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RESUMO 

Sabe se que as sementes de alface são consideradas problemáticas em termos de 

qualidade fisiológica, sendo bastante sensíveis as adversidades do meio onde são 

cultivadas, frequentemente inadequadas para a ocorrência de rápida emergência e 

desenvolvimento inicial da planta. Com isso o presente trabalho objetivou avaliar os 

efeitos de reguladores vegetais do grupo das giberelinas na qualidade fisiológica de 

sementes de alface ‘Crespa Repolhuda’ (grupo Repolhuda Crespa). O delineamento 

experimental utilizado foi o inteiramente casualizado constituído de uma cultivar e 

cinco doses de ácido giberélico, nas concentrações de 0; 50; 100; 200 e 300 ppm. As 

sementes foram imersas em recipientes contendo 100mL de solução, onde 

permaneceram por 24 horas, sendo 200 sementes para cada tratamento. Não houve 

efeito significativo entre as concentrações de ácido giberélico (de 0; 50; 100; 200 e 300 

ppm) sobre as variáveis testes de germinação, primeira contagem de germinação, 

sementes dormentes, plântulas anormais, comprimento de plântulas e massa fresca de 

plântulas. O ácido giberélico não proporciona melhor qualidade fisiológica das 

sementes de alface da cultivar ‘Crespa Repolhuda’ (grupo Repolhuda Crespa). 

PALAVRAS-CHAVE: Lactuca sativa L., emergência, reguladores vegetais, ácido 

giberélico. 

ABSTRACT 

Action of gibberellins on seed physiological quality of lettuce ‘Crespa Repolhuda’ 

It is known that lettuce seeds are considered problematic in terms of physiological 

quality, being very sensitive adversity of the environment where they are grown, often 

inadequate for the occurrence of rapid emergence and early development of the plant. 

Thus the present study aimed to evaluate the effects of plant growth regulators in the 

group of gibberellins on seed physiological quality of lettuce ' Crespa Repolhuda' 

(group Repolhuda Crespa). The experimental design was a completely randomized 

design consisting of a cultivar and five doses of gibberellic acid at concentrations of 0; 
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50; 100; 200 and 300 ppm. The seeds were immersed in containers containing 100mL 

of solution, where they remained for 24 hours, and 200 seeds for each treatment. There 

was no significant effect between the concentrations of gibberellic acid (0, 50, 100, 200 

and 300 ppm) on the variables germination, first count of germination, dormancy, 

abnormal seedlings, seedling length and fresh weight of seedlings. The gibberellic acid 

provides better physiological quality of seeds of lettuce cultivar 'Crespa Repolhuda' 

(group Repolhuda Crespa). 

Keywords: Lactuca sativa L., emergence, plant growth regulators, gibberellic acid. 

 

A alface (Lactuca sativa L.) é uma hortaliça folhosa bastante consumida no Brasil, seu 

cultivo é realizado durante todo o ano pelas diferentes regiões do país. Em condições de 

altas temperaturas, a semente (aquênio) de alface, quando semeada tanto em estufas 

(produção de mudas para o transplantio) quanto no campo (semeadura direta), podendo 

haver uma redução na germinação ou uma desuniformidade na emergência das 

plântulas. Estes fatos reduzem a produtividade e consequentemente o lucro do produtor. 

Sabe se que as sementes de alface são consideradas problemáticas em termos de 

qualidade fisiológica, sendo bastante sensíveis as adversidades do meio onde são 

cultivadas, frequentemente inadequadas para a ocorrência de rápida emergência e 

desenvolvimento inicial da planta.  

Um dos mais importantes sintomas do declínio da qualidade fisiológica é a lentidão do 

processo de germinação, acompanhada pelo aumento do período decorrido entre a 

germinação da primeira e da última semente de um lote e consequente desuniformidade 

entre plântulas de um mesmo lote. 

