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CANÇÃO DO TAMOIO 
I 

Não chores, meu filho; 
Não chores, que a vida 
É luta renhida: 
Viver é lutar. 
A vida é combate, 
Que os fracos abate, 
Que os fortes, os bravos, 
Só pode exaltar. 

II 

Um dia vivemos! 
O homem que é forte 
Não teme da morte: 

Só teme fugir; 
No arco que entesa 
Tem certa uma presa, 
Quer seja tapuia, 
Condor ou tapir. 

>III

O forte, o cobarde 
Seus feitos inveja 
De o ver na peleja 
Garboso e feroz; 

E os tímidos velhos 
Nos graves conselhos, 

Curvadas as frontes, 
Escutam-lhe a voz! 

IV 

Domina, se vive: 
Se morre, descansa 
Dos seus na lembrança, 
Na voz do porvir. 

Não cures da vida! 
Sê bravo, sê forte! 

Não fujas da morte, 
Que a morte há de vir! 

V 
E pois que é meu filho, 

Meus brios reveste; 
Tamoio nasceste, 

Valente serás, 
Sê duro guerreiro, 
Robusto, fagueiro, 
Brasão dos tamoios 

Na guerra e na paz. 
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Teu grito de guerra 
Retumbe aos ouvidos 

D'imigos transidos 
Por vil comoção; 

E tremam d'ouví-lo 
Pior que o sibilo 

Das setas ligeiras, 
Pior que o trovão. 

VII 

E a mãe nessas tabas 
Querendo calados 

Os filhos criados 
Na lei do terror; 

Teu nome lhes diga, 
Que a gente inimiga 

Talvez não escute 
Sem pranto, sem dor! 

VIII 

Porém se a fortuna, 
Traindo teus passos, 
Te arroja nos laços 

Do imigo falaz! 
Na última hora 

Teus feitos memora, 
Tranquilo nos gestos, 

Impávido, audaz. 
IX 

E cai como um tronco 
Do raio tocado, 
Partido, rojado 

Por larga extensão; 
Assim morre o forte! 
No passo da morte 
Triunfa, conquista 
Mais alto brasão. 

X 
As armas ensaia, 
Penetra na vida: 

Pesada ou querida, 
Viver é lutar. 

Se o duro combate 
Os fracos abate, 

Aos fortes, aos bravos, 
Só pode exaltar. 

Vl 

( Gonçalves Dias) 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL FISIOLÓGICO DE SEMENTES DE 

PIMENTÃO (Capsícum annuum L.) 

RESUMO 

Autora: SÍL VlA REGINA SILVA DE OLIVEIRA 

Orientador: Prof. Dr. JULIO MARCOS FILHO 

o presente trabalho teve como objetivo verificar a eficiência dos testes 

de condutividade elétrica e de envelhecimento acelerado para avaliar o vigor 

de sementes de pimentão (Capsicum anmlum L.). Assim, foram conduzidas três 

épocas de testes, utilizando cinco lotes de sementes de pimentão do cultivar 

Magali R. Para o teste de condutividade elétrica foram estudados os períodos 

de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 24 horas de hidratação das sementes, 25 sementes em 

25mL de água destilada, e as temperaturas de 25°C e 30°C; e para o de 

envelhecimento acelerado (tradicional e com solução salina), empregando os 

períodos de 48 horas e 72 horas, a 41°C e 45°C. Paralelamente, foram 

conduzidos os testes para a avaliação do teor de água das sementes, de 

germinação, de primeira contagem de germinação, de deterioração controlada 

e de emergência de plântulas. A análise dos dados e a interpretação dos 

resultados da presente pesquisa permitiram concluir que os testes de 

condutividade elétrica e envelhecimento acelerado são eficientes para 

avaliação do potencial fisiológico das sementes de pimentão. 



PHYSIOLOGICAL POTENTIAL EV ALUATION OF PEPPER 
SEED 

SUMMARY 

(CapSiCUfll annuum L.) 

