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RESUMO 

Um dos fatores primordiais para dar início ao processo de germinação é a disponibilidade 

de água. O substrato, utilizado nos testes de laboratório relacionados com a germinação, 

deve ser convenientemente hidratado para possibilitar o crescimento do eixo embrionário 

e conseqüentemente a formação da plântula. Objetivou-se neste trabalho verificar a 

influência de diferentes quantidades de água no substrato papel mata-borrão sobre o 

potencial fisiológico de sementes de repolho. Adotou-se o delineamento experimental 

inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 2x4, ou seja, dois sistemas de cultivo 

(convencional e orgânico) e quatro quantidades de água no substrato sem hidratação 

(1,5; 2,0; 2,5; e 3,0 vezes o peso do papel substrato). Para cada tratamento empregou-se 

quatro repetições de 50 sementes, as quais foram mantidas em germinador por dez dias à 

temperatura alternada de 20 - 30oC, sem acrescentar água no substrato durante o referido 

período. Avaliaram-se as porcentagens de plântulas normais (testes de primeira 

contagem e germinação), o número de plântulas anormais e o índice de velocidade de 

germinação. Não houve interação significativa entre os sistemas de cultivo e as 

quantidades de água acrescentadas ao substrato.  

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

disponibilidade hídrica 

ABSTRACT - Physiological potential of the cabbage seeds submitted to different 

water quantities in the substratum. 

One of the most important factors to begin the germination process is the water 

availability. The substratum, used for the laboratory tests regarding to germination, must 

be hydrated usefully to allow the embryonic axis growth and consequently the seedling 

development. The objective of this research was verify the influence of different water 

quantities in the absorbent paper substratum on the physiological potential of the cabbage 

seeds. We adopted for experimental outline the entirely casual standard, in a factorial 

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

four water quantities in the substratum without hydration (1,5; 2,0; 2,5 and 3,0 times the 



substratum paper weight). For each treatment was employed four repetitions of 50 seeds, 

which were kept at a germinator for ten days in alternate temperature of 20 - 30oC, without 

add water in the substratum during this period. Were assessed the following percentages: 

normal seedlings (tests of first counting and germination), number abnormal seedlings and 

germination velocity index. There weren’t statistics differences. 

Key words: Brassica oleracea var. capitata L; organic and conventional cultivation, 

germination; vigor; water quantity 

INRODUÇÃO 

De acordo com Fonseca (2001) o repolho do ponto de vista econômico é a hortaliça mais 

importante das brássicas, devido a sua antiguidade, larga distribuição, facilidade de 

produção e elevado consumo. A qualidade fisiológica das sementes tem influencia 

significativa sobre a sua produtividade econômica. 

Nos testes de laboratório relacionados com a germinação, o substrato que é utilizado 

deve estar convenientemente hidratado para possibilitar o crescimento do eixo 

embrionário e consequentemente a formação da plântula. 

Quando ocorre uma redução progressiva da disponibilidade de água, a velocidade e a 

porcentagem de germinação também declinam (Bewley & Black, 1985), e 

consequentemente o desenvolvimento inicial das plântulas (Silva, 1989). Entretanto, o 

excesso de água ao dificultar a respiração, causa atraso ou paralisação na germinação; 

podendo ainda vir a causar anormalidades nas plântulas (Marcos- Filho et al., 1987). 

Menezes et al. (1993) ao estudarem o efeito do nível de hidratação do substrato sobre a 

germinação de cucurbitáceas, observaram que as maiores porcentagens de germinação 

para pepino (Cucumis sativus) e melancia (Citrullus lanatus) foram obtidas quando se 

utilizou 2,0 a 2,5 vezes o peso do papel para cada espécie, respectivamente. Para melão 

(Cucumis melo) os níveis de umedecimento mais favoráveis à germinação foram de 2,0 a 

3,0 vezes o peso do papel, já para mogango (Cucurbita pepo), em virtude do maior 

tamanho das sementes, os volumes de água necessários foram maiores do que para as 

outras espécies estudadas. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial fisiológico de sementes de repolho, 

provenientes dos sistemas orgânico e convencional, submetidas a diferentes volumes de 

água no substrato. 

