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Resumo: O baru é uma planta arbórea nativa do cerrado e altamente indicada para a recuperação de 

áreas degradadas em razão do seu rápido crescimento e alta taxa de germinação e estabelecimento de 

mudas e por isso é importante desenvolver protocolos e estratégias que favoreçam a produção de 

mudas com qualidade, redução de gastos e tempo para atingir os objetivos do plantio para a 

recuperação de áreas. O objetivo desse trabalho foi avaliar a emergência das sementes e o 

desenvolvimento das mudas de baru sob diferentes composições de substrato, em ambiente protegido. 

O delineamento experimental foi o de blocos inteiramente casualizados (DIC), contendo 5 (cinco) 

tratamentos e 4 (quatro) repetições, com cada parcela constituída de 03 recipientes medindo 20x30 

centímetros, contendo aproximadamente 2000 gramas de substrato em cada um. Com isso, restou 

demonstrado que independente do tipo de substrato utilizado para a produção de mudas, não houve 

variação considerável na porcentagem de emergência das plântulas, também não havendo variações 

consideráveis no desenvolvimento das mudas. 
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Abstract: Baru is an arboreal plant native to the cerrado and highly recommended for the recovery of 

degraded areas due to its rapid growth and high germination rate and seedling establishment, and for 

this reason it is important to develop protocols and strategies that favor the production of quality 

seedlings, reduction of expenses and time to achieve the planting objectives for the recovery of areas. 

The objective of this work was to evaluate the emergence and development of baru seedlings under 

different substrate compositions, in a protected environment. The experimental design was completely 

randomized blocks (DIC), containing 5 (five) treatments and 4 (four) replications, with each plot 

consisting of 03 containers measuring 20x30 centimeters, containing approximately 2000 grams of 

substrate in each one, demonstrating that it is independent. of the type of substrate used for the 

production of seedlings, there was no considerable variation in the percentage of seedling emergence, 

and there were also no considerable variations in the development of seedlings. 
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1.  INTRODUÇÃO 

O baru (Dipteryx alata Vog.) trata-se de uma planta arbórea, nativa do bioma 

Cerrado pertencente à família Fabaceae e subfamília Faboideae. É uma planta comum 

em áreas com solos que apresentam uma fertilidade média, sendo amplamente 

utilizada para diversas finalidades, como: sombreamento; forragem; madeira; 

alimento para o ser humano, e reciclagem de nutrientes, pela decomposição da 

serrapilheira, tratando-se de uma planta frutífera do Cerrado com bons resultados para 

o cultivo e até mesmo fins comerciais (SANO et. al., 2006). No entanto, sua exploração 

é realizada por meio de extrativismo, não havendo grandes informações acerca de sua 

biologia e manejo para fins de sustentabilidade. Seus frutos são compostos por 

amêndoas altamente nutritivas, com valores proteicos superiores ao do amendoim 

(SOUSA et al., 2011). Possui ainda grande concentração de zinco, lipídios e ferro 

(FERNANDES et al., 2010). 

A revegetação de áreas degradadas é fundamental para melhorar as 

características físicas e químicas do solo, fornecendo, por meio da cobertura vegetal, a 

proteção necessária para diminuir os processos erosivos (FREITAS et al., 2017). 

Assim, surge a necessidade da produção de mudas de espécies nativas para compensar 

essas perdas, e reestabelecer as condições ecológicas do ambiente (SANTOS et al., 

2018). 

A diversidade de produtos e serviços ofertados pelas espécies florestais, aliada 

à preocupação mundial com relação ao meio ambiente, tem promovido um aumento 

na demanda por mudas nativas (MENEGATTI et. al., 2017). Dessa forma, torna-se 

necessário o desenvolvimento de protocolos e estratégias, que favoreçam a produção 

das mudas com qualidade, em menor custo e tempo, possibilitando assim atender aos 

objetivos dos plantios (MASSAD et al., 2017). 

Como consequência, os estudos concentram-se na determinação das condições 

que propiciem maiores taxas de germinação e vigor das plântulas (emergência), tais 

como profundidade de semeio, tipo de substrato e métodos de extração das sementes 

(BARROS et al., 2005). Todavia, fatores como luz, umidade, temperatura, presença de 

sais ou patógenos podem interferir na germinação e no vigor das plântulas 

(NOGUEIRA & ALBUQUERQUE, 2003). 

