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INTRODUÇÃO

O mamoeiro (Carica papaya L.) é uma planta propagada comercialmente por sementes. O

desempenho  germinativo  das  sementes  de  mamão  é  influenciado  por  diversos  fatores  como

genótipos, época de colheita e estádio de maturação do fruto, tempo e condições de armazenamento

do fruto e das sementes e devem ser determinados experimentalmente (MARTINS et al.,  2005;

CARLESSO et al., 2009; DIAS et al., 2015). 

Considerando que a resposta fisiológica de sementes de mamão podem variar conforme a

constituição genética de cada indivíduo, torna-se fundamental o estudo de cada novo material. O

objetivo deste trabalho foi obter informações do potencial da emergência de plântula da linhagem

elite de mamoeiro CMF L78, comparando-se com duas cultivares, Sunrise Solo e THB.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento de emergência de plântulas foi conduzido, no período de setembro a novem-

bro de 2017, em telado na Embrapa Mandioca e Fruticultura, localizada no município de Cruz das

Almas – BA, situado no Recôncavo Baiano. Avaliou-se a linhagem de mamoeiro CMF L78 compa-

rando-a com as cultivares THB e Sunrise Solo. As sementes da linhagem CMF L78 foram proveni-

entes de frutos colhidos no BAG de Mamão da Embrapa e as das cultivares THB e Sunrise Solo fo-

ram adquiridas da empresa Feltrin Sementes®.

Sementes dos genótipos Sunrise Solo, THB e CMF L78 foram semeadas em bandejas de

isopor, contendo substrato comercial (Vivato Plus) para verifica a emergência de plântulas. A emer-

gência foi avaliada diariamente até os 30 dias após semeadura. Foram determinados: Percentagem

de emergência (%E = N/A x100, onde: N = n° de sementes germinadas; A = n° total de sementes);

Índice de velocidade de emergência (IVE = N1/T1 + N2/T2 +... + Nn/Tn, onde: N = número de
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emergência de sementes germinadas na primeira contagem, na segunda e última contagem; T = n°

de dias de semeadura da primeira, segunda e última contagem); Tempo médio para atingir a emer-

gência máxima em dias (TE = Ʃ( N1T1 + N2T2... + NnTn)/N1 + N2...+ Nn, onde: N1, N2 e Nn =

números de emergência nos tempos T1, T2 e Tn, respectivamente e determinados conforme meto-

dologia proposta (EDMOND; DRAPALA, 1965; OLIVEIRA et al., 2009).

O teste de emergência de plântula foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado

(DIC) com cinco repetições de 50 sementes para cada genótipo. Os dados foram submetidos ao tes-

te F da análise de variância e as médias dos genótipos foram comparadas pelo teste de Tukey ao ní-

vel de significância de 5% de probabilidade. As análises foram realizadas com auxílio do programa

estatístico R (R CORE TEAM, 2018).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O resumo da análise de variância, para as variáveis: emergência de plântulas (E); índice de

velocidade de emergência (IVE) e tempo médio de emergência (TE) dos genótipos de mamoeiro

CMF L78, Sunrise Solo e THB encontram-se na Tabela 1. Observam-se diferenças significativas ao

nível de 1 % de probabilidade para IVE e TE e para E a 5 % de probabilidade entre as médias

observadas para os genótipos de mamoeiro estudados. 

Tabela 1. Resumo da ANOVA para as variáveis: emergência de plântulas (E); índice de velocidade

de emergência (IVE) e tempo médio de emergência (TE) de plântulas de mamoeiro (Carica papaya)

dos genótipos Sunrise Solo, THB e L78. 

Fonte de 

variação

Grau de 

Liberdade

Quadrado médio

E (%) IVE TE (dias)

Genótipo 2 461,60* 6,25** 70,07**
Resíduo 12 82,93 0,287 1,93
Média 73,20 3,633 15,67

CV (%) 12,44 14,70 8,88
W 0,720* 0,194* 0,013ns

** Significativo a 1%; * Significativo a 5%; ns Não significativo; W: teste de Shapiro-Wilk (W). 

Na Tabela 2, encontram-se as médias de emergência de plântulas (E); índice de velocidade

de emergência (IVE) e tempo médio de emergência (TE) de sementes de mamoeiro da linhagem

CMF L78 e das variedades Sunrise Solo e THB. Observam-se diferenças significativas pelo teste

Tukey a 5% de significância, entre os genótipos para todas as variáveis avaliadas. 

O desempenho observado na emergência de plântulas de mamoeiro da linhagem CMF L78 e

da variedade THB não diferiu estatisticamente entre si para todas as avariáveis estudadas (E, IVE e
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TE). A ‘Sunrise Solo’ foi a que obteve os melhores resultados para essas variáveis. No entanto, esse

valor não diferiu da variedade THB para a percentagem de emergência de plântulas e foi superior

aos genótipos CMF L78 e THB no IVE e no TE calculados (Tabela 2). o IVE baseia-se no princípio

de que quanto mais rapidamente a semente germina, maior é o seu vigor. Esses resultados estão de

acordo com as afirmações de Oliveira et al. (2009) sobre as velocidades de germinação de sementes

e emergência de plântulas estarem diretamente relacionadas com os IVG e IVE. 

Tabela 2. Valores de emergência de plântulas (E); índice de velocidade (IVE); tempo médio de

emergência (TE) de plântulas de mamoeiro (Carica papaya L.)1 . 

Genótipo E (%) IVE TE (dias)
CMF L78 65,60 b 2,71 b 18,40 a

Sunrise Solo 84,00 a 4,88 a 11,40 b
THB 70,00 ab 3,31 ab 17,20 a

1Médias seguidas de letras iguais nas colunas não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5% de

probabilidade 

Esse maior índice de velocidade de emergência de plântulas de mamoeiro em um menor

tempo refletem em um desempenho mais  uniforme e mais  rápido na formação de plântulas da

‘Sunrise Solo’ quando comparado aos genótipos CMF L78 e THB nas condições desse estudo. O

que  poderá  resultar  em  mudas  mais  vigorosas  e  de  melhor  qualidade.  Uma  vez  que,

independentemente  da  cultivar,  sementes  que  apresentam maior  tamanho  e  consequentemente,

maior  massa,  também  apresentam  maior  emergência  e  desenvolvimento  inicial  das  plântulas

(MENGARDA, et al., 2015). 

CONCLUSÕES

A emergência de plântulas de mamoeiro da linhagem elite CMF L78 e da variedade THB

não diferem estatisticamente para todas as variáveis estudadas nas acondiçoes de desenvolvimento

desse trabalho. A variedade Sunrise Solo apresenta os melhores resultados para a  emergência de

plântulas e índice de velocidade de emergência, contudo apresenta desempenho igual ao da 'THB'. 
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