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RESUMO 

O início da germinação depende do processo de absorção de água. Uma maior 

uniformidade de distribuição da umidade no substrato, visando evitar variações nos 

resultados de germinação, pode ser obtida através de uma padronização da quantidade 

de água, em conformidade com a espécie em estudo. Objetivou-se com este trabalho 

avaliar o potencial fisiológico de sementes de cenoura, oriundas de dois sistemas de 

cultivo, sob diferentes quantidades de água no papel substrato. O delineamento 

experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x4, ou seja, dois 

sistemas de cultivo (convencional e orgânico) e quatro quantidades de água no substrato 

(1,5; 2,0; 2,5 e 3,0 vezes o peso do papel substrato). Utilizou-se quatro repetições de 50 

sementes para cada tratamento. Avaliaram-se as porcentagens de plântulas normais 

(testes de primeira contagem e germinação), número de plântulas anormais e de 

sementes apodrecidas, e o índice de velocidade de germinação.  Houve interação 

significativa entre os tratamentos. Verificou-se que a utilização do volume de água de 1,5 

vezes o peso do substrato papel reduziu a germinação das sementes convencionais e 

aumentou o número de plântulas anormais, de maneira significativa, em relação às outras 

quantidades de água utilizadas. As sementes de cenoura convencionais apresentaram 

uma melhor qualidade fisiológica em relação às orgânicas e foram menos sensíveis as 

diferentes quantidades de água utilizadas no substrato. 
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ABSTRACT - The water quantity effect in the substratum upon the physiological 

potential of carrot seeds, produced by two cultivation systems. 

The germination beginning is based on the water absorption process. The highest 

uniformity of humidity distribution in the substratum, taking aim to avoid changes in the 

germination results, can be acquired by the water quantity standardization, according to 

the studied species. The objective of this research was assess the physiological potential 

of carrot seeds, 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 water quantities in the substratum (1,5; 2,0; 2,5 and 3,0 times the substratum 

paper weight). Were used four repetitions of 50 seeds for each treatment. Were assessed 

the following percentages: normal seedlings (tests of first counting and germination), 

number abnormal seedlings and death seeds and germination velocity index. There was a 

meaningful interaction between the cultivation systems and the water quantities used in 

the substratum. Was verified that the utilization of water volume as 1,5 times of the 

substratum paper weight reduced the germination that conventional seeds and increased 

the abnormal seedlings number, in a meaningful way, regarding to another water 

quantities used. The carrot conventional seeds presented a higher performance in 

comparison with the organic seeds.    
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INTRODUÇÃO 

A cenoura (Daucus carota) é uma das espécies mais requeridas pelos consumidores de 

hortaliças orgânicas. 

A germinação é definida como o reinício do crescimento do embrião, após um período de 

repouso fisiológico, que se inicia com a absorção de água (Carvalho & Nakagawa, 2000).  

A germinação de sementes de maxixe (Cucumis anguria L.) foi beneficiada pelas 

quantidades de água na faixa de 1,0 a 2,5 vezes o peso do substrato papel; por sua vez a 

quantidade de água de 3,0 vezes o peso do substrato causou decréscimos na germinação 

(Gentil e Torres, 2001). 

Objetivou-se neste trabalho avaliar o potencial fisiológico de sementes de cenoura, 

oriundas de dois sistemas de cultivo, sob diferentes quantidades de água no papel 

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 cenoura, 

provenientes dos sistemas orgânico e convencional. 

O grau de umidade das sementes foi em média de 8,78 e 8,14% 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 quatorze 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 de sementes 

apodrecidas, 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 

Houve interação significativa entre a quantidade de água adicionada ao substrato e o 

sistema de cultivo, onde de maneira geral as sementes convencionais apresentaram 

resultados significativamente superiores em relação às sementes orgânicas quanto a 

porcentagem de plântulas normais nos teses de primeira contagem e germinação (Tabela 

1) e índice de velocidade de germinação (Tabela 2). Isso pode ser decorrência da maior 

quantidade de sementes apodrecidas provenientes do sistema orgânico de cultivo. Para o 

número de plântulas anormais as sementes convencionais apresentaram valores 

superiores, principalmente, quando as mesmas foram colocadas para germinar em 

substrato umedecido com a quantidade de água correspondente a 1,5 mL vezes  o peso 

do papel. Neste mesmo tratamento, verificou-se os menores valores de plântulas normais 

nos testes de primeira contagem e germinação e índice de velocidade de germinação.  

Tabela 1. Porcentagens de plântulas normais nos testes de primeira contagem (PC) e 
germinação (G) e número de sementes apodrecidas (SA) de cenoura, oriundas 
dos sistemas de cultivo convencional (CO) e orgânico (OR), submetidas a 
diferentes quantidades (mL) de água (1,5 - T1; 2,0 – T2; 2,5 – T3; e 3,0 – T4; 
vezes o peso do papel substrato) 

 
SISTEMAS DE CULTIVO 

PC % G % SA 
  

mL 
água CO OR Médias CO OR Médias CO OR Médias 

T1 6,0Ab 0,50Ba 3,25 b 6,0Bb 28,50Aa 17,25b 0,00 Aa 5,00Ab 2,50a 
T2 13,50Aa 0,00 Ba 6,75ab 46,00Aa 26,00 Bab 36,00a 1,00 Aa 3,50 Ab 2,25a 
T3 15,50 Aa 0,50 Ba 8,00ab 47,00Aa 25,00 Bab 36,00a 0,00Ba 23,50Aa 11,75a 

T4 18,50 Aa 2,00 Ba 10,25a 41,00Aa 16,50Bb 28,75a 1,00Ba 27,00Aa 14,00a 

X 13,37A 0,75B  35,00A 24,00B  0,50B 14,75A  

CV% 50,97   18,28   115,26   

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



Tabela 2. Número de plântulas anormais (PA), índice de velocidade de germinação (IVG) 
de sementes de cenoura, oriundas dos sistemas de cultivo convencional (CO)  
e orgânico (OR), submetidas a diferentes quantidades (mL) de água  (1,5 - T1; 
2,0 – T2; 2,5 – T3; e 3,0 – T4; vezes o peso do papel substrato). 

 

 SISTEMAS DE CULTIVO 

 PA IVG 

TRATAMENTOS CO OR Médias CO OR Médias 

T1 49,50Aa 6,00 Ba 25,75b 1,54Ab 1,37 Aa 1,45b 
T2 16,50 Ab 9,50 Ba 13,00b 2,96Aa 1,24Ba 2,10a 
T3 15,00 Ab 7,00 Ba 11,00b 2,88 Aa 1,23 Ba 3,05a 

T4 17,50 Ab  9,50Ba 13,50b 2,73 Aa 0,85 Ba 1,79ab 

Médias 24,62A 8,00B  2,53A 1,75B  

CV% 23,17   1,54Ab   

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

CONCLUSÕES 

As sementes de cenoura convencionais apresentaram uma melhor qualidade fisiológica 

em relação às orgânicas e foram menos sensíveis as diferentes quantidades de água 

utilizadas no substrato. 
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