Nestas primeiras etapas do ciclo de vida das plantas, a semente encontra-se 

exposta à sucessivas ameaças desde o momento de sua formação e está sujeita ao 

ataque de predadores ou patógenos enquanto ligada à planta mãe ou mesmo após 

a dispersão, podendo ser enterrada em locais profundos ou rasos e se germinar, 

sua plântula estará só em um ambiente hostil ou em competição com outras plantas 

(Westoby et al., 1992). Nesses casos a massa das sementes apresenta efeito 

relevante nas respostas à predação, capacidade de dispersão e desempenho das 

sementes maiores na germinação, sobrevivência e crescimento (Khan 2004). 

Entre o conjunto de características que podem determinar as taxas de 

sobrevivência, o peso/tamanho da semente tem sido estudado e é considerado de 

particular importância nas fases iniciais de plântulas (Leishman et al., 2000; 

Coomes; Grubb, 2003). Existe forte evidência de que os recursos excedentes de 

sementes maiores originam mudas mais resistentes a fatores adversos como 

sombra, seca, ou herbivoria durante a fase inicial de estabelecimento de plântulas, 

como revisto em Leishman et al. (2000) e suportado por alguns dados de Moles; 

Westoby (2004).  

 Partindo deste princípio para se compreender a importância dos nichos de 

regeneração é necessário considerar uma série de etapas, onde a principal seria a 

etapa de produção de sementes, com diferentes tamanhos e pesos, para obtenção 

do êxito final no estabelecimento das plântulas (Harper, 1977). A forte influência de 

alguns fatores ambientais no interior de um micro-habitat constituem nichos de 

regeneração diferentes, que podem ser partilhados entre as espécies (Denslow, 

1995).  

A luz, fonte primária de energia relacionada à fotossíntese e principal 

responsável pela temperatura ambiental, juntamente com a disponibilidade de CO2, 

são influentes fatores no desenvolvimento, crescimento e produção dos vegetais 
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(Pereira, 2011). A luminosidade é um dos componentes de fundamental importância 

para o crescimento vegetal. Variações na quantidade, duração e periodicidade de 

energia solar, irão influenciar o crescimento vegetal (Freire et al., 2010).  

O excesso de radiação solar pode causar prejuízo direto à planta, afetando a 

assimilação de dióxido de carbono (Pezzopane et al., 2004). Por outro lado, níveis 

reduzidos e extremos de luminosidade influenciam a quantidade de radiação 

disponível ao aparato fotossintético. De acordo com Pereira et al. (2002), a 

produtividade de espécies florestais, principalmente as nativas, é determinada pela 

capacidade da captura da radiação solar de cada espécie, da transformação e 

forma de distribuição de fotoassimilados das folhas para o restante da planta. 

Mesmo tendo o conhecimento de que estes fatores não agem como forças 

isoladas atuando sobre as plantas, a radiação solar é fundamental como fonte 

essencial e direta de energia para o desenvolvimento de todos os vegetais verdes. 

(Almeida et al., 2004). Espécies arbóreas possuem a característica de grande 

variação na sua capacidade de responder a alterações de disponibilidade de luz 

(Thompson et al., 1992). Estudos relacionados aos efeitos do sombreamento sobre 

o crescimento e desenvolvimento dos vegetais demonstram que, comparadas às 

plantas de sol, as plantas de sombra apresentam entre outros atributos, maior área 

foliar, menor matéria seca e menor taxa de crescimento relativo (Lüttge, 1997; 

Larcher, 2006). 

Registram-se atualmente, muitos trabalhos sobre a influência do 

sombreamento no crescimento inicial de espécies de florestas úmidas, ou seja, 

ambientes com evidentes gradientes de sombra (Silva et al., 2007; Souza et al., 

2009). Entretanto, observa-se pouco interesse científico no conhecimento da 

influência do sombreamento sobre as espécies de fitofisionomias 

predominantemente abertas e alta incidência solar, como é o caso da vegetação da 

caatinga (Ferreira, 2012). 

A Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L. P. Queiroz (Leguminosae) é geralmente 

encontrada nas regiões semi-áridas do Brasil (Lewis 2005; Queiroz 2009), 

amplamente utilizada na medicina popular, pois seu extrato tem ação anti-

inflamatória, imunoestimulante,  inibitória dos tumores, entre outros (Lorenzi; Matos, 

2008; Cavalheiro et al., 2009; Sampaio, 2009; Pereira, 2011; Freitas, 2012; Lima; 

Araújo, Sintonio, 2012; Dias, 2013). Tem também uso madeireiro, ornamental, 

tintorial e são geralmente forrageadas (Maia, 2004), principalmente por caprinos e 
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bovinos. Desta forma, a espécie corre perigo de diminuição drástica, em médio 

prazo, pela falta de estabelecimento de novas plantas (Santos; Coelho; Azevedo, 

2013). 

Portanto, nos trabalhos já realizados com sementes de L. ferrea, foram 

adotadas diferentes condições para a condução dos testes de luminosidade (Lima et 

al., 2008; Lenhard et al., 2013; Santos; Coelho; Azevedo, 2013). Considerando que 

os fatores abordados sombreamento e tempo já foram testados sem incluir o fator 

massa de sementes, bem como a interação desses dois fatores, no presente 

experimento foram avaliados dois fatores (peso de sementes, condições de luz) em 

diferentes idades (coletas) simultaneamente. O objetivo desse trabalho foi 

determinar o nível de sombreamento adequado para a melhor emergência e  

desenvolvimento de plântulas de L. ferrea em viveiro e sua relação com o peso de 

sementes.  
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2. Material e Métodos 
 

2.1 Libidibia ferrea:  

A leguminosa Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz (Caesalpiniaceae), 

é uma árvore que cresce em todo o Brasil, especialmente nas regiões semi-áridas 

(Lewis 2005; Queiroz 2009). Conhecida popularmente como jucá ou pau-ferro, 

possui altura variando de 5 - 7 m (até 10 m), de casca cinza-escura, lisa, fina. Suas 

flores são amarelas, pequenas e seu fruto é do tipo vagem achatado, às vezes 

encurvado, com seis a oito cm de comprimento e 1,5 cm de largura, acastanhada 

(Maia, 2004). 

Uma das principais formas de propagação desta espécie é via sexuada, 

porém, as sementes possuem dormência tegumentar (Crepaldi et al., 1998; Câmara 

et al., 2008; Nogueira et al., 2010). Neste tipo de dormência as sementes são 

viáveis e não germinam, mesmo sob condições favoráveis, porque os tecidos que a 

envolvem exercem um impedimento que não pode ser superado, sendo conhecido 

como dormência imposta pelo tegumento (Fowler; Bianchetti, 2000). 

Sua floração ocorre na estação seca até início da estação chuvosa e a 

frutificação ocorre no final da estação seca e se prolonga pela estação chuvosa 

(Machado; Barros; Sampaio, 1997; Carvalho, 2003). Tem anualmente uma alta 

produção de frutos (Lorenzi, 1992). 

 

2.2 Obtenção das sementes e local dos experimentos: 

Frutos maduros de cinco indivíduos de jucá foram coletados ao acaso, 

distantes no mínimo 100m entre si, em julho de 2012, em fragmento de Caatinga, da 

Unidade de Conservação de Uso Sustentável, situada na fazenda Não me deixes 

próximo ao Distrito Daniel de Queiroz do município de Quixadá-CE (4°49'0"S 

38°58'9"W). Em seguida os frutos foram encaminhados para o Laboratório de 

Análise de Sementes da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza-CE, onde os 

mesmos foram abertos manualmente, com uso de martelo, e as sementes extraídas 

foram embaladas em sacos de papel e armazenadas em câmaras resfriadas à 

temperatura de 18ºC até o momento da instalação dos experimentos.  

Primeiramente, uma amostra de 300 sementes foi separada do lote adquirido 

com posterior pesagem das mesmas em balança analítica de precisão mínima 

(0,0001 g) de forma individual com o objetivo de dividir a amostra em três classes de 
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acordo com o peso específico, com cada classe apresentando quantidade 

semelhante de sementes. Essas três classes de peso foram definidas da seguinte 

forma: leves (< 0,10 g), médias (0,10 – 0,12 g) e pesadas (> 0,12 g). Com o 

conhecimento dos intervalos de peso para cada classe, as sementes de todo o lote 

foram pesadas individualmente e separadas em suas respectivas classes.  

Para que fosse eliminado o fator impermeabilidade do tegumento à água, 

antes da instalação do experimento todas as sementes foram submetidas a 

tratamento para superação da dormência tegumentar com submersão em ácido 

sulfúrico (H2SO4 - 75%) 30 minutos com posterior lavagem em água corrente para a 

completa remoção do ácido conforme Barbosa et al. (1996) e Biruel; Aguiar; Paula 

(2007).  