Author: SÍLVIA REGINA SILVA DE OLIVEIRA 

Adviser: Prof. Dr. JULIO MARCOS FILHO 

The objective of trus study was to compare the efficiency of the 

electrical conductivity and accelerated aging tests to evaluate bell pepper 

(Capsicum annuum L) seed vigor. Five lots of cultivar Magali R were used and 

the investigations were done three times every two months. The conductivity 

test was done with 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 24 hour of soaking, 25 seeds immersed 

into 25mL distilled water, at 25°C and 30°C; the accelerated aging was done at 

41°C and 45°C for 48 and 72 hours, with and without NaCl saturated 

solution. The following additional tests were performed: moisture content, 

germination, first count, controlled deterioration and seedling emergence. The 

results confirmed the efficiency of the electrical conductivity and the 

accelerated aging tests for evaluate the bell pepper seed vigor. 



1 INTRODUÇÃO 

As hortaliças vêm apresentando importância crescente no mercado 

nacional, pelas suas características de alta produtividade, alta rentabilidade por 

área e por unidade de capital investido, além de sua importância social e 

empregadora de mão-de-obra. A produção atual de hortaliças no Brasil é de, 

aproximadamente, 11 milhões de toneladas, com características contrastantes, 

revelando enormes diferenças na adoção de insumos e tecnologias 

(Nascimento, 1991 e 1999). 

O pimentão (Capsicum alZntlUm L.) é uma das hortaliças economicamente 

maIS importantes, destacando-se a região Sudeste como a principal região 

produtora no Brasil. A produção de pimentão e a sua utilização, na forma de 

condimento na culinária e em produtos alimentícios industrializados, cresceu 

significativamente nos últimos anos sendo, atualmente, uma atividade agrícola 

economicamente expressiva. No ano de 1998 foram comercializados 

aproximadamente 121 mil toneladas de frutos. Tal fato vem contribuindo, 

sobremaneira, para o aumento da demanda de sementes dessa espécie (Sales, 

1996; Nascimento, 1999). 

A qualidade da semente utilizada no processo de produção agrícola é 

um dos principais fatores a ser considerado para a implementação da cultura e 

há consenso entre os pesquisadores, os tecnologistas e os produtores de 

sementes sobre a importância do vigor de sementes e da necessidade de 

avaliá-lo. Assim, o potencial fisiológico das sementes deve ser 
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comprovadamente elevado, o que exige o uso rotineiro de testes de vigor em 

programas de controle de qualidade, com benefícios para todos os segmentos 

da produção de grandes culturas e de hortaliças (popinigis, 1997; Gonçalves & 

Oliveira, 1998; Marcos Filho, 1999a). 

Já existem testes padronizados para avaliar o vigor de sementes como, 

por exemplo, o de envelhecimento acelerado para as de soja e o de 

condutividade elétrica para as de ervilha. No entanto, para as sementes de 

hortaliças o estudo de testes de vigor tem sido menos intenso que o verificado 

para as de grandes culturas. 

Dessa forma, a presente pesqu1sa teve como objetivo verificar a 

eficiência dos testes de condutividade elétrica e envelhecimento acelerado para 

avaliar o vigor de sementes de pimentão. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

Atualmente, é crescente a necessidade da disponibilidade de métodos 

que permitam avaliar, de maneira rápida e eficiente, o potencial fisiológico das 

sementes com germinação semelhante, distinguir, com segurança, lotes de alto 

dos de baixo vigor e separar ou classificar lotes em diferentes níveis de vigor. 

A rapidez na obtenção das informações, seguido pela simplicidade, 

reprodutividade, facilidade de interpretação e baixo custo são extremamente 

úteis em programas de controle de qualidade, possibilitando mais flexibilidade 

na utilização dos recursos disponíveis e proporcionando vantagens 

expressivas nos diversos segmentos da produção de sementes, permitindo 

agilização nas tomadas de decisões (Marcos Filho et aI., 1987; Barros, 1988; 

Marcos Filho, 1999a). 

