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Introdução 

 As condições de cultivo podem afetar o tempo para produção de mudas, isso é 

relevante, uma vez que, um menor período de produção implica em redução dos custos de 

produção. O cultivo em ambiente sombreado influencia diversas variáveis ecofisiológicas das 

plantas, variando conforme a espécie e também o nível de sombreamento. O objetivo desse 

trabalho foi avaliar como os níveis de sombreamento afetam o crescimento de mudas de 

Pereiro (Aspidosperma pyrifolium). O experimento foi conduzido em área experimental da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). O delineamento experimental foi o de 

blocos ao acaso. Os tratamentos aplicados corresponderam a quatro níveis de sombreamento 

(0, 30, 50 e 70%). As unidades experimentais constituíram-se de 14 plantas por tratamento as 

quais foram avaliadas durante 86 dias, em intervalos de 14 dias, quando foram medidos a 

altura, com régua graduada e o diâmetro, com paquímetro digital. Ao final do experimento foi 

calculado o quociente de robustez (H/DC) e geradas as regressões quadráticas. Considerando-

se a recomendação básica de altura entre 20 e 30 cm, ponderada ao quociente de robustez que 

deve estar entre 5,4 e 8,1. O nível de sombreamento de 30% proporcionou o menor tempo de 

produção, gerando mudas aptas ao plantio aos 69 dias após o transplantio.  

Fundamentação Teórica 
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 O Pereiro é uma espécie endêmica da Caatinga e tem ampla dispersão em toda a zona 

de savana, sendo geralmente encontrado no Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e 

Paraíba. Possui porte arbustivo-arbóreo podendo atingir cerca de 8 metros de altura (MAIA-

SILVA et al., 2012). Segundo Sousa et al., (2018), o pereiro apresenta ainda uma 

peculiaridade, que é o fato dessa espécie ser uma das poucas indicadas para a recuperação de 

áreas em processo de desertificação, por sua importância ecológica e adaptação às mais 

severas condições de seca e solos rasos ou pedregosos.  

O sombreamento influencia diversas características morfofisiológicas ao longo do 

desenvolvimento de espécies vegetais. Segundo Scalon et al. (2003), os diferentes níveis de 

luminosidade causam, mudanças morfológicas e fisiológicas nas plantas, sendo que o grau de 

adaptação é ditado por características particulares de cada espécie em interação com seu meio. 

Essas mudanças podem influenciar os padrões de qualidade de mudas de espécies florestais. 

São poucos ainda os estudos direcionados às plantas da Caatinga. Não há ainda 

trabalhos que norteiem a produção de mudas desta espécie no tocante a obtenção de mudas de 

qualidade, bem como da sua resposta ao sombreamento e a influência da luminosidade no 

período de produção. 

Assim, o presente trabalho foi desenvolvido para obter informações sobre os efeitos 

do sombreamento no desenvolvimento de mudas de Pereiro (Aspidosperma pyrifolium) 

espécies do Bioma Caatinga, de interesse para utilização em programas de reflorestamento e 

de recuperação de áreas degradadas. 

 

Metodologia 

 O experimento foi conduzido no campus central da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido, durante o período de outubro de 2018 a março de 2019, na cidade de Mossoró-

RN. A região tem clima semiárido, com evaporação média anual superior a 2.000 mm, 

temperatura média elevada (23 a 27 ºC), radiação solar elevada (média de 2.880 h/ano) e 

precipitações pluviométricas irregulares, em torno de 500 a 600 mm/ano (SUDENE, 1996).  

O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, com quatro 

tratamentos que correspondem a quatro níveis de sombreamento (0%; 30%; 50% e 70%), 

sendo que os tratamentos contaram com três repetições cada um. As unidades experimentais 

foram constituídas por 14 mudas plantadas em sacolas para mudas com capacidade para 1,2 

litros de substrato. O substrato das sacolas foi composto por uma mistura de solo, (argissolo 



 
 

 

 

vermelho distrófico) e composto orgânico na proporção de 3:1, enriquecido com 160 g de 

superfosfato simples, 400 g de calcário e 40 g de micronutrientes quelatilizados para cada m³ 

de substrato.  

A fonte de micronutrientes apresentou na composição química (conforme rótulo do 

produto): 11,6% de óxido de potássio (K2O); 1,28% de enxofre (S); 0,86% de magnésio (Mg); 

2,1% de boro (B); 2,66% de ferro (Fe); 0,36% de cobre (Cu); 2,48% de manganês (Mn); 

0,036% de molibdênio (Mo) e 3,38% de zinco (Zn).  

Foram avaliadas, a cada 14 dias, as seguintes variáveis: diâmetro do Colo (D) em mm, 

com paquímetro digital, Altura de Planta (H) em cm com auxílio de uma régua graduada e 

Número de Folhas (NF), obtido por contagem simples. 

 O IR é um indicador de qualidade de mudas. Foi calculado em função da relação da 

altura da das plantas em (H) e o diâmetro do colo (D) em milímetros da e é representada da 

seguinte forma: (H/DC). As equações de regressão foram obtidas conforme o modelo 

quadrático ax2 + bx + c = 0.  

  

Resultados e Discussões 

 Considerando-se a variável altura, as equações obtidas foram as seguintes: y = 

0,0005x2 + 0,0564x + 3,2615 com R2 de 0,99, y = 0,0012x2 + 0,1585x + 3,3605 com R2 de 

0,99, y = 0,0005x2 + 0,1607x + 3,2306 com R2 de 0,99 e y = 0,0004x2 + 0,1841x + 3,1884  

também com R2 de 0,99, conforme os níveis de sombreamento (0, 30, 50 e 70%) 

respectivamente.  

