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RESUMO 

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

de água. Objetivou-se neste trabalho verificar a influência de diferentes quantidades de 

água no substrato papel mata-borrão sobre o potencial fisiológico de sementes de alface. 

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 sete dias à temperatura de 20oC, sem acrescentar água no 

substrato durante o referido período. Avaliaram-se as plântulas normais nos testes de 

primeira contagem e germinação, o número de plântulas anormais e o índice de 

velocidade de germinação. Observou-se que não houve efeito significativo da interação 

para os parâmetros estudados. Os resultados da primeira contagem, germinação e o 

índice de velocidade de germinação das sementes orgânicas foram  significativamente 

superiores aos das sementes convencionais; o contrário foi verificado para o número de  

plântulas anormais. As sementes orgânicas apresentaram uma melhor performance em 

relação as convencionais. 

Palavras chave: Lactuca sativa; sistema de cultivo; germinação; vigor; disponibilidade 

hídrica. 

ABSTRACT - Physiological potential of the lettuce 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 objective of this research was verify the influence of different water 

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

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 seven days in temperature of 20oC, 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 the 

germination velocity index. There weren’t statistics differences between the treatments 

cultivate systems and water quantities. The organic seeds germination was meaningful 

higher for the conventional seeds; and the opposite was verified for the abnormal 

seedlings. Seeds produced by the organic system showed a higher performance regarding 

the conventional seeds.  

Key words: Lactuca sativa L; organic and conventional cultivation, germination; vigor; 

water quantity. 

INTRODUÇÃO 

As sementes de alface (Lactuca sativa L.), apresentam vários empecilhos quanto à 

germinação, como grau de sensibilidade à luz, dormência, e necessidade de condições 

particulares de temperatura e umidade para a ocorrência do processo germinativo. 

A indisponibilidade de água inviabiliza a seqüência dos processos bioquímicos, físicos e 

fisiológicos envolvidos com a retomada do crescimento do eixo embrionário (Marcos- 

Filho, 1986). Entretanto, o excesso de água ao dificular a respiração, causa atraso ou 

paralisação na germinação; podendo ainda vir a causar anormalidades nas plântulas 

(Marcos- Filho et al., 1987). 

O objetivo da pesquisa foi avaliar o potencial fisiológico de sementes de alface, 

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 alface, Rainha de 

Maio, dos sistemas orgânico e convencional, respectivamente. 

O grau de umidade (BRASIL, 1992) das sementes foi em média, 5,02 e 5,44% para os 

sistemas orgânico e convencional, respectivamente. 

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 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. Para cada tratamento empregou-se  quatro 

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

temperatura de 20oC. As características avaliadas foram: primeira contagem, germinação, 

número de plântulas anormais e o índice de velocidade de germinação (Maguire, 1962).  

Para a análise estatística, os dados de porcentagem  (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 

Observou-se que não houve efeito significativo da interação para os parâmetros 

estudados. Verifica-se na Tabela 1 que as sementes orgânicas de alface apresentaram 

uma melhor germinação com o aumento da disponibilidade hídrica no substrato para o 

teste de primeira contagem. Normalmente, o déficit hídrico ocasiona um prolongamento 

da fase estacionária do processo de embebição por causa da redução da atividade 

enzimática e, consequentemente, um menor desenvolvimento meristemático e atraso na 

protrusão da radícula (Falleri, 1994). 

Observou-se que com o aumento na disponibilidade hídrica houve uma redução da 

germinação tanto nas sementes produzidas convencionalmente quanto organicamente 

(Tabela 1). A quantidade de água no tratamento (T4) pode ter sido excessiva para a 

germinação, impedindo a penetração do oxigênio e reduzindo todo o processo metabólico 

necessário a germinação (Carvalho; Nakagawa, 2000) 

As sementes de alface provenientes do cultivo convencional apresentaram um maior 

número de plântulas anormais em relação às orgânicas (Tabela 2). De uma forma geral, 

observa-se que para o efeito isolado da disponibilidade hídrica houve um aumento no 

número de plântulas anormais com o aumento da disponibilidade hídrica.  

Tabela 1. Porcentagem de plântulas normais nos testes de primeira contagem (PC) e 
germinação (G) de sementes de alface convencionais e orgânicas submetidas 
a diferentes disponibilidades hídricas no substrato. 

Sistemas de Cultivo 
Convencional Orgânico  Convencional Orgânico  

 
 

Potenciais 
hídricos 

 
PC 

 
Médias 

 
G 

 
Médias 

T1  3,50Ba 30,50Ab 17,00c 37,50Ba 75,00Ab 56,25bc 
T2 9,50 Ba 39,00 Ab 24,25b 46,50 Ba 79,00Aab 62,75ab 
T3 13,00 Ba 52,00 Aa 32,50a 50,00 Ba 90,50Aa 70,25a 
T4 4,50 Ba 60,00 Aa 32,25a 22,00 Bb 80,00Aab 51,00c 

Médias 7,62 B 45,37 A  39,00B 81,13A 56,25bc 
CV  18,55   10,88 75,00Ab 62,75ab 

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



De uma forma geral, as sementes de alface produzidas convencionalmente apresentaram 

uma menor velocidade de germinação (Tabela 2) do que as orgânicas. Observou-se ainda 

que o aumento da disponibilidade hídrica acima de (T3) foi prejudicial à velocidade de 

germinação para os dois sistemas de cultivo.  

 
Tabela 2. Número de plântulas anormais (PA) e índice de velocidade de germinação 

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

Sistemas de Cultivo 
Convencional Orgânico Convencional Orgânico 

 
Potenciais 
hídricos  

PA 

 
 

Médias 
 

IVG 

 
 

Médias 

T1 49,50Ab 12,00 Ba 25,75b 3,12Bbc 7,79Ac 5,46c 
T2 36,00 Ab 9,50 Ba 22,75b 4,21Bab 10,01Ab 7,11b 
T3 36,00Ab 3,50 Ba 19,75b 4,95Ba 11,83Aa 8,39a 
T4 68,50 Aa 12,00Ba 40,25a 2,02Bc 11,64Aab 6,83b 

Médias 45,00A 9,25B  3,57B 10,32A  
CV  20,23   12,54   

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

Não houve efeito significativo da interação para os parâmetros estudados. As sementes 

orgânicas apresentaram uma melhor performance em relação as convencionais. 
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