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RESUMO 

Visando aumento da produção, as pesquisas sobre os efeitos das substâncias reguladoras 
do crescimento de plantas cultivadas tem se desenvolvido significativamente. Muitos 
compostos e combinações desses produtos têm sido pesquisados com a finalidade de 
resolver problemas do sistema de produção e melhorar qualitativa e quantitativamente a 
produtividade. Diante disso, este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos do 
crescimento de plantas de coentro (Coriandrum sativum), sob tratamentos com ácido 
giberélico, via pulverização foliar. Os tratamentos constaram de diferentes doses do 
regulador vegetal – giberelina líquida (GA3 4%) nas concentrações de: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 
mL GA3 4% L -1 de solução aquosa e como controle 0,0 mL água destilada L -1. A 
semeadura foi realizada diretamente em leiras. Após 28 dias da semeadura (DAS) foram 
realizadas quatro pulverizações consecutivas nas primeiras horas da manhã de forma a 
uniformizar o produto por toda planta. Aos 16 dias do encerramento das pulverizações 
foram registradas as variáveis comprimento da parte aérea (cm), comprimento da raiz 
(cm), comprimento total (cm), massa seca da parte aérea (g), massa seca da raiz (g) e 
massa seca total (g). Todas as concentrações de ácido giberélico avaliadas são eficientes 
na promoção do crescimento de planta de C. sativum. A concentração de 2,0 mL GA3 L

-

1 de solução proporciona os melhores resultados sobre o desenvolvimento e acúmulo de 
massa seca de plantas de coentro. 
PALAVRAS-CHAVE: Coriandrum sativum, giberelina, pulverização foliar, 
desenvolvimento.  
 

ABSTRACT 

Gibberellic acid on the growth of coriander 

Aiming increase production, research on the effects of substances that regulate 
the growth of cultivated plants has developed significantly. Many compounds and 
combinations of these products have been developed in order to solve the system 
of producing and quantitatively and qualitatively improving the productivity. Thus, 
this study aimed to evaluate the effects of growing plants of coriander 
(Coriandrum sativum) under treatment with gibberellic acid, by foliar sprays. The 
treatments consisted of different doses of the plant growth regulator – net 
gibberellin (GA3 4%) in concentrations of 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mL L -1 GA3 4% aqueous 
solution and the control 0 , 0 L -1 mL distilled water. The seeds were sown directly 
into windrows. After 28 days of sowing (DAS) were performed four 
consecutive sprays in the early morning hours in order to standardize the product 
throughout the plant. At 16 days of closure of spraying variables were recorded shoot 
length (cm), root length (cm), length (cm), shoot dry weight (g), root dry mass (g) and 
mass total dry matter (g).  All concentrations evaluated gibberellic acid are effective in 
promoting plant growth C. sativum. The concentration of 2.0 mL L-1 GA3 solution 
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provides the best results on the development and accumulation of dry mass of plants of 
coriander. 
Keywords:  Coriandrum sativum, gibberellin, leaf spraying, development. 

 

O coentro (Coriandrum sativum L.) é uma hortaliça folhosa cultivada e consumida em 

quase todo o mundo sendo uma das hortaliças mais comuns na culinária, cujas folhas e 

sementes são utilizadas na composição e decoração de diversos pratos regionais (Lima 

et al. 2007).   

Na Região Nordeste do Brasil, esta cultura é explorada quase que exclusivamente para a 

produção de folhas verdes (Lima et al. 2007). Mesmo com o destaque comercial dessa 

cultura, têm sido poucos os estudos que visam melhorar suas técnicas de produção. A 

maioria dos plantios é efetuada nas hortas domésticas, as quais são conduzidas por 

pequenos produtores, utilizando mão-de-obra familiar, de forma empírica e com 

tecnologia rudimentar, o que contribui para um baixo rendimento e conseqüentemente 

desestímulo à produção (Filgueira, 2000).  

Visando aumento da produção, as pesquisas sobre os efeitos das substâncias reguladoras 

do crescimento de plantas cultivadas, e os benefícios promovidos por estas, tem se 

desenvolvido significativamente (Almeida, 2008). Com a descoberta dos efeitos dos 

reguladores vegetais sobre as plantas cultivadas e os benefícios promovidos por estas 

substâncias, muitos compostos e combinações desses produtos têm sido pesquisados 

com a finalidade de resolver problemas do sistema de produção e melhorar qualitativa e 

quantitativamente a produtividade (Castro & Vieira, 2003).  