 

2.3 Condução do experimento: 

O experimento foi instalado em casas de vegetação com dimensões de seis 

metros de comprimento por quatro de largura e 2,5 metros de altura em uma área 

situada na horta didática do Centro de Ciências Agrárias, Departamento da 

Fitotecnia da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza-CE. 

Duas sementes de cada classe de peso (leves, médias e pesadas) de 

Libidibia ferrea foram semeadas por sacos de polietileno preto-opaco de 18 x 28 cm 

com perfurações laterais a uma profundidade de 20 mm. O substrato se constituiu 

da mistura de arisco + húmus de minhoca na proporção de 2:1 respectivamente, 

tendo o húmus as seguintes características químicas e físicas: pH 6,5, Umidade 

máxima (%) 40, Carbono orgânico total 97,8, Nitrogênio total 9,8, CTC - capacidade 

de trocas catiônicas 17,8, relação CTC/C 0,9 e relação C/N 10,0.  

As mudas foram irrigadas diariamente visando manter a umidade do 

substrato sempre próximo à capacidade de campo. A seleção das mudas e o 

monitoramento foram iniciados após as plântulas atingirem porte superior a 15 cm. 

A unidade experimental foi representada por 12 mudas de cada classe de massa de 

sementes.  

Os sacos com as sementes foram colocados sobre uma base de 1,0 m2 feita 

com tijolos de cerâmica, elevada a 5,0 cm do nível do solo. As taxas de 

sombreamento simulam as condições de luz no ambiente (Ten Brink; Bruun, 2011).  

Logo, as casas de vegetação foram montadas com sombrite de 70%, 50%, 30% de 
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sombreamento, as mudas do tratamento controle foram matidas à pleno sol 

(Moratelli et al., 2007), conforme especificação do fabricante das telas.  

 Tratamento 1 – Pleno sol, representando uma condição extrema de área 

totalmente degradada, 0% de sombreamento (controle). 

 Tratamento 2 – Com 30% de sombreamento. 

 Tratamento 3 – Com 50% em relação ao pleno sol (aproximadamente 50% 

de sombreamento).  

 Tratamento 4 – Com 30% em relação ao pleno sol (aproximadamente 70% 

de sombreamento), representando uma condição próxima do estágio em que 

o dossel está se fechando.  

A contagem da emergência de plântulas foi realizada diariamente até a 

estabilização deste processo (20 dias após a semeadura) e a porcentagem de 

sobrevivência foi determinada ao final do experimento, conforme Maranho; Paiva 

(2011).  

Quando as plântulas completaram 30 dias atingindo altura de 10 a 15 cm, 

foram efetuadas mensurações, com intervalos de 20 dias (30, 50, 70 e 90 dias após 

a semeadura), de altura, diâmetro do coleto, área foliar. Para a avaliação da matéria 

seca, foram escolhidas 12 mudas com crescimento uniforme ao longo do 

experimento. As plântulas foram destorroadas, lavadas e separadas em parte aérea 

e raiz. Após cada medição, foi realizada a movimentação das plântulas, mudando-

se as respectivas posições nos tratamentos visando homogeneização na ação de 

fatores não controlados. 

O comprimento da parte aérea (CPA) foi medido com auxílio de trena 

graduada, consistindo na distância entre o nível do solo e a gema apical, e os 

resultados expressos em centímetros. Considerou-se parte aérea a porção 

compreendida entre o mesocótilo e o ponto de inserção do último par de folhas. O 

diâmetro do coleto (DC) foi medido com auxílio de paquímetro digital graduado em 

milímetros, foi considerado a medida da inserção do caule com a raiz. A área foliar 

(AF) foi determinada com auxílio do aparelho eletrônico medidor de área foliar 

Portable Area Meter Licor® mod. L1 – 3000”, sendo considerado um dos métodos 

mais precisos para avaliação da área foliar (Cunha et al., 2010). 

Para determinação da biomassa, após medir o comprimento de raiz, foi feita 

a determinação da massa seca da parte aérea (MSPA) e raiz (MSR), onde os 
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orgãos das plantas foram lavados em água corrente e acondicionados, 

separadamente, em sacos de papel Kraft e colocados em estufa com circulação 

forçada de ar a uma temperatura constante de 70ºC e mantidos por 48 horas. Ao 

final desse período foi determinada a massa em balança analítica (precisão 0,0001 

g) e os resultados expressos em gramas.  

