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RESUMO 

A manjerona é uma planta aromática cujas folhas podem ser secas e usadas como 

condimento alimentar, e seu óleo essencial é usado como aromatizante pelas indústrias 

farmacêuticas e na medicina. Espécies medicinais e aromáticas são merecedoras de 

estudos, não apenas quanto à identificação correta do princípio ativo fitoterápico, como 

também a avaliação dos efeitos de fatores no comportamento germinativo das sementes. 

Vários fatores influenciam na germinação, sendo que os hormônios vegetais e 

biorreguladores desempenham um papel importante neste processo, e quando aplicados 

nas sementes podem interferir na germinação. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a 

influência de biorreguladores e do bioestimulante Stimulate® na germinação de sementes 

de manjerona. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com cinco 

repetições e quatro tratamentos, constituídos por semeadura direta em água, e tratamento 

com Stimulate®, KNO3, e IBA. Sementes embebidas em IBA, Stimulate® e KNO3 

apresentaram maiores valores em relação à velocidade de germinação. 
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ABSTRACT - Action of bio-regulators on the germination of manjoram seeds.     

The marjoram is an aromatic plant whose leaves can be dried and used as food 

seasoning, and its main oil is used as a perfume by pharmaceutical industries and in 

medicine. Medicinal and aromatic species are worthy of studies, not just with relation to 

the correct identification of their active fitoterapic principles, but also as to the evaluation of 

the effects of factors on the germination behavior of the seeds. Several factors influence 

germination, seeing that vegetable hormones and bio-regulators play an important part in 

this process, and when applied on the seeds can interfere in the germination. The 

objective of this research was to evaluate the bio-regulator’s and bio-stimulant’s 

Stimulate® influence on the germination of marjoram seeds. The outline used was entirely 

randomized with five repetitions and four treatments, constituted by direct sewing in water, 

and treatment with Stimulate®, KNO3, and IBA. Seeds soaked in IBA, Stimulate®, KNO3 

presented greater values in relation to germination speed.   

Keywords: Origanum majorana L., bio-stimulant, plants propagation.  

 



INTRODUÇÃO 

A manjerona (Origanum marjorana L.) é uma planta aromática pertencente à família 

Lamiaceae, que abrange cerca de 200 gêneros e, aproximadamente, 3.200 espécies, 

distribuídas em todo o mundo.  Esta família é freqüentemente chamada de família das 

mentas pelo fato de as plantas dessa família serem caracterizadas por suas folhagens 

aromáticas.  São cultivadas como ervas, cujas folhas podem ser secas e usadas como 

flavorizantes e seu óleo essencial é usado como aromatizante pelas indústrias 

farmacêuticas em fragrâncias, na medicina e como condimento alimentar (MARTINS, 

2002). Espécies medicinais e aromáticas são merecedoras de estudos, não apenas 

quanto à identificação correta do princípio ativo fitoterápico, como também a avaliação 

dos efeitos de fatores no comportamento germinativo das sementes (ROSA; FERREIRA, 

1998). Processos como germinação, crescimento vegetativo, florescimento, frutificação e 

maturação são afetados por diversos fatores, sendo que os hormônios vegetais 

desempenham um papel importante no controle do desenvolvimento dos componentes da 

produtividade. Segundo Castro (1998), hormônio vegetal é um composto orgânico não 

nutriente, de ocorrência natural, produzido na planta, e que em baixas concentrações 

promove, inibe ou modifica processos morfológicos e fisiológicos do vegetal. 

Biorreguladores ou reguladores vegetais são compostos orgânicos, naturais ou sintéticos, 

que em pequenas quantidades, também podem interferir nestes processos (CALDAS et 

al., 1990; CASTRO; VIEIRA, 2001). A mistura de dois ou mais reguladores vegetais ou de 

reguladores vegetais com outras substâncias (aminoácidos, nutrientes, vitaminas), é 

chamada de estimulante vegetal ou bioestimulante (CASTRO; VIEIRA, 2001). Essas 

substâncias quando aplicadas nas sementes podem interferir na germinação (CASTRO; 