Os testes de vigor que apresentam avaliação sobre o desempenho de plântulas 

discutido por Nakagawa, (1999). : velocidade de germinação, primeira contagem do 



teste de germinação, comprimento da plântula, peso da massa seca da plântula e 

classificação do vigor das plântulas, que são realizados em condições laboratoriais, e 

porcentagem de emergência de plântulas, velocidade de emergência de plântulas, 

altura de plântula e peso da massa fresca da plântula, que são realizados em campo. 

Pelo menos um deles tem sido incluído em pesquisas sobre a avaliação de 

vigor de sementes das mais variadas espécies, procurando traduzir a velocidade e a 

uniformidade de desenvolvimento, ressaltadas nos conceitos sobre vigor de sementes 

(MARCOS FILHO, 2005). 

Na fase inicial de formação da muda, o tipo substrato utilizado é uma 

condição que pode influenciar na busca de qualidade elevada. De acordo com 

Mesquita et al. (2012) os substratos utilizados podem ocasionar a nulidade ou 

irregularidade de germinação, má formação das plantas e o aparecimento de sintomas 

de deficiência ou excesso de algum nutriente. 

Geralmente os substratos comerciais são utilizados na formação de mudas, 

pois têm a vantagem de já virem prontos e formulados (KRATZ et al., 2013, citado 

por Silva 2019). Em trabalho desenvolvido por Costa et al. (2007), o substrato 

comercial proporcionou os melhores resultados quanto às características analisadas 

quando comparado aos demais. Segundo os mesmos autores, isto pode estar 

relacionado à maior disponibilidade de nutrientes, principalmente o fósforo, e à 

retenção de umidade, favorecendo o processo germinativo e o desenvolvimento pós 

germinação. 

Dentre os fatores que exercem influência sobre a qualidade, e os custos de 

produção de mudas de espécie florestais pode-se destacar o volume do recipiente e as 

demandas nutricionais das espécies (DIAS et al., 2018). 

O tamanho do recipiente para a produção de mudas também tem influência 

direta em seu custo final, pois deste resulta a quantidade de substrato a ser utilizado, o 

espaço que ocupa no viveiro, a mão de obra utilizada no transporte, remoções para 

aclimatação e retirada para entrega ao produtor, além da influência na quantidade de 

insumos e/ou fertilizantes e água que irá demandar (LIMA FILHO et al., 2019). 

Na produção de mudas, o substrato a ser utilizado é um fator importante e 

para a maioria das espécies do Cerrado, recomenda-se a utilização de solo de textura 

média. 

Conforme mencionado por Wendling et al. (2002), além do tipo de recipiente 

escolhido para a produção da muda de Baru, devem ainda ser levados em 



consideração dois fatores: o tamanho e o tipo de substrato adequado, de forma que a 

união desses dois fatores seja capaz de sustentar e fornecer os nutrientes 

necessários para o desenvolvimento da planta. 

Em experimento realizado por Basílio et al. (2018), foram utilizadas as 

seguintes proporções de substratos a fim de avaliar a emergência e o desenvolvimento 

das mudas da espécie Dipteryx alata Vogel: 

Tratamento 1 (100% de terra de subsolo + 126 g de superfosfato simples 

(0-21- 0));Tratamento 2 (100% de areia+ 126 g de superfosfato simples 

(0-21-0)); Tratamento 3 (100% de composto orgânico+ 126 g de 

superfosfato simples(0-21- 0)); Tratamento 4 (50% terra de subsolo + 

50% areia+ 126 g de superfosfato 

simples (0-21-0)); Tratamento 5 (50% terra de subsolo + 50% composto 

orgânico+ 

126 g de superfosfato simples(0-21-0)); Tratamento 6 (50% areia + 50% 

composto 

orgânico+ 126 g de superfosfato simples (0-21-0)); e tratamento 7 

(33,33% de terra de subsolo + 33,33% de areia + 33,33% de composto 

orgânico+ 126 g de superfosfato simples (0-21-0)) (BASÍLIO et al., 2018). 

 

No resultado obtido por Basílio et al. (2018), é notável que substratos 

utilizados em misturas demonstraram ser melhores para a emergência das plântulas 

de baru, quando comparados aos substratos puros. Analisando o desenvolvimento 

inicial das plântulas, notou-se que o tratamento com 100% solo se destacou sobre os 

demais, vez que foi capaz de proporcionar maiores valores em todas as variáveis 

morfológicas de desenvolvimento do Baru. 