 O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado em arranjo fatorial 3 x 

4 x 4, constituídos da combinação de três classes de peso, quatro regimes de luz e 

quatro avaliações, com quatro repetições de 12 mudas para cada tratamento. 

 

2.4 Análises estatísticas 

Os dados obtidos foram submetidos aos testes de Komolgorov-Smirnov e de 

Watson para analisar a normalidade da distribuição. Quando os dados 

apresentaram-se normais, em um ou ambos os testes, conduziu-se análise de 

variância (ANOVA) e teste de Tukey (5%) para comparação das médias. Fez-se 

análise de regressão para as variáveis altura, diâmetro do colo, área foliar, massa 

seca da parte aérea e massa seca da raiz. Para realização da ANOVA e teste de 

Tukey utilizou-se o programa Assistat 7.7 beta (Silva; 2011). 
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3. Resultados e discussão 
 
O início da emergência de plântulas de L. ferrea, independentemente dos 

níveis de sombreamentos e das classes de sementes estudadas, ocorreu quatro 

dias após a semeadura.  

O processo de emergência e o estádio de plântula representam um período 

particularmente sensível no desenvolvimento do vegetal, sendo que, dentre os 

diversos componentes do ambiente, a luz é primordial para o crescimento das 

plantas (Kissman; Scalon; Teodósio, 2013). Entretanto, os resultados encontrados 

no presente trabalho (Figura 1) demonstram que o período de emergência das 

plântulas de L. ferrea não se mostrou sensível à luz. Corroborando com os 

experimentos observados por Scalon e colaboradores (2003), onde também não 

observaram diferença na emergência de plântulas ao estudar a espécie 

Bombacopsis glabra sob diferentes níveis de luminosidade. 

 

Figura 1. Porcentagem de emergência de plântulas de Libidibia ferrea provenientes de 
sementes de diferentes pesos e em quatro condições de sombreamento aos 15 dias 
após a semeadura. Fortaleza, CE, 2014. 

 

 

  

 

Em relação ao peso de sementes, o sombreamento não interferiu 

estatisticamente na porcentagem de emergência das plântulas, mas as sementes 

médias e pesadas proporcionaram maiores porcentagens de emergência. 

Resultados semelhantes quanto ao sombreamento foram observados por Tavares 

et al. (2008), em sementes de Euterpe edulis, por Reis et al. (2011) em sementes de 

Copernicia prunifera e por Socolowski; Vieira; Takaki (2011) em sementes de 

Tecoma stans. Já o efeito positivo do maior peso da semente pode estar 
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relacionado com a maior quantidade de reservas, pois as sementes de maior massa 

são aquelas que possuem, normalmente, embriões bem formados e com maiores 

quantidades de reservas, sendo potencialmente as mais vigorosas (Carvalho; 

Nakagawa, 2012). 

A maior porcentagem de emergência para as sementes leves apresentou-se 

no ambiente com 30% de sombreamento (85%), onde nesta condição de 

luminosidade, esta porcentagem foi inclusive maior que as porcentagens das 

sementes médias e pesadas. Para as médias e pesadas o ambiente a 70% de 

sombreamento foi o que melhor favoreceu as porcentagens de emergência com 

89% e 86% de sobrevivência, respectivamente.  

 O comprimento da plântula é um parâmetro de grande importância 

morfofisiológica, pois além de se correlacionar diretamente ao diâmetro, reflete de 

modo prático o crescimento e a diferenciação do vegetal (Alencar et al., 2008). 

No período de 90 dias após a semeadura (DAS) as plantas que se 

apresentaram com a menor estatura foram às originadas de sementes leves no 

tratamento a pleno sol (Figura 2A), enquanto a maior altura foi observada nas 

plântulas de sementes médias e ocorreu sob 50% de sombreamento (Figura 2C). O 

desenvolvimento de plântulas com alturas maiores sob sombreamento também foi 

observado em Hymenaea parvifolia (Silva et al., 2007), em Bombacopsis glabra 

(Scalon et al., 2003) e em Schizolobium amazonicum (Rosa et al., 2009).  

Melo; Cunha (2008) consideram que a altura da parte aérea apresenta 

comportamento inversamente proporcional aos níveis de luminosidade recebidos 

pelas plantas, e o rápido desenvolvimento obtido pelas mudas sombreadas deve-se 

à busca de luminosidade pelas plantas, sendo este comportamento comum em 

áreas florestais, onde há competitividade entre as espécies. 