MELOTTO, 1989). Vieira (2001) observou que a aplicação de bioestimulante, via 

semente, favoreceu significativamente a germinação de sementes de soja. Diante da 

escassez de estudos em germinação de sementes de plantas medicinais e aromáticas no 

Brasil, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a influência de biorreguladores e do 

bioestimulante líquido Stimulate® (0,09% de cinetina, 0,05% de ácido giberélico e 0,05% 

de ácido indolbutírico), aplicados via semente, avaliando o efeito destes na germinação de 

sementes de manjerona. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Sementes Florestais do Instituto de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal de Uberlândia, no período de fevereiro a 

março de 2007. Foram avaliados os efeitos de um bioestimulante líquido (Stimulate®), do 

nitrato de potássio (KNO3), e do ácido indol-butírico (IBA) sobre parâmetros relacionados 



à germinação de sementes de manjerona. Os tratamentos foram formados por semeadura 

direta em água; 3 segundos em contato com o IBA na concentração 2000 mol; Stimulate® 

na concentração de 2,5 ml kgֿ¹, contendo 90 mgL-1 de cinetina (citocinina), 50 mg L-1 de 

ácido indolbutírico (auxina), 50 mg L-1 de ácido giberélico (giberelina) e 99,98% de 

ingredientes inertes; e  por nitrato de potássio (KNO3). O teste de germinação foi realizado 

em câmara de germinação (Seedburo Equipament Company, modelo MPG-2000), com 

temperatura entre 23,0 e 26,3°. As observações foram feitas diariamente e o critério de 

avaliação foi a protrusão da radícula. O delineamento utilizado foi o inteiramente 

casualizado com cinco repetições e quatro tratamentos, em parcelas contendo 40 

sementes, as quais foram colocadas em caixa do tipo gerbox, contendo papel mata-

borrão umedecidos com 10ml de água deionizada, com exceção do tratamento com 

KNO3, contendo a mesma quantidade desse hormônio. Os resultados obtidos foram 

comparados através do teste de Tukey a 5% de probabilidade. Avaliou-se o percentual de 

germinação, tempo médio de germinação, velocidade média de germinação, adaptada de 

Labouriau (1970), velocidade de emergência (Maguire, 1962), e índices de incerteza e 

sincronia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A aplicação dos três biorreguladores testados contribuiu para o aumento da velocidade de 

germinação das sementes de manjerona, sendo que o Stimulate® foi o tratamento que 

mais se destacou. As sementes embebidas em Stimulate® apresentaram maior 

velocidade média de germinação, não diferindo das sementes tratadas com IBA e KNO3. 

O IBA e Stimulate® são hormônios que estimulam o alongamento celular do embrião, 

(CASTRO et al., 1985), enquanto que o KNO3 mostrou-se ter uma função adicional como 

fonte de potássio e nitrogênio para a semente em processo de germinação, como foi 

demonstrado por McGrady e Cotter (1987) em sementes de pimentão. Entretanto, 

analisando as tabelas de médias, observa-se que a aplicação dos biorreguladores não 

influenciou as demais medidas de germinação analisadas, uma vez que quanto à 

germinabilidade, tempo médio de germinação, velocidade de emergência e índices de 

incerteza e sincronia nenhum tratamento se mostrou melhor que a testemunha. 
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Tabela 1. Médias obtidas da análise de variância das medidas de germinação de sementes de manjerona 

(Origanum majorana L.) submetidas à ação de hormônios vegetais e bioestimulante. 

TRATAMENTOS MEDIDAS 

 G(%) t  (dia) v  (dia
-1

) VE I (bit) Z 

Estimulate® 98,0 a 5,26 a 0,21 a 7,88 a 1,35 a 0,53 a 

KNO3 98,0 a 5,39 a 0,19 ab 7,54 a 1,26 a 0,58 a 

IBA 98,5 a 5,52 a 0,19 ab 7,62 a 1,43 a 0,54 a 

Água 97,5 a 4,89 a 0,18 b 8,19 a 1,36 a 0,46 a 

CV(%) 2.4 6.46 6,27 4,95 22.64 19.87 

G(%): porcentagem de germinação; t : tempo médio de germinação; v : velocidade média de germinação, (VE): I: 

índice de incerteza; Z: índice de sincronia. 