De acordo com Gonçalves & Poggiani (1996), a formação do sistema 

radicular e parte aérea estão associadas à boa capacidade de aeração, drenagem, 

retenção de água e disponibilidade balanceada nos substratos. 

Existem ainda diversos tipos de substratos, como a terra de subsolo, casca de 

árvore decomposta, compostos orgânicos, esterco de animais, entre diversos outros, 

recomendando- se que haja mistura de dois ou mais tipos de materiais para compor o 

substrato com o intuito de garantir boa aeração e drenagem a fim de suprir os 

nutrientes das mudas (WENDLING et al. 2002). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a emergência e o desenvolvimento de 

mudas de baru (Dipteryx alata Vog.), sob diferentes composiçoes de substrato, em 

ambiente protegido. 

 

 

 



1.1 Material e métodos 

 
 

O experimento foi realizado no período de maio a junho de 2021 no município 

de Itumbiara – GO, situada a 443 metros de altitude, as seguintes coordenadas 

geográficas: Latitude: 18° 25' 18'' Sul, Longitude: 49° 12' 56'' Oeste. De acordo 

com a classificação climática de Köppen e Geiger, a cidade de Itumbiara - GO possui 

clima tropical com menos pluviosidade no inverno que no verão e classificação do 

clima na região é Aw: tropical chuvas de verão. A temperatura média anual em 

Itumbiara é 25 °C e o valor da pluviosidade média anual é 1123 mm (CLIMATE-

DATA.ORG, 2021). 

Os frutos de baru (Dipteryx alata) foram adquiridos em feira livre na cidade 

de Itumbiara – GO, e as sementes foram retiradas do fruto por meio de um martelo e 

prensa, sendo posteriormente selecionadas. 

O delineamento experimental foi o de blocos inteiramente casualizados (DIC), 

com 5 (cinco) tratamentos e 4 (quatro) repetições, com cada parcela constituída de 03 

recipientes. Os tratamentos foram: 

T1: 100% de solo; 

T2: 100% substrato comercial; 

T3: 50% solo e 50 % substrato 

comercial; T4: 75% solo e 25% 

substrato comercial; T5: 25% solo e 

75% substrato comercial. 

Foi colocada uma semente por recipiente com 2 cm de profundidade sendo 

cobertas por uma camada de substrato. As sementes foram semeadas em sacos 

plásticos medindo 20x30 centímetros, contendo aproximadamente 2000 gramas de 

substrato em cada recipiente. Sendo conduzido sob condição de telado com 50% de 

sombreamento (Figura 1). 

Após a realização do plantio, o experimento foi monitorado diariamente. As 

mudas foram irrigadas, duas vezes ao dia durante os primeiros 08 (oito) dias, 

igualmente, diariamente e sempre no mesmo horário, às 07h e às 17h para todos os 

tratamentos. 

A partir do nono dia, as mudas passaram a ser irrigadas em dias alternados, 

sempre às 17h, devido ao encharcamento do substrato, o que poderia ocasionar o 

apodrecimento das sementes. Para tanto, foram utilizados 10 (dez) litros de água para 



os cinco tratamentos utilizando um regrador de 5 (cinco) litros de água. 

 

Figura 1 - Área estabelecida para a realização do experimento. 

Fonte: Santos, 2021. 

 
Em nenhum momento durante a realização do experimento houve indícios de 

ervas daninhas e de nenhum tipo de insetos ou doenças, sendo realizado somente o 

controle de formigas em áreas próximas apenas a título de prevenção com a utilização 

de inseticida. 

Os caracteres avaliados foram: porcentagem de emergência de plântulas aos 

28 dias e altura de plantas (cm) aos 45 dias após plantio, que foi obtida entre a superfície 

do substrato e a inserção do último par de folhas do ápice, com régua graduada. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e os resultados obtidos, não 

havendo significância, não houve necessidade de submeter as médias dos tratamentos 

à testes estatísticos. 

 
2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 

Na Tabela 1, estão apresentados os dados de análise de variância para 

porcentagem de emergência aos 28 dias (% E28) e altura de planta (cm) aos 45 dias 

(AP45) de mudas de baru (Dipteryx alata Vog.) , submetidas a diferentes tipos de 

substratos. 



Tabela 1 - Resumo da análise de variância para porcentagem de emergência aos 28 dias 

(% E28) e altura de planta (cm) aos 45 dias (AP45) de mudas de baru (Dipteryx alata 

Vog.) , após o plantio, submetidas a diferentes tipos de substratos. Itumbiara-GO, 2021. 