A ausência de relação entre a germmaçao obtida no laboratório e a 

emergência das plântulas em campo foi a principal causa do desenvolvimento 

do conceito de vigor. Pequenas diferenças nos resultados do teste de 

germinação podem não ser entendidas como uma diferença significativa entre 

os lotes de sementes; entretanto, o mesmo não acontece quando se utilizam 

testes de vigor (Halmer & Bewley, 1984). 

Para Ellis & Roberts (1980), uma pequena diferença na queda do vigor 

pode representar uma grande diferença no processo de deterioração. Portanto, 

o principal desafio das pesquisas em relação aos testes de vigor é a 

identificação de parâmetros adequados, comuns à deterioração das sementes, 

de forma que, quanto mais distante da perda da capacidade de germinação 
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estiver o parâmetro empregado, maIS sensível será o teste, fornecendo 

informações complementares àquelas obtidas pelo teste padrão de germinação 

(Association of Official Seed Analysts - AOSA, 1983). 

Apesar de terem sido realizadas diversas pesquisas, nos últimos dez 

anos, dando ênfase a eficiência dos testes de vigor, o volume dessas pesquisas 

para a avaliação do potencial fisiológico de sementes de hortaliças é menos 

intenso, quando comparado com outras espécies de interesse econômico. 

Assim, podem ser destacadas as pesquisas em sementes de berinjela (Miranda 

et aI., 1992), brócolis (Mello et aI., 1999; Mendonça et al., 2000), cebola (Lima, 

1993; Idiarte, 1995; Piana et al., 1995; Rodo & Marcos Filho, 2001; Rodo, 

2002; Torres, 1998), cenoura (Andrade et al., 1995; Spinola et aI., 1998; Rodo 

et aI., 2000), ervilha (Caliari & Marcos Filho, 1990; Rech et aI., 1999), feijão

de-vagem (Dias et aI., 1998), maxixe (Silva et aI., 1998; Torres et aI., 1998; 

Torres et aI., 1999), milho doce (Nascimento et aI., 1994), pepino (Bhéring et 

aI., 2000), pimentão (Torres, 1996; Panobianco & Marcos Filho, 1998; Torres 

& Minami, 2000), quiabo (Dias et aI., 1998; Torres & Carvalho, 1998) e 

tomate (Nascimento et al., 1993; Rodo et aI., 1998; Panobianco & Marcos 

Filho, 2001). 

De acordo com Perry (1981) e McDonald (1998), a importância da 

padronização dos testes de vigor torna-se fundamental, à medida que as 

técnicas de manejo cultural tornam-se mais sofisticadas, evidenciando a 

necessidade de serem utilizadas sementes de qualidade diferenciada. Nesse 

sentido, Hampton & Coolbear (1990), afirmaram que os testes de vigor são 

cada vez mais relevantes para muitas espécies de hortaliças, viabilizando a 

prática da semeadura de precisão, a eliminação do desbaste e a obtenção de 

uniformidade de desenvolvimento e maturação de plantas. Para tanto, as 
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sementes devem exibir potencial fisiológico elevado, o que eXIge o uso 

rotineiro de testes de vigor em programas de controle de qualidade. 

Nos primeiros trabalhos realizados com hortaliças no Brasil, o teste 

maIS utilizado, para avaliação do vigor das sementes, foi o de primeira 

contagem de germinação (Andrade & Formoso, 1991). No entanto, conforme 

enfatizado em trabalhos com sementes de berinjela (Miranda, 1987), de 

cenoura (Guedes & Nascimento, 1988) e de melancia (Alvarenga et aI., 1984; 

Pedrosa et aI., 1987) esse teste não foi eficiente para detectar diferenças 

acentuadas de vigor entre lotes. 