 Assumindo-se que à altura mínima de uma planta adequada seja de 20 cm, e, 

substituindo-se o y da equação por este valor, constata-se que os níveis de sombreamento 

correspondentes a 30, 50 e 70% atendem este valor durante o período experimental de 86 dias 

sendo que o nível de sombreamento que proporciona o menor tempo de viveiro é o de 30% 

conforme a tabela 01. 

Tabela 01. Estimativa do número de dias para obtenção de mudas de pereiro com 20 cm de altura conforme os 

modelos de regressão em cada nível de sombreamento. 

Altura 
Nível de sombreamento (%) 

0 30 

Regressão y = 0,0005x2 + 0,0564x + 3,2615 y = 0,0012x2 + 0,1585x + 3,3605 

y (altura) 20 cm 20 cm 

c2 -16,7385 -16,6395 



 
 

 

 

delta 0,03665796 0,10499185 

raiz 0,191462686 0,324024459 

x (dias de produção) 135,0626857 68,96852456 

Altura 
Nível de sombreamento (%) 

50 70 

Regressão y = 0,0005x2 + 0,1607x + 3,2306 y = 0,0004x2 + 0,1841x + 3,1884 

y (altura) 20 cm 20 cm 

c2 -16,77 -16,8116 

delta 0,05936449 0,06079137 

raiz 0,243648292 0,24655906 

x (dias de produção) 82,9482916 78,07382483 

 

Nota-se que as plantas mantidas a pleno sol levam mais tempo até atingir a altura 

estipulada em relação às demais plantas mantidas sob sombreamento, também percebe-se que 

níveis de sombreamentos maiores que 30% (que obteve o menor tempo de produção), tem 

efeito negativo sobre a altura das planta, uma vez que o período de produção se prolonga sob 

os níveis de sombreamento de 50 e 70%. 

Essa redução do incremento na altura da parte aérea se dá em função da quantidade de 

luz que chega até as folhas da planta ser insuficiente para atender a demanda metabólica 

dessas espécies, reduzindo drasticamente o crescimento como um todo, incluindo o 

crescimento em altura. Morais, 2003 ao analisar o comportamento de plantas de cafeeiro sob 

sombreamento natural concluiu que sob os níveis mais densos de sombreamento houve 

redução drástica da radiação fotossintética incidente, provocando redução no número de 

estômatos e consequentemente a fixação de carbono. 

O maior tempo para a produção das mudas a pleno sol (0%), indica efeito de estresse 

por alta luminosidade ou alta temperatura, com maiores taxas de fotorrespiração, diminuindo 

o rendimento quantitativo da fotossíntese. 

No tocante ao diâmetro do coleto, as equações obtidas da análise de regressão 

correspondem as seguintes: y = 0,0001x2 + 0,021x + 1,8272 com R2 de 0,99, y= 0,0003x2 + 

0,0142x + 2,0048 com R2 de 0,99, y = 0,0002x2 + 0,0212x + 1,9412 com R2 de 0,99 e y = 

0,0001x2 + 0,0248x + 1,8474 também com R2 de 0,99. 

Assumindo-se uma altura de 20 cm como ideal e considerando o Quociente de 

Robustez (H/D) de 5,4 a 8,1 conforme Carneiro (1995), uma planta de pereiro deveria possuir 

no máximo um diâmetro do colo de 2,4 mm, uma vez que, esta espécie tem comportamento 

muito semelhante pra ambos os níveis de sombreamento, essa variável foi considerada 



 
 

 

 

satisfatória para todos os tratamentos, sendo alcançada em poucos dias de experimentação 

conforme a tabela 02. 

Tabela 02. Estimativa do número de dias para obtenção de mudas de pereiro com 2,4 mm de diâmetro 

conforme os modelos de regressão em cada nível de sombreamento. 

  

 O fato do número de dias para a obtenção de um diâmetro satisfatório ser 

relativamente curto e próximo para ambos os níveis de sombreamento, se deve ao fato desta 

espécie não apresentar um rápido crescimento em altura e também ao fato desta apresentar um 

bom desenvolvimento inicial do coleto, segundo observações feitas neste experimento. 

 

Conclusões 

 O sombreamento influenciou o período de produção de mudas de pereiro. As equações 

obtidas permitem a estimação confiável do período de produção de mudas de pereiro tanto 

para a altura como para o diâmetro do colo uma vez que, o modelo ajustado apresentou R2 de 

0,99 para todos os níveis de sombreamento. 

O nível de sombreamento que proporciona o menor tempo de viveiro com base na 

altura corresponde a 30%. 
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Diâmetro do coleto 
Nível de sombreamento (%) 

0 30 

Regressão 

T0 = 0,0001x2 + 0,021x + 

1,8272 

T30 = 0,0003x2 + 0,0142x + 

2,0048 

y (diâmetro) 2,4 2,4 

c2 -0,5728 -0,396 

Delta 0,00067012 0,00067684 

Raiz 0,025886676 0,026016149 

x (dias de produção) 24,43338055 19,69358139 

Diâmetro do coleto 
Nível de sombreamento (%) 

50 70 

Regressão 

T50= 0,0002x2 + 0,0212x + 

1,9412 

T70 = 0,0001x2 + 0,0248x + 

1,8474 

y (diâmetro) 2,4 2,4 

c2 -0,4588 0,3001 

Delta 0,00081648 3,41276672 

Raiz 0,028574114 1,847367511 

x (dias de produção) 18,4352854 -0,162445945 
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