O crescimento, desenvolvimento e conseqüente produção das culturas são totalmente 

influenciados pelos hormônios (Almeida & Vieira, 2009). O uso de reguladores vegetais 

a base de giberelina líquida podem promover efeitos positivos, inibindo ou modificando 

processos fisiológicos, assim como controlando atividades meristemáticas (Almeida, 

2008), além de atuar promovendo a divisão e o alongamento celulares, ou seja, maior 

número de células e maior alongamento em plantas logo após a aplicação desse 

regulador (Taiz & Zeiger, 2009). Neste sentido, considerando a hipótese que o GA3 

estimula a divisão e expansão celular originando plantas de maior tamanho, objetivou-se  

avaliar os efeitos do crescimento de plantas de coentro, sob tratamento com ácido 

giberélico aplicado via pulverização foliar.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação em ambiente protegido com 50% de 

luminosidade e campo experimental no Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e 

Biológicas, Campus da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas-

BA, entre os meses de abril a julho de 2011. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e 

quatro repetições. Os tratamentos constaram de diferentes doses do regulador vegetal – 

giberelina líquida (GA3 4%) nas concentrações de: T1 = 0,5, T2 = 1,0, T3 = 1,5, T4 = 

2,0 mL GA3 4% L -1 de solução aquosa e como controle T5 - 0,0 mL água destilada L -1. 

A semeadura foi realizada diretamente em leiras. Foram realizadas um total de quatro 

pulverizações consecutivas nas primeiras horas da manhã de forma a uniformizar o 

produto por toda planta, com início após 28 dias após a semeadura (DAS). A irrigação 

foi realizada a cada dois dias, mantendo-se a umidade do substrato sempre próximo a 

Capacidade de Campo (CC). 

O produto foi aplicado via pulverização foliar no início do crescimento vegetativo, com 

o auxílio de pulverizadores manuais. Após 16 dias do encerramento das pulverizações 

foram registradas as variáveis comprimento da parte aérea (cm), comprimento da raiz 

(cm), comprimento total (cm), massa seca da parte aérea (g), massa seca da raiz (g) e 

massa seca total (g).  

Os dados foram submetidos à análise de variância e estudo de regressão polinomial 

(Banzatto & Kronka, 2006). Utilizou-se o programa estatístico Computacional de 

Sistema – SISVAR (Ferreira, 2000) para realização das análises estatísticas.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O resumo da análise de variância demonstrou que não houve efeito significativo em 

função das aplicações de GA3 sobre as plantas de coentro apenas em relação à variável 

comprimento de raiz. Segundo Taiz & Zeiger (2009), a giberelina influencia de forma 

pouco acentuada no crescimento da raiz e Santos et al. (2011), afirma em seus estudos 

que o sistema radicular de maracujazeiro amarelo é mais sensível que o caule de plantas 

à ação do ácido giberélico, constatando-se declínio do comprimento de caule a partir da 

concentração 84,0 mL GA3 L-1 , enquanto que o comprimento de raiz foi a partir da 

concentração de 58,4 mL GA3 L
-1 de solução, confirmando essa maior sensibilidade. 
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Entretanto, para as variáveis comprimento da parte aérea, comprimento total, massa 

seca da raiz, massa seca da parte aérea e massa seca da total, houve efeito positivo das 

aplicações do regulador vegetal via pulverização foliar (Tabela 1). 

A variável comprimento da parte aérea foi altamente significativo (P<0,01) (Tabela 1). 

A equação de regressão foi ajustada para um modelo quadrático e com base nesta 

equação, pode-se observar um aumento contínuo das plantas em função da elevação das 

doses (concentrações) de ácido giberélico. Este aumento ocorreu a partir da 

concentração de 0,35 mL L – 1 (ponto de mínimo) atingindo o crescimento máximo na 

concentração de 2,0 mL L – 1. Do ponto mínimo com comprimento de 13,2 cm até a 

concentração de 2,0 mL L – 1 com 30,5 cm verificou-se um acréscimo de 131% de 

aumento no comprimento das plantas de coentro (Figura 1 A). 

