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Introdução 

A couve (Brassica oleracea), nas suas mais variadas cultivares, sem dúvida tem espaço na 

alimentação do homem. É uma planta originária nas costas do mar mediterrâneo e deu origem a 

pelo menos sete distintas culturas oleráceas (FILGUEIRA, 2008). 

Algumas variedades sustêm algumas semelhanças das variedades pioneiras, nesse caso, a 

couve-de-folha, é a brássica que mais se assemelha à ancestral (SILVA et al., 2012). Portanto, 

estudo de germinação e técnicas de cultivo se faz necessário, visando conhecimento sobre o 

comportamento dessa planta, devido sua importância económica e cultural. 

Portanto, objetivou-se com este trabalho avaliar o comportamento germinativo de sementes 

de couve-de-folha mediante diferentes substratos. 

 

Fundamentação Teórica 

O consumo de couve-de-folha no Brasil têm aumentado nos últimos anos, principalmente, 

devido à descoberta de suas propriedades nutricêuticas (NOVO, 2010). Segundo Lorenzo & 

Maynard (1988) é ainda uma excelente fonte de carotenoides apresentando, entre as hortaliças, 
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maiores concentrações de luteína e beta caroteno, reduzindo riscos de câncer no pulmão e de 

doenças oftalmológicas crônicas como cataratas. 

A couve faz parte de uma importante cadeia produtiva. Aproximadamente 65% dos mais de 

33 mil produtores rurais, concentram a produção em áreas com menos de 10 hectares (SEBRAE, 

2006), indicando uso intensivo de mão de obra familiar, fixação do homem no campo e geração de 

renda.  No ano de 2006 foram produzidas no Brasil, cerca de 93.551 toneladas de couve, sendo o 

Nordeste responsável por aproximadamente 19.700 toneladas, ficando atrás apenas da região 

Sudeste, responsável por mais de 56 mil toneladas. Os estados de maior produção dentro da região 

Nordeste são Alagoas (11.885 toneladas), Bahia (3.948 toneladas) e Pernambuco (1.547 toneladas). 

Em termos monetários, isso significa mais de 17 milhões de reais para os produtores desta região. 

Em geral, seu custo de produção é relativamente baixo quando comparado ao de outras espécies 

hortícolas (SEBRAE, 2006). 

 

Metodologia 

O experimento foi conduzido em estufa e no Laboratório de Sementes do Instituto Federal 

de Pernambuco – Campus Vitória de Santo Antão, com sementes de couve-de-folha, obtidas 

comercialmente. O trabalho foi conduzido com seis tratamentos divididos em quatro blocos com 

quatro repetições cada, totalizando o uso de 300 sementes distribuídas nestes. Foram utilizados três 

diferentes substratos, a saber: Areia lavada, Húmus e Fibra de coco, subdivididos da maneira como 

já foi citado, e quanto à disposição dos tratamentos, foi organizado da seguinte maneira: T1=100% 

Areia (Testemunha), T2=50% Areia/ 50% Fibra de coco, T3=50% Areia/ 50% Húmus, T4=75% 

Areia/ 25% Fibra de coco, T5=75% Areia/ 25% Húmus e T6=50% fibra de coco/ 50% Húmus. As 

bandejas foram conduzidas à estufa do Campus, nas quais foram realizadas regas diárias sendo 

determinado, à nível de informação, a temperatura média de estufa que foi de 29°C 

(CLIMATEMPO, 2016) em ambiente externo, e 33 ºC de temperatura média interna. 

Inicialmente realizou-se a determinação do teor de água das sementes. As mesmas foram 

colocadas em recipientes metálicos, pesadas e postas na estufa a 105 ± 3 oC por 24 horas. Após este 

procedimento, os recipientes foram tampados e resfriados em dessecador por um período de 15 

minutos e pesados em balança analítica com precisão de 0,001 g. O teor de água foi calculado de 

acordo com Brasil (2009) e expresso em porcentagem. Em seguida foram realizadas as análises de: 

 Emergência: realizado em quatro repetições de 25 sementes colocadas em bandejas 

preenchidas conforme os substratos indicados anteriormente, distinguindo os tratamentos as quais 

as sementes foram submetidas. As avaliações foram efetuadas diariamente após a semeadura, do 5º 



ao 10º dia, oito de julho e retiradas no dia treze. 

 Primeira Contagem de Emergência: realizada no 10º dia após o início do teste, conduzido 

conjuntamente com o teste de emergência.  

 Índice de velocidade de Emergência (IVE): realizado em conjunto ao teste de emergência, 

através de contagens diárias das plântulas do 5º até o 10º dia após a semeadura, sendo o índice 

calculado pela fórmula proposta por Maguire (1962). 

 Comprimento de plântulas: ao final do experimento, aos 10º dias, a parte aérea e raiz 

primária das plântulas foram aferidas, separadamente, com auxílio de régua milimetrada, sendo os 

resultados expressos em centímetros. 

 Massa seca de plântulas: as plântulas normais foram separadas em raízes e parte aérea, com 

auxílio de uma tesoura e, em seguida suas partes, de cada repetição foram colocadas em sacos de 

papel, levados para estufa de circulação de ar 

forçada regulada a 65 oC durante 24 horas. 

Após esse período as amostras foram pesadas 

em balança analítica (0,001g) e os resultados 

foram expressos em g.plântulas-1. 