Essa capacidade de crescer rapidamente quando sombreado é na verdade 

um mecanismo de adaptação de certas espécies, uma estratégia de fuga a baixa 

intensidade luminosa, característica genética, que faz com que as folhas 

apresentem estrutura anatômica e propriedades fisiológicas, que as tornam capazes 

de otimizar o aproveitamento da radiação solar disponível (Carvalho, 1996; Larcher, 

2000). 

Em estudos realizados com (jatobá) Hymenaea courbaril L. var. stilbocarpa 

(Hayne) Lee et Lang, (fedegoso) Senna macranthera (Collad.) Irwin et Barn e 

(moreira) Maclura tinctoria (L.) D. Don. ex. Steud, em condições de 0%, 30% e 50% 
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de sombreamento, Almeida et al., (2005) verificaram maiores alturas sob 50% de 

interceptação da radiação solar. 

 

Figura 2. Altura (cm) de plântulas de L. ferrea provenientes de sementes de diferentes 

pesos e em quatro condições de sombreamento. Fortaleza, CE. 2014. 

Lima et al. (2007) em estudo com Virola surinamensis (Rol.) Warb sob 0% e 

50% de sombreamento também verificaram maiores alturas sob 50% de 

sombreamento. Discordando dos resultados do presente trabalho Carvalho et al. 

(2006) observaram maior crescimento da parte aérea de plantas de licuri quando 

submetidas a 70% de sombreamento. 

A capacidade de rápido crescimento em ambiente sombreado é um 

mecanismo importante de adaptação da espécie, o que constitui uma valiosa 

estratégia para escapar às condições de baixa disponibilidade de luz (Moraes Neto 

et al., 2000). King (1994) relatou que o crescimento maior em altura das plantas em 

ambientes sombreados é uma resposta bastante comum, podendo ser atribuída a 
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um maior investimento no alongamento celular, visando a uma busca maior de luz. 

Segundo Wardlaw (1990), plantas cultivadas sob condições de baixa disponibilidade 

de luz tentariam investir maior quantidade de fotoassimilados na parte aérea. Além 

disso, maior alongamento celular contribuiria para maior altura dessas espécies sob 

ambientes sombreados. 

De acordo com Kozlowski; Kramer; Pallardy (1991) existe considerável 

evidência de que o crescimento em altura de mudas de diferentes espécies ocorre 

primariamente com relação aos carboidratos armazenados na semente, assim no 

tratamento a pleno sol as sementes médias e pesadas deram origem a plântulas 

com maior altura apresentando diferenças evidentes entre as sementes leves a 

partir de 70 DAS (Figura 2A). A redução do crescimento de parte aérea em pleno sol 

observada neste trabalho pode estar relacionada à elevação da temperatura das 

folhas e, desta forma, à intensificação da taxa respiratória, que indiretamente pode 

induzir ao fechamento dos estômatos (Kozlowski; Kramer; Pallardy, 1991).  

Corroborando com os resultados encontrados, Faria; Albuquerque; Coelho 

(2013) relataram que as plântulas originadas de sementes maiores e submetidas a 

60% de sombreamento apresentaram maior crescimento em altura quando 

comparadas com os demais tratamentos.  

O diâmetro do coleto combinado com a altura da parte aérea constitui um dos 

mais importantes parâmetros morfológicos para estimar o crescimento das mudas 

após o plantio definitivo no campo (Carneiro, 1995). Sendo assim, quanto ao 

diâmetro do colo verificou-se que, no período final das avaliações (90 DAS), as 

sementes médias e pesadas proporcionaram plântulas com maior diâmetro nas 

quatro condições de luz e a condição a pleno sol proporcionou maior diâmetro 

chegando a 5,3 mm. Porém, os menores diâmetros foram observados no tratamento 

a 70% de sombreamento com plântulas oriundas de sementes leves (Figura 3A, B, 

C, D).  

O decréscimo do diâmetro sob níveis mais altos de sombreamento, deve ser 

decorrente de uma diminuição da disponibilidade de carboidratos e auxinas 

translocáveis, pela diminuição da taxa de fotossíntese aparente (Mebrahtu; 

Hanover, 1991). 