Vários estudos têm sido realizados com o intuito de diminuir esse período de tempo 

entre a semeadura e a emergência (Heydecker & Coolbear, 1977; Khan, 1980; Khan et 

al., 1980/81; Bradford, 1986). Esses trabalhos consistem em submeter as sementes a 

ciclos de hidratação/secagem (referidos como “hardening” ou “advancing”), incubação 

das sementes sob umidade alta e temperatura baixa, tratamentos osmóticos, tratamentos 

físicos (como a escarificação  química ou mecânica do tegumento), peletização e 

tratamentos químicos com protetores  como defensivos e herbicidas, nutrientes e 

reguladores de crescimento. 
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Diante do exposto o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de reguladores vegetais 

do grupo das giberelinas na qualidade fisiológica de sementes de alface ‘Crespa 

Repolhuda’ (grupo Repolhuda Crespa). 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes do Departamento 

de Ciências Agrárias (DCA), da Universidade Estadual de Montes Claros 

(UNIMONTES), campus Janaúba, MG. O clima da região segundo classificação de 

Koppen é do tipo “AW” (tropical com inverno seco), com temperatura e precipitação 

média anual de 25 ºC e 900 mm, respectivamente. O experimento foi realizado no mês 

de fevereiro de 2014, utilizou sementes de alface ‘Crespa Repolhuda’ (grupo Repolhuda 

Crespa) adquirida no comercio de Janaúba – MG. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado constituído de 

uma cultivar e cinco doses de ácido giberélico, nas concentrações de 0; 50; 100; 200 e 

300 ppm. As sementes foram imersas em recipientes contendo 100mL de solução, onde 

permaneceram por 24 horas, sendo 200 sementes para cada tratamento. 

As sementes foram submetidas aos seguintes testes: Teste de germinação, primeira 

contagem de germinação, contagem de sementes dormentes, plântulas anormais, 

mensuração do comprimento e massa fresca de plântulas. 

O teste de germinação foi conduzido em caixas plásticas tipo gerbox, onde as sementes 

foram distribuídas sobre uma folha de papel mata-borrão, previamente umedecidas com 

água destilada, em volume equivalente a 2,5 vezes o peso do papel seco. Utilizou-se 4 

repetições de 50 sementes por tratamento, e as caixas contendo as sementes foram 

colocadas em germinador sem iluminação e previamente regulado à temperatura 

constante de 20 ºC. As avaliações foram realizadas no quarto e sétimo dia após a 

semeadura, e os resultados expressos em porcentagem de plântulas normais, conforme 

recomendação da RAS – Regras para Análises de Sementes Brasil (2009). 

A primeira contagem de germinação foi conduzido simultaneamente com o teste de 

germinação. Os resultados do teste de primeira contagem foram obtidos pelo número de 

plântulas normais, determinado por ocasião da primeira contagem do teste de 

germinação, ou seja, quarto dia após a montagem do teste (Brasil, 2009).  

A contagem de sementes dormentes e as plântulas anormais foi realizada ao sétimo dia 

após a semeadura. 
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 E obteve o comprimento e massa fresca de plântulas ao sétimo dia após a semeadura, 

foram escolhidas aleatoriamente dez plântulas de cada parcela para que pudessem ter 

seu comprimento mensurado. No mesmo dia foi também realizada a pesagem das 

plântulas de cada parcela, obtendo se a massa fresca destas. 

Os dados foram submetidos à análise de variância. E a comparação dos efeitos das 

diferentes doses de giberelinas foi realizada por meio do teste Tukey a 5% de 

significância. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A analise de variância revelou que não houve efeito significativo entre as concentrações 

de ácido giberélico (de 0; 50; 100; 200 e 300 ppm) sobre as variáveis  testes de 

germinação, primeira contagem de germinação, sementes dormentes, plântulas 

anormais, comprimento de plântulas e massa fresca de plântulas (Tabela 1). 