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, 

provenientes dos sistemas orgânico e convencional. 



O grau de umidade das sementes  foi em média de 6,64 e 6,67% para os sistemas 

orgânico e convencional, respectivamente (BRASIL,1992). 

Utilizou-se duas folhas de papel mata-borrão para cada caixa plástica (gerbox). 

Adotou-se o delineamento experimental inteiramente ao acaso, em esquema fatorial 2x4, 

ou seja, dois sistemas de cultivo (convencional e orgânico) e quatro quantidades (mL) de 

água no substrato sem hidratação (1,5 - T1; 2,0 – T2; 2,5 – T3; e 3,0 – T4; vezes o peso 

do papel substrato). Após a adição de água inicial não houve mais acréscimo de água no 

substrato durante o período do experimento. Empregou-se quatro repetições de 50 

sementes, as quais foram mantidas em germinador por dez dias à temperatura alternada 

de 20-30oC. Avaliaram-se as porcentagens de plântulas normais (testes de primeira 

contagem e germinação), o número de plântulas anormais e o índice de velocidade de 

germinação (Maguire, 1962).  

Para a análise estatística, os dados de porcentagem 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 

Não houve interação significativa entre os sistemas de cultivo e as quantidades de água 

acrescentadas ao substrato. Isoladamente estes fatores não interferiram 

significativamente na expressão das características avaliadas (Tabelas 1 e 2). Entretanto, 

em termos de valores absolutos as sementes convencionais tiveram um melhor 

desempenho fisiológico do que as sementes orgânicas. Também observou-se que de um 

modo geral o aumento das quantidades de água acrescidas ao substrato foi benéfico para 

as variáveis primeira contagem, germinação e índice de velocidade de germinação para 

os dois sistemas de cultivo. 

CONCLUSÕES 

O sistema de cultivo no qual a semente é produzida não influenciou o seu desempenho 

fisiológico, independente da quantidade de água empregada no substrato de germinação. 
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Tabela 1. Porcentagem de plântulas normais nos testes de primeira contagem (PC) e  
germinação (G) de sementes de repolho convencionais (CO) e orgânicas (OR) 
submetidas a diferentes disponibilidades hídricas no substrato. 

Sistemas de Cultivo 
CO OR  CO OR  

 
 

Potenciais 
hídricos  

PC 
 

Médias 
 

G 
 

Médias 

T1  66,00 12,00 39,00B 66,00 29,00 47,50B 
T2 76,00 11,00 43,50AB 76,00 33,00 54,50AB 
T3 76,00 22,50 49,50A 78,00 47,00 62,50A 
T4 78,00 18,50 48,25A 81,00 42,00 61,50A 

Médias 74,12A 16,00B  75,25a 37,75b  
CV  13,71   16,60   

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha, e minúscula na coluna, não diferem entre si pelo 
teste de Tukey (P<0,05). 
 
Tabela 2. Número de plântulas anormais (PA) e índice de velocidade de germinação 

(IVG) provenientes de sementes de repolho convencionais (CO) e orgânicas 
(OR) submetidas a diferentes disponibilidades hídricas no substrato. 

Sistemas de Cultivo 
CO OR CO OR 

 
Potenciais 

hídricos  
PA 

 
 

Médias 
 

IVG 

 
 

Médias 
T1 31,50 35,00 33,25b 8,60 2,64 5,62b 
T2 20,50 33,00 26,75ab 10,67 2,77 6,72ab 
T3 15,50 21,00 18,25a 11,57 4,08 7,82a 
T4 15,00 20,00 17,50a 12,33 3,65 7,99a 

Médias 20,62B 27,25A  10,79A 3,28B  
CV  24,75   13,21   

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha, e minúscula na coluna, não diferem entre si pelo 
teste de Tukey (P<0,05). 
 
AGRADECIMENTOS 

CNPq – pela concessão de bolsa de recém-doutor para a execução do projeto “Produção 

orgânica e produção de sementes de hortaliças nos sistemas orgânico e convencional”. 

FAPEMIG – auxílio financeiro 


