
Germinação in vitro de sementes de beterraba (Beta vulgaris L.) 

tratadas com diferentes concentrações de sacarose.  

Heder Braun; Paulo Cezar Cavatte; Rithiely da Paschoa Queiroz; José Carlos Lopes; 

Edilson Romais Schmildt; Maristela Aparecida Dias. 

Universidade Federal do Espírito Santo - Centro de Ciências Agrárias (CCA-UFES) - Departamento de 

Fitotecnia. C. Postal 16, 29500-000, Alegre-ES, jclopes@cca.ufes.br 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a germinação in vitro de sementes de beterraba 

tratadas com diferentes concentrações de sacarose. O delineamento foi em blocos 

casualizados, com cinco repetições de 25 sementes. Os tratamentos foram: sementes 

pré-embebidas em ácido giberélico (GA3) e sementes pré-embebidas em água destilada 

por seis horas, mantidas em cinco concentrações de sacarose no meio de cultura (0, 15, 

30, 45, 60 g L-1), dando um fatorial 2 x 5. Sementes tratadas com GA3, mantidas no meio 

com sacarose na concentração de 15 g L-1 evidenciou maior porcentagem de germinação, 

enquanto maior vigor foi evidenciado nas sementes mantidas nos meios suplementados 

com 15 e 30 g L-1 de sacarose. 
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ABSTRACT – Germination in vitro of beetroot seeds (Beta vulgaris L.) treated with 

different concentrations of sacharose. 

The objective of this work was to evaluate the germination in vitro beetroot seeds with 

different concentrations of sacharose. The treatments was: imbebed seeds in giberelic 

acid (GA3) and imbebed seeds in destiled water during  six hours, mantained on five 

concentrations of sacharose in the medium of cultive (0, 15, 30, 45, 60 g L-1). The 

experiment was set up in a cazualized blocks with five replications of 25 seeds. Seeds 

treated with GA3 mantained in medium with sacharose, in the concentrations of 15 g L-1 

show that largest percentage of germination. Meanwhile, the largest vigor was evidencied 

in the seeds mantained in the medium with 15 and 30 g L-1 of sacharose. 
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INTRODUÇÃO 

A beterraba (Beta vulgaris L.), pertence à Família das Quenopodiaceae. É uma 

hortaliça bastante cultivada em países de clima temperado e, no Brasil, as regiões que se 

destacam são as regiões Sul e Sudeste (Camargo, 1984). De acordo com Carvalho & 

Nakagawa (1988), quando a temperatura é elevada, ocorre maior absorção de água 

afetando significativamente a germinação. Gomes (1999) afirma que condições 

ambientais apropriadas para o processo de germinação podem ser fornecidas em 

laboratórios através da multiplicação in vitro. Durante o cultivo in vitro, as soluções de sais 

e açúcares que compõem os meio de cultura não exercem efeito puramente nutritivo, mas 

também influenciam o crescimento celular e a morfogênese por meio de propriedades 

osmóticas (George, 1996). Segundo Souza (2003), dependendo da espécie, não há 

necessidade de suplementação do meio com sacarose. Porém, especula-se que a adição 

de sacarose ao meio de cultura ajuda na manutenção das plântulas in vitro por um 

período de tempo maior. Este trabalho foi proposto objetivando avaliar a germinação in 

vitro de sementes de beterraba tratadas com diferentes concentrações de sacarose.  