A utilização de sementes de elevado potencial fisiológico é um dos primeiros passos 

quando se deseja obter uma ótima população de plantas no campo, aliado à rápida e 

uniforme emergência das plântulas (Kikuti, 2006). No presente trabalho não se 

observou efeito das concentrações de ácido giberélico sobre a qualidade fisiológica de 

sementes de alface ‘Crespa Repolhuda’. Gonçalves et al. (2010), avaliando a qualidade 

fisiológica de sementes de  alface crespa, da cultivar Hortência, também observaram 

que a giberelina não proporcionou melhor qualidade fisiológica as sementes. 

Carvalho et al. (2000) comentam que quando as sementes apresentam elevado potencial 

fisiológico, não é verificada resposta significativa na germinação das sementes 

submetidas ao tratamento com reguladores.  Esse fato corrobora com os resultados 

obtidos no presente trabalho (Tabela 2), onde possivelmente as sementes da cultivar 

(‘Crespa Repolhuda’) apresentavam um elevado potencial fisiológico, não promovendo 

efeito significativo sobre a germinação das sementes em diferentes concentrações de 

ácido giberélico.  

O ácido giberélico não proporciona melhor qualidade fisiológica das sementes de alface 

da cultivar ‘Crespa Repolhuda’ (grupo Repolhuda Crespa). 
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Tabela 1. Resumo da ANOVA para as variáveis de primeira contagem de germinação 

(PCG), plântulas normais (PN), plântulas anormais (PA), sementes mortas 

(SM), Sementes dormentes (SD), crescimento de plântulas (CP) (Summary 

of ANOVA for the variables of the first germination (PCG), normal 

seedlings (PN), abnormal seedlings (PA), dead seeds (SM), dormant seeds 

(SD), seedling growth (CP)). Janaúba – MG, 2014. 

FV GL 
Quadrado médio 

PCG PN PA SM SD CP 

Trat. 4 0,22
ns

 0,16
ns

 1,02
ns

 0,19
ns

 0,03
ns

 0,002
ns

 

Erro 15    0,19     0,16     1,62     0,07     0,03 0,007 

CV (%)  4,61 4,13 52,96 24,06 15,79 23,85 
*Significativo a 5 %, **significativo a 1 % e ns não significativo, pelo teste F (* Significant at 5%, ** 

significant at 1% and ns not significant, the F test. 

 

Tabela 2. Médias para as variáveis de primeira contagem de germinação (PCG), 

plântulas normais (PN), plântulas anormais (PA), sementes mortas (SM), 

Sementes dormentes (SD), crescimento de plântulas (CP) e massa fresca de 

plântulas (MF) (Averages for the variables of the first germination (PCG), 

normal seedlings (PN), abnormal seedlings (PA), dead seeds (SM), dormant 

seeds (SD), seedling growth (CP) and fresh weight of seedlings (MF)). 

Janaúba – MG, 2014. 

Trat. PCG PN PA SM SD CP MF 

0 
1 

2 

3 

4 

91,50A 92,00A 8,00A 0,00A 0,00A 2,70A 0,34A 
91,50A 92,00A 8,00A 0,00A    0,00A 3,20A 0,32A 

86,00A 88,50A 9,50A 1,50A 0,50A 3,00A 0,30A 

96,50A 97,00A 3,00A 0,00A 0,00A 3,00A 0,33A 

96,50A 97,50A 2,50A 0,00A 0,00A 2,92A 0,27A 

Média          92,50   93,40 6,20 0,30 0,10 2,96 0,31 
T0: 0 ppm de de ácido giberélico; T1: 50 ppm de de ácido giberélico; T2: 100 ppm de de ácido giberélico; 

T3: 200 ppm de de ácido giberélico; T4: 300 ppm de de ácido giberélico; Médias seguidas pela mesma 

letra maiúscula na coluna, não diferem entre si, pelo teste Tukey (T0: 0 ppm gibberellic acid; T1: 50 ppm 

gibberellic acid; T2: 100 ppm gibberellic acid; T3: 200 ppm gibberellic acid; T4: 300 ppm gibberellic 

acid; Means followed by the same capital letter in the column do not differ by Tukey test). 


