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RESUMO: Um dos fatores que afeta o comportamento germinativo de sementes é a 

temperatura. Pois as sementes têm comportamento variáveis em frente a esse fator, não 

havendo uma temperatura ideal e uniforme de germinação para todas as espécies. A 

temperatura ótima é aquela que ocorre a maior porcentagem de germinação no menor tempo 

possível. Sendo assim, a presente pesquisa teve o objetivo de investigar índice de velocidade 

de germinação de sementes de plantas daninhas S. verticillata sobre diferentes temperaturas. 

O trabalho foi conduzido no laboratório de Núcleo Avançado de Plantas Daninhas (NAPD), 

utilizando-se delineamento experimental inteiramente casualizado. Foram avaliadas quatro 

temperaturas (20, 25, 30 e 35 ºC) constantes, na ausência e na presença de luz, constituindo 

um fatorial 4x2. A variável analisada foi índice de velocidade de germinação (IVG). Os dados 

de IVG foi submetido à análise de variância, sendo aplicado o teste F a 5% de probabilidade. 

As médias dos tratamentos foram comparadas por meio do teste Tukey a 5% de 

probabilidade. Os resultados deste estudo evidenciam que a dinâmica populacional desta 

planta daninha é influenciada no índice de velocidade de germinação principalmente nas 

temperaturas mais elevadas de 25 ºC e 35 °C e condições de luminosidade. 
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INTRODUÇÃO 

  

A Spermacoce verticillata denominada popularmente como vassourinha-de-botão, 

falsa-poaia, poaia-rosário, vassourinha entre outros (LORENZI, 2000). Ocorre naturalmente 

em todas as regiões do Brasil é uma planta perene que se propaga por meio de sementes 

(MORREIRA; BRAGANÇA, 1999). 

Um dos fatores que afeta o comportamento germinativo de sementes é a temperatura. 

Pois as sementes têm comportamento variáveis em frente a esse fator, não havendo uma 

temperatura ideal e uniforme de germinação para todas as espécies (VALADARES; PAULA, 

2008). A temperatura ótima é aquela que ocorre a maior porcentagem de germinação no 

menor tempo possível, muitas espécies demostra que entre 20 e 30°C é uma temperatura 

adequada para a germinação de grande número de espécies subtropicais e tropicais 

(BORGES; RENA, 1993). A temperatura também é fundamental para o desenvolvimento das 

estruturas iniciais da plântula, como a raiz primária, e tem um papel crucial no processo de 



 

 

estabelecimento da plântula (OLIVEIRA et al., 2014). O objetivo do presente trabalho foi 

investigar índice de velocidade de germinação de sementes de plantas daninhas S. verticillata 

sobre diferentes temperaturas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido no laboratório do NAPD, utilizando-se Delineamento 

Experimental Inteiramente Casualizado. Foram avaliadas quatro temperaturas (20, 25, 30 e 35 

ºC) constantes, na ausência e na presença de luz, constituindo um fatorial 4x2. As sementes 

foram colocadas para germinar sobre duas folhas de papel germitest, umedecidas com água, 

na proporção de 2,5 vezes a massa do papel seco.  

Cada unidade experimental foi composta por caixa plástica do tipo “gerbox” contendo 

50 sementes e para cada tratamento havia quatro repetições. Em seguida, os gerbox foram 

colocados em estufas incubadoras do tipo B.O.D. e em câmaras de germinação regulados para 

manter a temperatura constante de 20, 25, 30 e 35 ± 1ºC, na ausência e presença de luz.  

Nos tratamentos com ausência de luz, as sementes foram colocadas em caixas de 

gerbox de coloração preta, inibindo a passagem dos feixes de luz. As avaliações dos 

tratamentos em condição de escuro foram realizadas em local iluminado apenas por luz verde. 

As avaliações de germinação foram realizadas diariamente durante 15 dias após instalação 

dos testes.  

Foram considerados como germinadas as sementes que apresentaram protusão da raiz. 

A variável analisada foi índice de velocidade de germinação (IVG) conforme proposto por 

Maguire (1962). Germinação (G): (N/50) *100 N = número de sementes germinadas para 

cada caixa gerbox Índice de velocidade de germinação (IVG): G1 / N1+G2 / N2+...+Gn / Nn, 

em que: G = número de plântulas normais computadas nas contagens; N = número de dias da 

semeadura na 1ª, 2ª ... enésima avaliação. Os dados de IVG foi submetido à análise de 

variância, sendo aplicado o teste F a 5% de probabilidade. As médias dos tratamentos foram 

comparadas por meio do teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para as médias de velocidade de germinação, sob a condição de presença de luz, 

verificou-se que os maiores valores foram apresentados para as temperaturas 35°C e 25°C, 

respectivamente. Na ausência de luz as maiores médias foram observadas para o temperatura 

de 25°C. Para Castilho (2020), as melhores médias de temperatura na presença de luz ocorreu 

na alternância de temperatura de 20-30 ºC e 25 ºC, enquanto, na ausência de luz na alternância 

de temperatura 20-30 ºC e 20 ºC. Para Freitas (2019), os índice de velocidade de germinação 

encontrado para a espécie de  C. hirta as sementes germinadas na presença de luz foi superior 

ao IVG das sementes germinadas no escuro, isto indica que o fator presença de luz também 

colabora para o aumento da velocidade de germinação. Martins et al.,(2010), para a espécie 

Borreria densiflora var. latifólia da mesma família da Spermacoce verticillata, o índice de 

velocidade de germinação aumentou com o aumento da temperatura e evidenciou que  a 

dinâmica populacional desta planta daninha é influenciada principalmente por amplitudes 

térmicas, temperaturas mais elevadas (acima de 25 ºC) e condições de luminosidade. 

 

Tabela 1. Índice de velocidade de germinação das sementes de S. verticillata quando 

submetida a diferentes temperaturas e condições de luz e ausência de luz. 



 

 

 IVG  

Temperatura (°C) Ausência de luz Presença de luz 

20 6,09 
 

Bb 13,81 Bb 

25 25,25 Ba 41,59 Aa 

30 6,79 Bb 15,19 Bb 

35 8,29 Bb 48,54 Aa 

CV (%)   32,69  

DMS (coluna)   9,87  

DMS (linha)   13,19  
Médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si, maiúscula na coluna e 

minúscula na linha, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade 

 

CONCLUSÕES 

 Os resultados deste estudo evidenciam que a dinâmica populacional desta planta daninha é 

influenciada no índice de velocidade de germinação principalmente em temperaturas mais 

elevadas de 25 ºC e 35 °C e em condições de luminosidade. 
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