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RESUMO: O dióxido de carbono e a temperatura interferem no metabolismo e na 
germinação de sementes. Desta forma, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do 
aumento da concentração de CO2 e temperatura na germinação de sementes de cebola 
híbrida Predileta. O experimento foi conduzido em câmaras de crescimento com 
controle de temperatura, umidade, CO2 e fotoperíodo. As sementes foram plantadas em 
bandejas, em arranjo fatorial de 3x2 (temperatura x concentração de CO2), sendo 
utilizadas 4 repetições de 36 sementes. A avaliação foi realizada por meio da contagem 
diária das sementes germinadas, durante 12 dias. Foi avaliado a % de germinação (G), a 
velocidade de germinação (VG), o índice de velocidade de germinação (IVG) e tempo 
médio de germinação (TMG). Os dados foram submetidos à análise de variância e as 
médias comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. O aumento da 
temperatura reduz a germinação e o índice de velocidade de germinação da semente 
híbrida de cebola Predileta. O ambiente enriquecido com CO2 influencia positivamente 
a germinação das sementes mantidas no regime de temperatura de 26ºC - 32ºC - 38ºC. 
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GERMINATION OF ONION SEEDS IN DIFFERENT 
CONCENTRATIONS OF CO2 AND TEMPERATURE 

 
ABSTRACT: Carbon dioxide and temperature may interfere with metabolism and seed 
germination. In this way, the objective of the work was to evaluate the effect of the 
increase of CO2 concentration and temperature on the germination of Predileta hybrid 
onion seeds. The experiment was conducted in growth chambers and the seeds were 
planted in trays, in a factorial arrangement of 3x2 (temperature x CO2 concentration), 
using 4 replicates of 36 seeds. The evaluation was carried out by means of the daily 
count of germinated seeds, during 12 days. The percentage of germination (G), 
germination speed (GV), germination speed index (GI) and mean germination time 
(GWT) were evaluated. Data were submitted to analysis of variance and means were 
compared by the Scott-Knott test at 5% probability. The increase in temperature reduces 
the germination and germination rate index of the Predileta hybrid onion seed. The 
environment enriched with CO2 positively influences the germination of seeds 
maintained at the temperature regime of 26ºC - 32ºC - 38ºC. 
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INTRODUÇÃO 

 
As projeções de clima para o futuro, de acordo com o Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC) sugerem que a emissão de gases de efeito estufa geradas 
pelas atividades humanas sejam responsáveis pelo acréscimo da temperatura, estimada a 
aumentar de 2 a 5,8°C nos próximos 100 anos (IPCC, 2013). De acordo com o IPCC, o 
dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso são os principais gases de efeito estufa, 
sendo o CO2 responsável por 60% das concentrações presentes na atmosfera. Nos 
últimos 250 anos, a concentração de CO2 aumentou de 290 para 379 ppm (partes por 
milhão), com previsão de chegar a 550 ppm em 2100 (IPCC, 2013).  

O CO2, além de atuar como gás de efeito estufa, pode causar impactos diretos e 
indiretos no desenvolvimento de plantas (GALON et al., 2010). Em sementes, este gás 
pode interferir no metabolismo e na qualidade fisiológica das mesmas (AGUIAR et al., 
2012). Como o dióxido de carbono, a temperatura também influencia no 
desenvolvimento das plantas, podendo atuar diretamente no processo de germinação das 
sementes. Em sementes, a temperatura pode alterar a velocidade de absorção de água e 
interferir nas reações bioquímicas, afetando a velocidade e a uniformidade da 
germinação (CARVALHO e NAKAGAWA, 2012). O cultivo da cebola (Allium cepa 
L.) no Brasil é de grande importância socioeconômica, especialmente no Nordeste, por 
apresentar favoráveis condições ambientais ao longo do ano (EL BALLA et al., 2013).  
Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do aumento da concentração de 
CO2 e da temperatura na germinação de sementes do híbrido de cebola Predileta. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi desenvolvido na Embrapa Semiárido em Petrolina-PE, em 

câmaras de crescimento, do tipo Fitotron, com controle da temperatura, umidade, CO2 e 
fotoperíodo. Foram utilizadas sementes de cebola do híbrido Predileta, semeadas em 
bandejas de plástico contendo substrato para hortaliças, em um arranjo fatorial de 3x2 
(temperatura x concentração de CO2). Foram utilizadas 4 repetições de 36 sementes. Os 
regimes de temperatura foram: T°1: 18-24-30°C (18oC no horário de 20h às 6h; 24oC no 
horário de 6h às 10h; 30oC no horário de 10h às 15h e 24°C no horário de 15h às 20h); o 
regime Tº2: 22-28-34°C (22°C no horário de 20h às 6h; 28°C no horário de 6h às 10h; 
34°C no horário de 10h às 15h e 28°C no horário de 15h às 20h); e o regime T°3: 26-
32-38oC (26oC no horário de 20h às 6h; 32oC no horário de 6h às 10h; 38oC no horário 
de 10h às 15h e 26°C no horário de 15h às 20h) e duas concentrações de CO2 (770 ppm 
e 390 ppm).  