Corroborando com estes resultados, dados semelhantes foram obtidos em 

Brosimum gaudichaudii por Faria; Albuquerque; Coelho (2013), em Ochroma 

lagopus por Campos; Uchida, (2002) em que o diâmetro do colo foi favorecido pela 
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alta luminosidade. Aguiar et al. (2005) verificaram que mudas de Caesalpinia 

echinata Lam. apresentaram maior diâmetro do caule em condições de pleno sol, 

quando comparadas com as plantas sob sombreamento de 60% e 80%. 

 

 

Figura 3. Diâmetro (mm) de plântulas de L. ferrea provenientes de sementes de diferentes 

pesos e em quatro condições de sombreamento. Fortaleza, CE. 2014. 

Segundo Kozlowski; Kramer; Pallardy (1991), o aumento do sombreamento 

diminui a fotossíntese e, consequentemente, a produção de fotoassimilados e 

reguladores de crescimento, causando redução no diâmetro do caule. O autor 

considera ainda que a fotossíntese, aparentemente, guarda uma relação mais direta 

com o crescimento em diâmetro do que com a altura da planta. 

Lenhard (2013) por sua vez, avaliando níveis de sombreamento em 

Caesalpinia ferrea, observou resultados divergentes dos encontrados neste 

trabalho, de modo que o sombreamento induziu aumento no diâmetro do colo das 

mudas quando cultivadas sob 50% de sombreamento. 
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Resultados divergentes também foram observados para canela-batalha 

(Cryptocaria aschersoniama) (Almeida et al. 2004) e jatobá (H. courbaril) (Almeida et 

al. 2005). Por outro lado, Batiston; Arantes; Almeida (2008) observaram 

comportamento diferente para Machaerium sp., a qual não apresentou variação no 

diâmetro de colo, quando submetida a diferentes níveis de sombreamento. 

 Com relação à área foliar, as plântulas apresentaram resposta diferencial ao 

crescimento indicando que esta característica é determinada pela condição 

ambiente a que a planta está submetida. Observou-se que o aumento da área foliar 

foi diretamente proporcional ao aumento das condições de sombreamento. Sendo 

as menores áreas foliares obtidas no tratamento a pleno sol, e as maiores 

encontradas no tratamento a 70% de sombreamento (Figura 4A,B,C,D).  

O aumento em área foliar, com o sombreamento, é uma das adaptações que 

permite às plantas investirem sua biomassa no crescimento da superfície 

fotossintetizante, assegurando maior aproveitamento de baixas intensidades 

luminosas (Pedroso; Varela 1995).  

Aos 90 DAS às sementes que proporcionaram maiores áreas foliares foram 

as pesadas crescidas sob 70% de sombreamento, e as que proporcionaram 

menores áreas foliares foram as leves sob 0% de sombreamento. Larcher (2006) 

afirma que as plantas sob baixa luminosidade tendem a expandir o limbo foliar, 

aumentando a área de captação de luz. Logo o crescimento da área foliar foi 

sensivelmente prejudicado pela exposição a pleno sol (Figura 4A), sendo a média 

oriunda de sementes leves (166,24 cm2) a menor dentre os tratamentos testados.  

 Resultados semelhantes foram encontrados por Lima; Silva; Moraes 

(2007), em que andiroba (V. surinamensis) crescida sob 50% de sombreamento 

apresentou maior área foliar do que quando cultivada a pleno sol. Tambelini; Perez 

(2007) também corroboram os resultados de maior área foliar, em três espécies 

cultivadas sob ambiente sombreado. Diferentemente, Machaerium sp. apresentou 

maior área foliar a pleno sol, em comparação a plantas cultivadas sob regimes de 

sombreamento. 
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Figura 4. Área foliar (cm2) de plântulas de L. ferrea provenientes de sementes de diferentes 

pesos e em quatro condições de sombreamento. Fortaleza, CE. 2014. 

 

A área foliar é uma característica muito utilizada na avaliação da adaptação 

das plantas à radiação luminosa, (Benincasa, 2003). A variação de área foliar entre 

as classes de pesos de sementes estudadas no decorrer dos períodos de avaliação 

(30, 50, 70 e 90 DAS) pode ser explicada pelo fato de plantas de uma mesma 

espécie possuírem um padrão de variação de área foliar em resposta às condições 

ambientais (Socolowski; Vieira; Takaki, 2011).  

