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INTRODUÇÃO 

As espécies de palmeira-real-australiana (Archontophoenix spp) são palmeiras 

amplamente cultivadas em todos os trópicos e subtrópicos. Em Santa Catarina, elas vêm sendo 

cultivadas em quase todos os municípios do Litoral e Médio Vale do Itajaí, para produção de 

palmito, com amplas possibilidades de substituir o palmiteiro nativo (Euterpe edulis), 

produzindo mais parte comestível, bem como palmito de ótimo sabor (RAMOS, 2004). 

A propagação das palmeiras ocorre principalmente através de sementes, onde a 

porcentagem, velocidade e uniformidade de germinação variam muito em função de fatores 

intrínsecos à própria espécie e extrínsecos, como condições edafoclimáticas. Segundo Broschat 

(1994), a germinação de sementes para várias espécies de palmeiras é lenta, desuniforme e a 

porcentagem de germinação pode ser muito baixa. 

Outro fator que pode afetar a germinação, assim como a uniformidade das plântulas 

formadas, é o tamanho da sementes. Segundo Foster (1986) a relação do tamanho das sementes 

com a germinação está no fato que sementes maiores têm maiores quantidades de reservas, 

podendo ocorrer a síntese rápida de compostos secundários importantes para a germinação, 

maior produção de tecido fotossintético requerido no crescimento das plântulas e maior 

capacidade de sobrevivência em condições desfavoráveis. 

O objetivo do trabalho foi avaliar a influência da classificação das sementes por 

tamanho na emergência de plântulas, formação de mudas e produção de palmito de palmeira-

real-australiana (Archontophoenix alexandrae).  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

As sementes foram classificadas em três classes de tamanho: Pequenas (menores ou 

iguais a 0,88 cm); Médias (0,89 a 1,11 cm); Grandes (maiores ou iguais a 1,12 cm), com base 

na média e desvio padrão dos diâmetros de uma amostra de 500 sementes, tendo-se ainda uma 

classe sem classificação para efeito comparativo (Mix). O teste de emergência foi composto de 

quatro repetições de 200 sementes por tratamento. Durante dois meses foram avaliadas as 

emergências (%) e os índices de velocidade de emergência (IVE). Após esse período, as 

plântulas foram repicadas para tubetes e mantidas em casa de vegetação por nove meses. Ao 

final do período, parte das plantas foram avaliadas para altura, diâmetro do colo, número de 

folhas, número de raízes, volume radicular e massas secas de raízes, folhas e caules, e parte 

foram plantadas a campo, com espaçamento de 1,5m na entre linha e 0,4m entre plantas na 

linha, em blocos ao acaso, com quatro repetições de 18 plantas por tratamento. Após três anos, 

realizou-se as avaliações de altura, diâmetro, e com o corte, avaliou-se a produção de palmito 

total e fracionado em picado, tolete e banda. 

Antes do plantio, realizou-se a análise de solo seguida da calagem e adubações 

segundo as recomendações do Manual de calagem e adubação para os Estados de Rio Grande 

do Sul e de Santa Catarina (CQFS, 2016). 



 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 

de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Não houve diferença estatística para a porcentagem de emergência e IVE entre as 

diferentes classes de tamanho. Entretanto, para as plantas provindas de sementes grandes, 

obtiveram-se as maiores médias de massa seca de folhas (2,54 g) e caule (1,96 g) (Tabela 1).  

Tabela 1. Emergência (%), índice de velocidade de emergência (IVE), diâmetro do colo (cm), 

número de folhas, número de raízes, volume radicular (mL) e massas secas de raízes, folhas e 

caule (g) de plantas de palmeira-real-australiana provindas de sementes classificadas em 

pequenas (P), médias (M), grandes (G) e mistura sem classificação (Mix). 

 
Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

ns – Não significativo. 

Pivetta et al. (2008) também não observaram influência do tamanho das sementes na 

germinação de palmeira-real-australiana. Entretanto, esses autores classificaram as sementes 

em apenas duas classes de tamanho e não houve avaliação das plântulas e das mudas 

provenientes dessas classes. 

Nos trabalhos de Andrade e Paulino (1995) com a palmeira juçara (Euterpe edulis) e 

Ledo et al. (2002) com pupunha (Bactris gasipaes), foi observado efeito do tamanho das 

sementes na germinação, onde os melhores resultados foram obtidos em sementes maiores. 

Não houve diferença para altura e tamanho das plantas à campo entre os diferentes 

tratamentos. Observou-se maior produção de palmito da partição picado de plantas provindas 

de sementes grandes, tanto na média por planta como para a produção por área (108,97g e 1,82 

ton/ha, respectivamente). Entretanto, a maior produção do picado não interferiu na produção 

total (soma do picado, tolete e banda), tanto por planta quanto por área (Tabela 2). 

Tabela 2. Altura (cm), diâmetro (cm), peso por planta (g) e por área (ton.ha-1) do palmito inteiro 

e fracionado em picado, tolete e banda de plantas de palmeira-real-australiana provindas de 

sementes classificadas em pequenas (P), médias (M), grandes (G) e mistura sem classificação 

(Mix). 

 
Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

ns – Não significativo. 



 

O presente trabalho mostrou que existe influência do tamanho da semente na qualidade 

da muda e na produção do palmito picado, não influenciando a produção total de palmito. 

 

CONCLUSÕES 

A classificação das sementes por tamanho influencia a qualidade da muda e a produção 

de palmito, com as sementes grandes (maiores ou iguais a 1,12 cm) apresentando superioridade 

em relação à massa seca de folhas e caules e com as plantas à campo produzindo maior 

proporção do palmito picado, sem afetar a produção total.  
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