 

FV GL QM 

  %E28 AP45 

Tratamento 4 0,06ns 5,63ns 

Erro 15 0,07 5,23 

Total 19  

CV%  19,21 24,08 

Média  1,44 9,50 

ns não significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F. 

 

De acordo com a Tabela 1, foi possível verificar que não houve diferença 

estatística para a porcentagem de emergência das plântulas aos 28 dias e altura de 

plantas aos 45 dias após o plantio para a espécie Diperyx alata Vog. (Baru), de modo 

que os diferentes tipos de substratos utilizados não interferiram na emergência e 

desenvolvimento das plântulas. 

Na Figura 2, é possível notar a emergência das plântulas da espécie Diperyx 

alata 

(Baru) nos diferentes tipos de tratamentos apresentados e utilizados nesse estudo. 

 
Figura 2 - Emergência das sementes da espécie Diperyx alata (Baru). 

 

Fonte: Santos, 2021. 
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Diferente dos resultados encontrados no presente trabalho, em estudos 

realizados por Pinho et al. (2018), foram avaliados o crescimento de mudas de baru 

(Diperyx alata Vog.) em substratos distintos e tamanhos diferentes de recipientes no 

estado de Mato Grosso. Nesse estudo foram utilizados os seguintes substratos: “solo, 

solo + esterco bovino curtido na proporção 2:1 e substrato comercial Bioflora ® que 

apresenta como matérias-primas: casca de pinus/eucalipto, serragem de madeira, 

carvão vegetal, rocha calcárea, superfosfato simples, nitrato de amônio e casca de 

arroz”. Verificou-se que as mudas de Baru que utilizaram o solo como substrato (T1 e 

T2) e o substrato comercial foram superiores ao substrato composto por solo e esterco 

bovino (PINHO et al., 2018). 

Resultado esse que difere do presente trabalho, que, de acordo com resultados 

encontrados na análise de variância, nos diz não haver diferença significativa entre 

misturas e substrato puro. 

Na Figura 3, nota-se que houve diferenças entre os percentuais para os tipos 

de tratamentos quanto à porcentagem de emergência da espécie Baru aos 28 dias após 

o plantio, porém estatisticamente não há diferença. Encontrou-se os seguintes valores 

para os tratamentos: T1: 100% de solo (66%); T2: 100% substrato comercial (83%); 

T3: 50% solo 

e 50 %substrato comercial (83%); T4: 75% solo e 25% substrato comercial (66%); T5: 

25% 

solo e 75% substrato comercial (58%). 

 
 

Figura 3 - Resultados de porcentagem de emergência aos 28 dias após o plantio. 
 

Fonte: Santos, 2021. 
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Conforme analisado no gráfico apresentado na Figura 3, observa-se que T1 e 

T4 e T5 (respectivamente 66,66 e 58%), numericamente ficaram abaixo dos 

tratamentos T2 e T3, ambos com 83% de emergência. Porém estatisticamente nos 

resultados apresentados não houve significância entres os diferentes substratos 

para o desenvolvimento da espécie 

Diperyx alata Vog. (Baru). 

 
Figura 4 - Gráfico resultados desenvolvimento de plantas aos 45 dias após o plantio. 

 

Fonte: Santos, 2021. 

 

 

Embora não tenha havido diferença estatística entre os tratamentos para altura 

de planta aos 45 dias após plantio, pode-se verificar semelhança com o trabalho de 

Cunha et al. (2005), que encontraram maior altura no substrato de solo acrescido com 

composto orgânico, já que no presente trabalho, os tratamentos onde o substrato 

comercial, estava em proporção acima de 50%, encontrou-se os valores médios de 11 e 

10,5 cm, respectivamente para 100% substrato comercial e 50% solo + % 50 substrato 

comercial, para a altura das mudas. 

Em contrapartida, o resultado encontrado difere de Rodrigues et al. (2013), 

que obtiveram resultados que possibilitam recomendar a produção de mudas de Baru 

com substrato composto por solo + areia (1:1) em saco de 17 x 28 cm por produzir 

plantas de maior vigor. 

 



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No presente trabalho denotou-se que estatisticamente não houve variação 

considerável na porcentagem de emergência das plântulas e do desenvolvimento de 

planta da espécie Diperyx alata Vog. (Baru) até 45 dias após o plantio, 

independentemente do tipo de substrato utilizado para a produção de mudas. 
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