 Em geral, verifica-se um incremento da área foliar em plantas cultivadas em 

níveis reduzidos de radiação, proporcionando um aumento da superfície 

fotossintética, contribuindo para uma absorção mais eficiente da radiação disponível 

(Larcher, 2006). Assim como verificado em Libidibia ferrea, na espécie também 

leguminosa Glycyrrhiza uralensis, ocorreu um aumento da área foliar com a redução 

da intensidade de radiação luminosa (Hou et al., 2010 ). 
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De acordo com Mielke; Schaffer (2010), a alteração no particionamento de 

biomassa seca entre a raiz e a parte aérea é uma resposta comum das plantas às 

mudanças na intensidade de radiação luminosa durante o crescimento. Nesse 

sentido as mudas oriundas de sementes pesadas cultivadas sob 50% de 

sombreamento acumularam mais biomassa nas raízes (média de 4,05 g), do que as 

plantas mantidas sob 70%, 30% e 0% de sombreamento, as quais apresentaram, 

respectivamente, em média, 3,6 g, 3,3 g e 3,5 g de massa seca em seu sistema 

radicular, aos 90 dias após a semeadura (Figura 5A,B,C,D).  

 Resultados semelhantes foram encontrados em trabalhos de Socolowski; 

Vieira; Takaki (2011) sobre massa de sementes, onde plântulas provenientes da 

maior classe de massa das sementes apresentaram massa seca maior. Fato 

semelhante foi observado em plantas de óleo copaíba (Copaifera langsdorffii) 

(Salgado et al. 2001) e andiroba (V. surinamensis) (Lima; Silva; Moraes, 2007), que, 

também, apresentaram melhor desempenho sob condições de sombreamento. 

Diferindo destes resultados, em outros estudos com a L. ferrea também sob 

condições de sombreamento, Santos; Coelho; Azevedo (2013) verificaram que a 

biomassa das raízes apresentou as maiores médias quando  cultivadas no ambiente 

a pleno sol.  

  Observando o aumento de massa seca a partir das primeiras avaliações 

pode-se verificar que entre 30 e 50 dias após a semeadura, não existiu diferença 

entre a matéria seca das plântulas resultantes de diferentes classes de sementes 

sob as quatro condições de luminosidade (Figura 5A,B,C,D). Porém sob 30% de 

sombreamento a partir dos 50 até os 70 DAS, nota-se que as sementes leves 

apresentaram maior acúmulo de biomassa quando comparadas com as demais 

classes de sementes (Figura 5B). Isso indica que mesmo plântulas originárias de 

sementes leves, durante o seu desenvolvimento inicial possuem alguma 

característica fisiológica que possibilita um maior ganho de massa e maior 

desenvolvimento (Socolowski; Vieira; Takaki (2011).  
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Figura 5. Massa seca da raiz (g) em plântulas de L. ferrea provenientes de sementes de 

diferentes pesos e em quatro condições de sombreamento. Fortaleza, CE. 2014.  

Resultados contraditórios foram vistos por Paz; Martínez-Ramos (2003) onde, 

para espécies de Psychotria, a biomassa inicial das plântulas foi positivamente 

correlacionada com a massa das sementes, tanto em clareiras como sob o dossel 

da floresta.  

 De acordo com a figura 6, nota-se que todas as classes de sementes nos 

quatros sombreamentos obtiveram maiores acúmulo massa seca de parte aérea 

quando comparados com a biomassa seca de raiz (Figura 5). Em relação à 

alocação de biomassa para os diferentes órgãos das plantas, verifica-se que sob 

baixa intensidade de radiação luminosa, a maioria das espécies tende a aumentar a 

absorção de luz, alocando mais biomassa para as folhas do que para raízes, 

proporcionando, dessa forma, uma maior captação de radiação luminosa (Givinish, 

1988). 
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 Contrariamente, Ramos et al. (2004), por sua vez, observaram que em 

Amburana cearensis (Allemao) A. C. Smith, espécie de ampla distribuição no Brasil, 

que ocorre também na caatinga, a maior parte da matéria seca foi alocada no 

sistema radicular, independente da condição de luminosidade e um maior acúmulo 

de matéria seca com a diminuição do sombreamento. Por outro lado, plântulas de 

Croton urucurana Baill quando submetidas a diferentes condições de luminosidade, 

alteraram a partição da biomassa somente quando expostas a 70% de 

sombreamento, acumulando mais matéria seca nas folhas e caule do que nas 

raízes, quando comparado com aquelas mantidas a pleno sol (Alvarenga et al. 

2003). 