O comprimento total das plantas de coentro foi altamente significativo (P<0,01) (Tabela 

1) e também foi similar ao comportamento do comprimento da parte aérea, onde devido 

ao aumento da concentração de GA3, houve um acréscimo no comprimento total das 

plantas de coentro. O ponto mínimo assume o valor de 0,25 mL, a partir do qual as 

plantas apresentaram incrementos no comprimento total.  Para esta variável foi obtido 

um incremento de 72,4% na concentração de 2,0 mL L – 1 com 42,6 cm em relação ao 

ponto mínimo que foi de 24,7 cm de comprimento. Santos et al. (2010), também 

constataram um incremento de  95,35% no crescimento do caule  de plantas,  quando 

pulverizaram ácido giberélico em plântulas de maracujazeiro amarelo (Figura 1 B). 

Para a variável massa seca de raiz de plantas (Figura 1C) pode-se verificar que as 

concentrações do produto aplicadas via pulverização, provocaram um aumento 

significativo nas plantas de coentro, a partir do controle com peso de 0,703g até o ponto 

de máximo 1,83 mL L-1 com peso de 0,79g e incremento de 12,3%. Após este ponto 

ocorreu certa estabilidade no peso de massa seca das raízes até a concentração de 2,0 

mL L-1.  Resultados semelhantes foram encontrados por Almeida & Vieira (2009), 

obtendo o ponto de máximo na concentração 0,764 mL L-1 de giberelina líquida em 

solução aquosa com peso de 1,2815g,  e esse valor foi 7,68% superior ao controle 

promovendo um incremento de 0,09g. 

Comportamento semelhante ocorreu na massa seca da parte aérea, havendo um 

crescente aumento nesta variável entre os tratamentos, onde para cada aumento unitário 

no valor da concentração, a massa seca da parte aérea sofre acréscimos de 0,2g de forma 
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progressiva até o valor máximo de 1,26g na concentração de 2,0 mL L-1. Resultados que 

corroboram Almeida & Vieira (2009), quando afirmam que todas as concentrações de 

giberelina líquida promoveram aumento na massa de matéria seca de folhas de fumo 

nos tratamentos que receberam uma pulverização foliar. Estes resultados ainda são 

confirmados por Almeida (2008) onde afirma que em todas as concentrações de 

giberelina em solução aquosa, os valores encontrados na massa seca de folhas de 

Nicotiana tabacum L. foram superiores ao controle (Figura 1D). 

Em relação à massa seca total, as concentrações de GA3 aplicadas via pulverização 

foliar, provocaram um aumento significativo no nível de 5% de probabilidade. Houve 

um crescimento linear, sendo que, para cada aumento unitário no valor da concentração, 

a massa seca total sofre acréscimos de 0,2 g até o valor máximo de 2,06 g na 

concentração de 2,0 mL L-1. Esta tendência não foi registrada por Santos et al. (2011), 

onde, obtiveram médias de massa seca total abaixo do controle em plantas de 

maracujazeiro amarelo tratadas com ácido giberélico. 

As pulverizações foliares com solução aquosa contendo a giberelina líquida promovem 

efeitos significativos sobre todas as variáveis estudas: comprimento da parte aérea, 

comprimento da raiz , comprimento total, massa seca da parte aérea, massa seca da raiz 

e massa seca total. 

Todas as concentrações de ácido giberélico avaliadas são eficientes na promoção do 

crescimento de planta de C. sativum. A concentração de 2,0 mL GA3 L-1 de solução 

proporciona os melhores resultados sobre o desenvolvimento e acúmulo de massa seca 

de plantas de coentro. 

 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA AQ; VIEIRA EV. 2009. Efeito da giberelina líquida no crescimento e 
desenvolvimento do fumo tipo Sumatra. Revista da FZVA 16: 204-219. 

ALMEIDA AQ. 2008. Ação de estimulante vegetal e giberelina no crescimento, 

desenvolvimento e produção de Nicotiana tabacum  L. Cruz das Almas: UFRB. 85p. 
(Dissertação Mestrado). 

BANZATTO DA; KRONKA SN. 2006. Experimentação agrícola. 4ª ed. Jaboticabal: 
FUNEP, 237p. 



SOUZA VO; VIEIRA EL; PEREIRA KS; SANTOS PLS; NASCIMENTO WA; ARMOND C. 2012. 
Ácido giberélico no crescimento de Coentro. Horticultura Brasileira 30: S1822-S1829. 