O delineamento experimental utilizado 

foi em inteiramente ao acaso com cinco 

tratamentos mais a testemunha (100% Areia) e quatro repetições para cada teste. Os dados obtidos 

foram submetidos à análise de variância utilizando-se o teste F para comparação dos quadrados 

médios e, as médias comparadas pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. Para as análises 

estatísticas foi empregado o programa computacional ASSISTAT versão 7.7 beta - 2016. 

 

Resultados e Discussões 

No teste de comparação do peso inicial e peso final das sementes, nota-se que o tratamento 4 

apresentou o maior teor de água após a realização dos testes. (gráfico 01) 

 

Os resultados obtidos na emergência (Tabela 1) das plantas a partir do teste de comparação 

de médias demonstrou que houve uma diferença significativa na germinação nos diferentes tipos de 

substratos, onde o tratamento com 50% de fibra de coco e 50% de húmus apresentou um maior 

valor médio de emergência, seguido pelo tratamento com 75% de areia e 25% de fibra de coco e o 



tratamento T3 (50% de areia e 50% de húmus). A eficiência dos substratos pode ser comprovada a 

partir do número de plântulas emergidas A média de velocidade de germinação quando comparada 

entre os tratamentos utilizados apresenta maior significância no Tratamento T6, devido às 

características físicas, químicas e biológicas dos substratos (FURLAN, 2007). . 

Com relação ao teste de comparação da primeira contagem de emergência (Tabela 1) das 

sementes nos diferentes substratos, o tratamento T6 apresenta maior relevância em relação aos 

demais, seguido pelos tratamentos T4 e T3. Segundo Furlan (2007) aparentemente, a composição 

dos tratamentos apresenta uma configuração física e mineralógica que propicia uma emergência 

radicular, o que é fundamental.  De acordo com Figliola (1993) as variações nos resultados de 

germinação e desenvolvimento é em função do tipo de substrato que representa grande influência 

no processo germinativo. 

 

No teste comparativo do comprimento das raízes (Tabela 2), o tratamento que apresenta 

melhores resultados é o T6, não diferindo estatisticamente dos tratamentos T4, T3 e T5. Segundo 

Bezerra (2001), esse fato deve-se as características enraizadoras do substrato de coco que apresenta 

alta eficiência. Com relação ao comprimento médio da parte aérea das plântulas de couve-de-folha, 

nenhum dos tratamentos utilizados deferiram estatisticamente. 

Tabela 2. Teste de comparação de médias do Comprimento (cm) e Massa Seca (g/plântula) da 

raiz e da parte aérea de plântulas oriundas de sementes de couve-de-folha (Brassica oleracea var. 

sabelica) submetidas à diferentes substratos. 

 Comprimento Massa Seca 

Tratamento Raiz Parte Aérea Raiz Parte Aérea 

T1 1,33 c 1,15 a 0,0075 a 0,0045 b 

Tabela 1. Teste de comparação de médias da Emergência (%), Primeira Contagem de Emergência 

(%) e do Índice de Velocidade de Emergência (IVE) de sementes de couve-defolha (Brassica oleracea 

var. sabelica) submetida a diferentes substratos. 

 

Tratamento Emergência  Primeira Contagem de Emergência IVE 

T1 42 c 9 b 1247,46800 b 

T2 42 c 11 b 1660,50000 b 

T3 59 b 24 b 2246,48875 b 

T4 64 b 37 b 2890,00000 a 

T5 37 c 15 b 1345,41700 b 

T6 90 a 66 a 4223,25000 a 

Fator F F F 

Emergência 6.9520 ** 5.6647 ** 5.4852 ** 

CV (%) 27.13 67.53 42.82 

T1= 100% A; T2= 50% A/ 50% FC; T3= 50% A/ 50% H; T4= 75% A/ 25% FC; T5= 75% A/ 25% H; T6= 

50% FC/ 50% H. 

A = areia; FC= fibra de coco; H = húmus. 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p <<<<. 01).         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  ns não significativo (p >= .05) 



T2 2,60 b 1,72 a 0,0203 a 0,0073 b 

T3 5,14 a 1,99 a 0,0150 a 0,0140 b 

T4 5,35 a 4,52 a 0,0258 a 0,0148 b 

T5 4,58 a 1,93 a 0,0208 a 0,0193 b 

T6 5,76 a 2,30 a 0,0193 a 0,0578 a 

Fator F F F F 

Emergência 19,5909 ** 1.2896 ns 0.5486 ns 14.1822 ** 

CV (%) 19,27 90.70 92.88 52.74 

T1= 100% A; T2= 50% A/ 50% FC; T3= 50% A/ 50% H; T4= 75% A/ 25% FC; T5= 75% A/ 25% H; 

T6= 50% FC/ 50% H. 

A = areia; FC= fibra de côco; H = húmus 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01)         

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05)  ns não significativo (p >= 05) 

 

No teste de comparação de médias da massa seca da raiz das plântulas (Tabela 2) os 

resultados não diferiram estatisticamente entre si. Com relação à massa seca da parte aérea, o 

tratamento que apresentou melhor resultado foi o T6, os demais tratamentos não apresentaram 

diferença significativa. A porcentagem de composto orgânico favoreceu o desenvolvimento da parte 

aérea segundo Martin et. al, (2006). 

 

Conclusões 

Através dos resultados obtidos, concluí-se que o substrato composto por 50% de húmus e 

50% de fibra de coco é o mais viável para emergência e vigor das sementes de couve-de-folha. 
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