Em trabalhos recentes com plântulas de pau-ferro cultivadas sob 50% e 70% 

de sombreamento, notou-se maiores quantidades de alocação de massa seca para 

a parte aérea (Lenhard et al., 2013). Estes resultados corroboram os encontrados 

para Sclerolobium paniculatum (Felfili et al. 1999), H. courbaril (Mazzei et al. 1999), 

Maclura tinctoria (Almeida et al. 2005) e V. Surinamensis (Lima et al. 2007), 

comumente conhecidas como velame, jatobá, moreira e andiroba, respectivamente. 

De acordo com Válio (2001), quando mudas de Trema micrantha foram submetidas 

ao sombreamento, a alocação de biomassa para folhas aumentou com redução 

simultânea da biomassa seca para raiz.  

Os maiores acúmulos de massa seca de parte aérea foram observados tanto 

no tratamento a 30% de sombreamento com plântulas originadas de sementes 

médias (Figura 6B), como também no tratamento a 50% de sombreamento, com 

plântulas de sementes médias e pesadas, sendo ambas as plântulas com as 

mesmas médias de acúmulo de 8,5 g (Figura 6C).  

Em geral, plântulas crescidas em baixa irradiância alocam mais biomassa 

preferencialmente para o caule e folhas do que para as raízes (Kitajima 1994). Estas 

características são mais pronunciadas em espécies com crescimento mais rápido e 

são consideradas como uma resposta adaptativa ao sombreamento porque 

aumentam a razão fotossintética em relação à respiração, contribuindo para a 

manutenção de um balanço positivo e para a maximização do crescimento em 

condição de sombreamento (Lambers; Poorter 1992). 



76 
 

 
Figura 6. Massa seca da parte aérea (g) em plântulas de L. ferrea provenientes de 

sementes de diferentes pesos e em quatro condições de sombreamento. Fortaleza, CE. 

2014. 

No decorrer dos períodos de avaliação entre 30, 50, 70 e 90 dias após a 

semeadura, foi possível observar que os tratamentos de 30 e 50% de 

sombreamento apresentaram aumento semelhante entre o acúmulo das plântulas 

de sementes médias e pesadas (Figura 6C,D). Já os tratamentos com maiores 

incidências de luz (0 e 30% de sombreamento) (Figura 6A,B), obtiveram uma 

relação positiva entre as massas de sementes, onde os maiores acúmulos foram 

para as plântulas de sementes pesadas, em seguida sementes médias, e os 

menores para as sementes leves. Porém após os 90 DAS o acúmulo de biomassa 

das mudas de sementes médias e pesadas se mostrou semelhante, não havendo 

mais esta relação com o peso das sementes.  

De modo semelhante a estes resultados, Pastinaca sativa L. manteve a 

biomassa da parte aérea das plântulas aos 10, 20 e 30 dias após a emergência 
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positivamente relacionada com a massa das sementes, mas com 40 dias esta 

relação também deixou de ser significativa (Hendrix et al. 1991). 

 Contudo, uma das prováveis explicações para a variação da massa das 

sementes é a tentativa das espécies para o estabelecimento de suas plântulas em 

um mosaico de microambientes com diferentes condições físicas e bióticas, 

ampliando deste modo, o nicho de regeneração (McGinley et al. 1987). 

 De modo geral, os pesos das sementes de Libidibia ferrea apresentaram 

efeitos importantes na emergência e desenvolvimento inicial de suas plântulas, 

provavelmente devido a maior disponibilidade de recursos, que proporcionou uma 

maior porcentagem de emergência das plântulas provenientes de sementes 

pesadas e médias e, consequentemente, plântulas com maior massa seca, portanto 

mais vigorosas. No entanto, sementes leves geraram plantas com menor 

capacidade de desenvolvimento em ambientes sombreados, o que fez com que elas 

possuíssem as menores médias para todos os parâmetros avaliados. Os dados 

apresentados neste trabalho, adicionados às informações aqui discutidas, reforçam 

a ideia de que os inúmeros ambientes, e microambientes observados na natureza 

devem influenciar a expressão dos efeitos da massa de sementes na emergência e 

recrutamento das plântulas.  
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4. Conclusões 
 

1. O sombreamento não interferiu na porcentagem de emergência das plântulas. 

 

2. Sementes médias e principalmente sementes pesadas produzem plântulas mais 

vigorosas sob sombreamento de 50% e 70%. 

 

3. Sementes leves geraram plantas com menor capacidade de desenvolvimento em 

ambientes sombreados. 
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