Hortic. bras., v. 30, n. 2, (Suplemento - CD Rom), julho 2012 S 1827 

CASTRO PRE; VIEIRA EL. 2003. Ação de bioestimulante na cultura do feijoeiro. In: 
FANCELLI AL; DOURADO NETO V. Feijão irrigado: tecnologia e 

produtividade. Piracicaba: ESALQ, p.73-100. 

FERREIRA DF. 2000. Análises estatísticas por meio do Sisvar para Windows versão 
4.0 In: Reunião Anual da Região Brasileira da Sociedade Internacional de 

Biometria, 45, São Carlos, Programa e resumos... São Carlos: UFSCar, p.255-258. 

FILGUEIRA FAR. 2000. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na 

produção e comercialização de hortaliças. Viçosa: UFV, 402 p. 

LIMA JSS; BEZERRA NETO F; NEGREIROS MZ de; FREITAS KKC; BARROS 
JÚNIOR AP. 2007. Desempenho agroeconômico de coentro em função de 
espaçamentos e em dois cultivos. Rev. Ciênc. Agron 38: 407-413. 

SANTOS CAC; VIEIRA EL; PEIXOTO CP; CARVALHO EVC; LEDO CAS. 2011. 
Crescimento inicial de plantas de maracujazeiro amarelo submetidas à pré-
embebição de sementes e pulverização foliar com giberelina. Enciclopédia biosfera 
7: 1855 

SANTOS CAC; VIEIRA EL; PEIXOTO CP; BENJAMIM DA; SANTOS CRS. 2010. 
Crescimento inicial de plantas de maracujazeiro amarelo submetidas à giberelina. 
Comunicata Scientia 1: 29-34. 

TAIZ L; ZEIGER E. 2009. Fisiologia vegetal. Artmed: Porto Alegre. 819p. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



SOUZA VO; VIEIRA EL; PEREIRA KS; SANTOS PLS; NASCIMENTO WA; ARMOND C. 2012. 
Ácido giberélico no crescimento de Coentro. Horticultura Brasileira 30: S1822-S1829. 

Hortic. bras., v. 30, n. 2, (Suplemento - CD Rom), julho 2012 S 1828 

Tabela 1. Resumo da análise de variância das variáveis: comprimento de raiz (COMP 
RAIZ), comprimento da parte aérea (COMP P. A.), comprimento total (COMP 
TOTAL), massa seca da raiz (MS RAIZ), massa seca da parte aérea (MS P. A.) e massa 
seca total (MS TOTAL) em reposta a aplicação de cinco concentrações de GA3 via 
pulverização foliar nas plantas de coentro [Table 1. Summary of analysis of variance of 
variables: root length (COMP RAIZ), root dry mass (COMP P. A), shoot dry mass (MS 
P. A.) and total dry matter (MS TOTAL) en response to application of five 
concentrations of GA3 by foliar sprays of cilantro plants]. UFRB, Cruz das Almas, BA, 
2012. 

FV G.L. 
COMP 
RAIZ (cm) 

COMP P. 
A. (cm) 

COMP 
TOTAL (cm) 

MS RAIZ 
(g) 

MS P. A 
(g) 

MS 
TOTAL (g) 

CONC 4 27.1730ns 210.5957** 235.318** 0.005647** 0.16957** 0.2166* 

Erro 15 43.4525 4.2350 7.567 0.001805 0.03144 0.0377 

CV(%)  14.28 10.81 8.89 5.60 16.63 10.66 

Média 
Geral 

 11.915 19.04 30.955 0.7580 1.06 1.82 

 **Significativo a 1%, *significativo a 5%, pelo teste de regressão polinomial.  ns = não significativo  
** significant at 1% probability, * significant at 5% probability by polynomial regression test., ns

 Not      
significant  
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Figura 1: Avaliação do crescimento de coentro em função de doses de GA3. A – 
comprimento da parte aérea (cm), B – comprimento total (cm), C – massa seca da raiz 
(g), D – massa seca da parte aérea (g), E – massa seca total (g). UFRB, Cruz das Almas, 
BA, 2012.[ Figure 1: Evaluation of the growth in function of coriander doses GA3. A- 
shoot length (cm), B – total length (cm), C – root dry mass (g), D – shoot dry weigth 
(g), E – total dry mass (g). UFRB, Cruz das Almas, BA, 2012.] 
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