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RESUMO 

A demanda pelo mercado por hortaliças que sejam produzidas em um sistema isento de 

produtos agroquímicos, contribui para aumentar o interesse da pesquisa quanto a sistemas 

de cultivo alternativo. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial fisiológico de sementes 

de cenoura, produzidas tanto no sistema agrícola convencional como orgânico. Foram 

avaliadas as seguintes características: grau de umidade; germinação; primeira contagem do 

teste de germinação; número de plântulas anormais, sementes apodrecidas e sementes não 

germinadas; índice de velocidade de germinação; porcentagem de emergência de plântulas 

em casa de vegetação; índice de velocidade de emergência e sanidade pelo teste do papel 

de filtro. Para as características fisiológicas germinação; primeira contagem do teste de 

germinação; índice de velocidade de germinação; porcentagem de emergência de plântulas 

em casa de vegetação; índice de velocidade de emergência as sementes produzidas pelo 

sistema convencional apresentaram um desempenho superior em relação às sementes 

orgânicas. Tanto as sementes convencionais como orgânicas estavam isentas de fungos 

patogênicos. 
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ABSTRACT - Physiological potential of carrot seeds produced in two cultivation 

systems. 

The market dispute for vegetable produced in a system without to use chemical products, 

contribute to incense the research profit as to the alternative cultivation systems. The 

objective was asses the carrot seeds physiological potential, produced both in conventional 

and organic agricultural system. Were assessed by following characteristics: humidity degree; 

germination test; first counting; number of abnormal seedlings and dead seeds; germination 

velocity index; percentage of seedlings emergence at greenhouse; emergence velocity index 

and sanitary standard by filter paper test. For the physiological characteristics germination 

test; first counting; germination velocity index; percentage of seedlings emergence at 

greenhouse; emergence velocity index the seeds produced by the conventional system 

showed a higher performance regarding the organic seeds. Both the conventional and 

organic seeds were free of pathogen fungi. 
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INTRODUÇÃO 

O cenoura (Cucumis sativus) é uma das espécies mais requeridas pelos consumidores de 

hortaliças orgânicas. 

À priori as sementes utilizadas no sistema orgânico devem ser provenientes de cultivos 

orgânicos, entretanto, não havendo disponibilidade destas sementes em quantidade e 

qualidade suficientes para suprir as necessidades do mercado, tem-se como recurso o uso 

das sementes convencionais, que tenham sido avaliadas pela instituição certificadora, com 

exceção de organismos geneticamente modificados (Nascimento, 2004).  

Esta pesquisa teve como objetivo averiguar uma possível relação do potencial fisiológico de 

sementes de cenoura com o sistema de cultivo no qual ela foi produzida. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizaram-se sementes de cenoura, cultivar Brasília Calibrada, oriundas dos sistemas de 

cultivo orgânico e convencional, respectivamente. As sementes foram submetidas aos 

seguintes testes: 

a) Grau de umidade: avaliado em estufa a 105 ± 3oC durante 24 horas, conforme as Regras 

para Analise de Sementes - RAS (BRASIL, 1992). 

b) Germinação: conduzido com 500 sementes (dez repetições de 50 sementes/sistema de 

cultivo), distribuídas em caixas plásticas - gerbox sobre duas folhas de papel mata-borrão, 

sob temperatura constante de 20oC. O volume de água utilizado para embebição foi o 

equivalente a 3,0 vezes o peso do substrato. As contagens foram realizadas no sétimo e 14o 

dias após a semeadura e, as avaliações, efetuadas de acordo com as RAS (BRASIL, 1992).  

c) Primeira Contagem: realizado conjuntamente com o teste padrão de germinação, 

computando-se a porcentagem de plântulas normais ao sétimo dia após a semeadura. 

d) Índice de velocidade: foi conduzido conjuntamente com os testes de germinação e de 

emergência. Foram realizadas contagens diárias, durante a condução dos testes de 

germinação e emergência, por período de tempo correspondente a última contagem. Foi 

determinado o índice de velocidade de germinação (IVG) e o índice de velocidade de 

emergência (IVE) obtido, computando-se diariamente o número de plântulas emersas no 

teste de emergência até o 14o dias. O cálculo do índice de velocidade foi conforme a fórmula 

de Maguire (1962). 

e) Número de plântulas anormais, sementes apodrecidas e sementes não germinadas: 

computou-se ao término do teste de germinação.  

f) Porcentagem de emergência de plântulas normais: o teste foi realizado em ambiente de 

casa de vegetação, com dez repetições de 50 sementes, as quais foram semeadas em 



bandejas multicelulares de isopor, empregando-se substrato comercial, a irrigação manual foi 

diária. A contagem final das plântulas normais emersas foi realizada no 14o dia (Nakagawa, 

1994). 

g) Sanidade: foi feita através do método do papel de filtro, onde as sementes foram 

incubadas a 200C ± 20C, sob 12 horas de luz fluorescente e 12 horas de escuro; dispostas 

em placas de Petri de plástico. Foram avaliadas 10 repetições de 10 sementes; após sete 

dias de incubação. 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com quatro repetições. Para 

análise estatística, os dados expressos em porcentagem foram transformados em arc sen 

√x/100), as médias comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Os 

valores de  grau de umidade e sanidade não foram submetidos a análise estatística. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A tabela 1 mostra que para as características fisiológicas germinação; primeira contagem do 

teste de germinação; índice de velocidade de germinação; porcentagem de emergência de 

plântulas em casa de vegetação; índice de velocidade de emergência as sementes 

produzidas pelo sistema convencional apresentaram um desempenho superior em relação as 

sementes orgânicas. Tanto as sementes convencionais como orgânicas estavam isentas de 

fungos patogênicos. A diferença estatística verificada nos testes de germinação, primeira 

contagem e emergência de plântulas entre os sistemas, possivelmente, foi uma decorrência 

de uma maior incidência das sementes apodrecidas e sementes não germinadas 

provenientes das sementes orgânicas. 

Silva et al (2000) não encontraram diferenças na qualidade fisiológica de sementes de 

cenoura entre os sistemas orgânico e convencional. Por sua vez, Muniz et al (2000) 

observaram que a elevada incidência de Aspergillus spp. em sementes orgânicas de cebola 

teria sido o fator responsável por uma germinação inferior aquela das sementes oriundas do 

sistema convencional.  

Tabela 1. Dados médios da qualidade de sementes de cenoura oriundas de dois sistemas de 
cultivo, através do teste de germinação (TG), primeira contagem (PC), número 
médio de plântulas anormais (PA), sementes apodrecidas (SM) e sementes não 
germinadas (SNG), índice de velocidade de germinação (IVG), índice de 
velocidade de emergência (IVE), emergência de plântulas (E), e grau de umidade 
(GU).   

Sistemas G (%) PC 
(%) 

PA 
(%) 

SA 
(%) 

SNG IVG IVE E (%) GU 
(%) 

Convencional 45,7a 28,7a 14,2a 0,4b 32,0b 3,27a 5,21a 52,4a 8,14 
Orgânico 30,2b 5,4b 6,4b 22,2a 45,4a 1,29b 1,53b 32,17b 8,78 
CV 14,45 26,17 67,96 78,99 26,81 25,06 14,11 8,11  
Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 
 



CONCLUSÕES  

A germinação e a emergência ocorreram mais cedo nas sementes convencionais do que nas 

orgânicas, sugerindo que as sementes convencionais apresentavam um maior vigor.  
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