Para avaliação da germinação, foram realizadas contagens diárias de sementes 
germinadas durante 12 dias. A partir dos dados obtidos, avaliou-se a porcentagem de 
germinação (G), velocidade de germinação (VG), índice de velocidade de germinação 
(IVG) e o tempo médio de germinação (TMG). A germinação (G) foi determinada 
através da contagem de sementes germinadas diariamente, sendo expressa em 
porcentagem, considerando-se germinadas as sementes que apresentassem 2mm de 
protrusão da radícula. A velocidade de germinação (VG) foi calculada pelo inverso do 
tempo médio de germinação, por meio de contagens diárias (LABORIAU, 1970). O 
índice de velocidade de germinação (IVG) foi calculado a partir da soma do número de 
sementes germinadas a cada dia, dividido pelo respectivo número de dias transcorridos 



 

 

a partir da semeadura, correspondendo ao número de sementes germinadas ao longo do 
tempo, sendo expresso em semente/dia (MAGUIRE, 1962). O tempo médio de 
germinação (TMG) se refere à soma do número de sementes germinadas multiplicado 
pelo tempo de incubação em dias, dividido pela soma de sementes germinadas por dia 
(LABOURIAU, 1983).  

Foi realizada a análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo 
teste Scott-Knott a 5% de probabilidade utilizando o programa ASSISTAT Versão 7.7 
beta (SILVA, 2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Verificou-se que houve interação significativa da temperatura e CO2 para a 

porcentagem de germinação (G) e para o índice de velocidade de germinação (IVG) 
(Tabela1). Para as variáveis VG e TMG, observou apenas o efeito isolado da 
temperatura e da concentração de dióxido de carbono (Tabela 1).  

 
 

Tabela 1. Resumo da análise de variância, pelo quadrado médio, referentes aos valores 
de Porcentagem de germinação (G), Tempo médio de germinação (TMG), Velocidade 
de germinação (VG) e Índice de velocidade de germinação (IVG) de semente híbrida de 
cebola Predileta, submetida a diferentes temperaturas (T°1: 18°C - 24°C - 30°C; T°2: 
22°C - 28°C - 34°C; Tº3: 26ºC - 32ºC - 38ºC) e concentrações de CO2 (390ppm e 
770ppm). 
 

Fonte de 
variação GL 

QM 
G VG IVG TMG 

Temperatura (T) 2 3397,31** 0.00087* 22,03** 0,80* 
CO2 1 329,21 ns 0.00106* 0,20 ns 0,94* 
T x CO2 2 756,49** 0.00001ns 4,25** 0,02ns 
Tratamento 5 1727,36** 0.00056* 10,55** 0,52* 
Resíduo 18 107,38 0.00018 0,52 0,16 
CV (%)  18,73% 7,53% 18,71% 7,17% 

GL = grau de liberdade; CV = coeficiente de variação; ns = não significativo, ** significativo ao 
nível de 1% de probabilidade, * significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de 
Scott-Knott. 

 
Para a germinação das sementes observou-se que o regime de temperatura de 

26°C - 32°C - 38°C e a concentração de 390 ppm de CO2 promoveu uma redução na 
germinação de sementes (Tabela 2). Da mesma maneira, como observado para a 
germinação das sementes, o aumento da temperatura reduziu o índice de velocidade de 
germinação, apresentando menor índice em sementes mantidas a 390 ppm de CO2 
(Tabela 3). Segundo Dousseau et al. (2008), temperaturas superiores à temperatura 
ótima para a germinação causa a desnaturação de proteínas essenciais a este processo, 
afetando diretamente as reações enzimáticas das sementes, o que prejudica não só a 
porcentagem da germinação, como também a velocidade da germinação. Em sementes 
de soja, Aguiar et al. (2012) verificaram que o CO2 influenciou positivamente na 
manutenção da germinação e vigor das sementes. Resultados obtidos por Silva (2012) 
mostraram que a concentração de dióxido de carbono não influenciou o IVG de 
sementes de melancia.  



 

 

 
 

Tabela 2. Porcentagem de germinação (G) de sementes híbrida de cebola Predileta, 
submetida a diferentes temperaturas (T°1: 18°C - 24°C - 30°C; T°2: 22°C - 28°C - 
34°C; Tº3: 26ºC - 32ºC - 38ºC) e concentrações de CO2 (390ppm e 770ppm). 
 

770ppm 390 ppm 
T°1 63,88 aA 67,36 aA  
T°2 66,66 aA 70,83 aA  
T°3 46,52 bA  16,66 bB 

*Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula nas linhas e minúscula nas colunas, não diferem entre si 
pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 
Tabela 3. Porcentagem de índice de velocidade de germinação (IVG) de sementes 
híbrida de cebola Predileta, submetida a diferentes temperaturas (T°1: 18°C - 24°C - 
30°C; T°2: 22°C - 28°C - 34°C; Tº3: 26ºC - 32ºC - 38ºC) e concentrações de CO2 
(390ppm e 770ppm). 
 

 

 

 

 

*Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula nas linhas e minúscula nas colunas, não diferem entre si 
pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 
 
CONCLUSÕES 

 
 
O aumento da temperatura reduz a germinação e o índice de velocidade de 

germinação da semente híbrida de cebola Predileta. O ambiente enriquecido com CO2 
influencia positivamente a germinação das sementes mantidas no regime de temperatura 
de 26ºC - 32ºC - 38ºC. 
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