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Biotecnologia Vegetal do (CCA-UFES), em 

Alegre-ES, utilizando-se sementes de beterraba (Beta vulgaris L.) cv. Early Wonder Tall 

Top. A esterilização do meio de cultura foi por autoclavagem, na temperatura de 121ºC e 

a pressão de 1,05 kg cm-2, durante 20 minutos. A semeadura foi em condições 

assépticas, em câmara de fluxo laminar horizontal e o ambiente das culturas foi mantido 

com temperatura de 27+2ºC, com fotoperíodo de 16 horas. As sementes foram 

desinfestadas utilizando-se Thiophanate Methyl (0,5 g L-1 de Methyil Thiofan) por 10 

minutos sob agitação. Em câmara de fluxo laminar, colocou-se por 1 minuto na solução 

de álcool 70% e, posteriormente, hipoclorito de sódio 1% por 15 minutos, enxaguando-as 

por três vezes consecutivas em água destilada e autoclavada. O meio continha os sais e 

vitaminas de Murashige & Skoog (1962) e complementos orgânicos em mg L-1: sacarose 

30.000; myo-inositol 100. O pH foi ajustado para 5,7+0,1, antes da adição do agar, utilizando-

se KOH ou HCl 0,1 N. Os meios de cultura foram solidificados com 7,0 g L-1 de Agar Lafam, 

distribuindo-se 30 mL em tubos de ensaio contendo os tratamentos. O delineamento foi em 

blocos casualizados, com cinco repetições de 25 sementes. Os tratamentos foram: 

sementes pré-embebidas em ácido giberélico (GA3) e sementes pré-embebidas em água 

destilada por seis horas, mantidas em cinco concentrações de sacarose no meio de 

cultura (0, 15, 30, 45, 60 g L-1), dando um fatorial 2 x 5. A avaliação dos tratamentos foi 

feita através da porcentagem de germinação, massa seca e fresca de plântulas. Os dados 



foram submetidos à análise estatística e ajustados os modelos de regressão do segundo 

grau. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A maior percentagem de germinação foi obtida com sementes tratadas com o GA3 na 

concentração de 15 g L-1 de sacarose, tendo um decréscimo em concentrações 

superiores. Por outro lado, as sementes sem pré-embebição em solução de GA3 

apresentaram um decréscimo na germinação à medida que aumentou o nível de sacarose 

no meio de cultura (Figura 1). Pinheiro et al. (2001) estudando sementes de Hancornia 

speciosa Gomez, obtiveram maiores taxas de germinação na presença de 10 g L-1 de 

sacarose, observando-se que em concentrações acima desta faixa, ocorreu uma redução 

nesse parâmetro. Tais constatações, provavelmente, se devam ao fato de que a semente 

já possua em sua reserva nutritiva um teor de sacarose satisfatório para a emergência da 

plúmula e da radícula e o excesso de sacarose adicionado ao meio extracelular pode ter 

provocado uma maior perda de água devido à pressão osmótica exercida sobre a 

semente (Toledo & Marcos Filho, 1977). Em relação ao vigor, as massas frescas e secas 

da parte aérea apresentaram diferenças estatísticas entre os tratamentos (Figura 2). Para 

a massa fresca e seca da parte aérea, os meios de culturas suplementados com 15 e 30 

mg L-1 de sacarose apresentaram valores maiores e os demais tratamentos não diferiram 

entre si. A massa seca o tratamento que apresentou o melhor resultado foi o meio com 30 

mg L-1 de sacarose, embora não tenha diferido estatisticamente do tratamento com 15 mg 

L-1. O uso do GA3, não influenciou no vigor de plântulas de beterraba, discordando de 

Lima et al. (1993), que relatam que na cultura do arroz as massas secas da parte aérea e 

do sistema radicular aumentaram quando tratadas com GA3. 
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Figura 1: Germinação in vitro (%) de sementes de beterraba cv. Early Wonder Tall Top, em diferentes 
concentrações de sacarose, sem e com a exposição ao GA3, aos 65 dias. Laboratório de biotecnologia, 
CCA-UFES, Alegre-ES, Abril de 2005. 
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Figura 2: Massa Fresca e seca (mg plântula-1) de sementes de beterraba cv. Early Wonder Tall Top, 
germinadas in vitro, em diferentes concentrações de sacarose, sem e com a exposição ao GA3, aos 65 dias. 
Laboratório de biotecnologia, CCA-UFES, Alegre-ES, Abril de 2005. 
 


