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RESUMO 

Objetivou-se com este trabalho avaliar o potencial fisiológico de sementes de repolho, 

cultivar, Louco de Verão, oriundas de dois sistemas de cultivo, sob diferentes temperaturas. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 

2x4, ou seja, dois sistemas de cultivo (convencional e orgânico) e três temperaturas (20, 25 

e 20-30 oC). Para cada tratamento empregou-se quatro repetições de 50 sementes, as quais 

foram mantidas em germinador por dez dias sob diversas temperaturas. Avaliaram-se as 

porcentagens de plântulas normais (testes de primeira contagem e germinação), número de 

plântulas anormais e sementes não germinadas, e o índice de velocidade de germinação. 

Houve interação significativa entre os sistemas de cultivo e às temperaturas para as 

variáveis primeira contagem, plântulas anormais, sementes não germinadas e índice de 

velocidade de germinação. O que se observa é um melhor desempenho, de modo geral, das 

sementes convencionais e das temperaturas de 20 e 25 oC.  

Palavras chave: Brassica oleracea var. capitata L; sistema de cultivo; germinação; vigor 

temperatura 

ABSTRACT - The temperature effect upon the physiological potential of cabbage 

seeds, produced by two cultivation systemsc. 

The objective of this research was assess the physiological potential of cabbage seeds, 

Louco de Verão, resulted from two cultivation systems, under different water quantities in the 

substratum paper. For experimental outline was used entirely casual standard, in a factorial 

arrangement 2x4, in other words, two cultivate systems (conventional and organic) and 

temperature (20, 25 e 20-30 oC). Were employed four repetitions of 50 seeds for each 

treatment. Were assessed by following percentages: normal seedlings (tests of first counting 

and germination), number of abnormal seedlings, and the germination velocity index. There 

was meaningful interaction between the cultivation systems and the temperature, for the 

assessed variables first counting, number abnormal seedlings, germinated not seeds and 

germination velocity index. Seeds produced by the conventional system showed a higher 

performance regarding the organic seeds. The temperatures 20, and 25 oC, were the ones 

more adapted for conduction of tests. 
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INTRODUÇÂO 

O repolho pertence a numerosa família das Brassicáceas (Crucíferas), sendo que para as 

sementes das espécies abrangidas por esta família as Regras para Análise de Sementes – 

RAS (BRASIL, 1992), prescreve as temperaturas de 20 e 20-30°C para serem utilizadas no 

teste de germinação.   

A temperatura influencia significativamente a germinação das sementes e emergência de 

plântulas de espécies cultivadas.  

Em beterraba, rúcula e salsa Gomes et al. (2005), verificaram que baixas temperaturas (10 - 

15°C) reduziram a velocidade de germinação e a temperatura de 25°C proporcionou uma 

maior velocidade e germinação total destas três espécies.  

Alves et al. (2005) observaram que para Bauhinia divaricata L as temperaturas de 20-30, 25 

e 30oC, mostraram-se mais adequadas para condução dos testes de germinação e vigor. 

Segundo Copeland (1976) a temperatura ótima para a germinação de muitas sementes 

encontrava-se entre 15 e 30oC. Para a germinação das sementes de espécies tropicais e 

subtropicais Borges e Rena (1993) observaram que a faixa de 20 a 30oC adequou-se para a 

germinação. 

Supõe-se, portanto que o sistema de cultivo onde a semente é produzida, pode vir a 

interferir no seu potencial fisiológico, e conseqüentemente no seu comportamento quando 

colocada para germinar em diferentes temperaturas. Com isto objetivou-se neste trabalho 

avaliar o potencial fisiológico de sementes de repolho, Louco de Verão, oriundas de dois 

sistemas de cultivo, sob diferentes temperaturas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Análise de Sementes do Instituto de Ciências 

Agrárias – ICIAG da UFU, Uberlândia – MG. 

Utilizaram-se sementes de repolho, cultivar Louco de Verão, provenientes dos sistemas 

orgânico e convencional. 

Utilizou-se como substrato papel mata-borrão, com duas folhas para cada caixa plástica 

(gerbox), de acordo com as recomendações das Regras para Análise de Sementes 

(BRASIL, 1992). 

Adotou-se o delineamento experimental inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 2x3, ou 

seja, dois sistemas de cultivo (convencional e orgânico) e três temperaturas (20, 25 e 20-30 

oC). Para cada tratamento empregou-se quatro repetições de 50 sementes. Avaliaram-se as 

porcentagens de plântulas normais (testes de primeira contagem e germinação), número de 



plântulas anormais e sementes não germinadas, e o índice de velocidade de germinação, 

segundo Maguire (1962). As contagens das plântulas normais (germinação), número de 

plântulas anormais e sementes não germinadas foram diárias até o décimo dia após 

instalação do teste. A porcentagem de plântulas normais correspondentes ao teste de 

primeira contagem, realizado em conjunto com o teste padrão de germinação, constou da 

computação das plântulas normais emersas até o quinto dia após a instalação do teste. 

Para a análise estatística, os dados de porcentagem de plântulas normais provenientes dos 

testes de primeira contagem e germinação, foram transformados em arco seno raiz 

quadrada de x/100. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Houve interação significativa entre os sistemas de cultivo e às temperaturas para as 

variáveis primeira contagem, plântulas anormais, sementes não germinadas e índice de 

velocidade de germinação (Tabela 1). O que se observa é um melhor desempenho, de modo 

geral, das sementes convencionais e das temperaturas de 20 e 25 oC. Isoladamente, o 

sistema de cultivo e as temperaturas influenciaram a primeira contagem, a germinação, o 

número de sementes não germinadas e o índice de velocidade de germinação. O fator 

temperatura influenciou o número de plântulas anormais. 

CONCLUSÕES 

As sementes convencionais tiveram um melhor desempenho fisiológico nas temperaturas de 

20 e 25 oC do que as sementes orgânicas. 

 
Tabela 1. Dados médios da qualidade de sementes de repolho, oriundas de dois sistemas 

de cultivo, através do teste de primeira contagem (PC), número de plântulas 
anormais (PA) e sementes não germinadas (SNG) e índice de velocidade de 
germinação (IVG), submetidas a diferentes temperaturas Uberlândia-MG. UFU, 
2006. 

Sistemas de Cultivo 
Convencional Orgânico 

 
Temperaturas 

PC % PA SNG IVG PC % PA SNG IVG 
20 oC 67,7Aa 7,0Ab 1,5Ba 10,81Aa 25,1Ba 10,0Ab 25,0Ab 4,72Ba 
25 oC 62,5Aa 16,0Ab 1,0Ba 11,25Aa 28,6Ba 14,0Ab 18,5Ab 5,33Ba 
20-25 oC 38,6Ab 39,0Aa 5,0Ba 5,42Aa 24,8Ba 26,5Ba 36,0Aa 3,09Ba 
CV 22,16 29,46 30,24 20,28     

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna não diferem pelo 
teste de Tukey, a 5%. 
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