Para as sementes de pimentão já existem alguns estudos, contudo, as 

informações disponíveis ainda não são suficientes para o estabelecimento de 

procedimentos específicos e padronizados para essa espécie olerícola; dentre 

os estudos mais recentes destacam-se os de envelhecimento acelerado 

(Mantovani, 1979; Sundstrom et aI., Ferguson-Spears, 1995; Panobianco & 

Marcos Filho, 1998; Fernandes et aI., 1999; Torres, 2000), comprimento de 

raiz primária (Mantovani, 1979; Roveri et ai., 1999), deterioração controlada 

(powell & Matthews, 1981; Osman & George, 1988), de tetrazólio, da 

atividade de descarboxilase do ácido glutâmico e de condutividade elétrica 

(frawatha et aI., 1990; Roveri et aI., 1999). 

Os testes de vigor baseados na integridade do sistema de membrana de 

semente merecem atenção especial por parte da pesquisa, em virtude de 

permitirem que o processo de deterioração seja detectado em sua fase inicial e, 

consequentemente, que medidas sejam tomadas, no sentido de reduzir ou 

minimizar o seu efeito na qualidade da semente (Dias et aI., 1998). 

Alguns, dos testes recomendados pelo Manual da Associação dos 

Analistas Oficiais de Sementes ( Association Official Seed Analysts - AOSA, 
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1986) são de fácil execução e podem ser considerados como uma extensão das 

atividades de rotina no laboratório de análise de sementes, desde que sejam 

determinados procedimentos para as espécies e cultivares locais, fato já 

considerado por outros pesquisadores. Entre os testes recomendados pelos 

manuais da ISTA (International Seed Testing Association -1995) e da AOSA 

(1983), resultados de mais de 40 anos de pesquisa e debates, o teste de 

condutividade elétrica em sementes de ervilha e o teste de envelhecimento 

acelerado para sementes de soja, respectivamente, são considerados 

padronizados. O teste de condutividade elétrica tem sido usado como rotina 

em vários laboratórios de análise de sementes na Alemanha e Inglaterra, 

conduzido paralelamente com o de germinação. 

A avaliação da condutividade elétrica da solução de hidratação da 

semente, utilizada mais intensamente a partir de 1960, já havia sido usada em 

1920, para estimar a viabilidade de sementes de capim timóteo, trevo 

vermelho, ervilha, trigo, milho e feijão (Vieira & Krzyzanowski, 1999). 

Nesse sentido, o teste de condutividade elétrica tem sido considerado 

por diversos pesquisadores como um indicador eficiente da emergência das 

plântulas em campo (Bradnock, 1968; Matthews & Carver, 1971). 

Bedford (1974) analisou a condutlvidade de lotes comerciais de ervilha 

e de lotes colhidos manualmente, obteve diferenças acentuadas entre as 

amostras, além de uma separação eficiente em termos de niveis de vigor. Por 

sua vez, Scott & Close (1976) avaliaram 98 lotes de três cultivares de ervilha e 

chegaram a uma "equação de estimativa de emergência", composta pelos 

resultados de três testes de laboratório, sendo um deles o de condutividade 

elétrica. Matthews & Rogerson (1976), trabalhando com dois cultivares de 

sementes de ervilha, mostraram que os resultados do teste de condutividade 
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elétrica de apenas um cultivar foram correlacionados com a emergência de 

plântulas em campo. 

A avaliação da condutividade elétrica na solução de hidratação de 

sementes de várias espécies passou a ser estudada, buscando informações 

condizentes ao vigor de sementes, dentre os quais destacam-se o repolho 

(Loomis & Smith, 1980), o tomate (Rodo et aI., 1998; Sá, 1999; Panobianco, 

2000), o pimentão (frawatha et aI., 1990; Demir & Ellis, 1992; Durán et aI., 

1997; P4nobianco & Marcos Filho, 1998; Torres & Minami, 2000), o grão de 

bico (Deswal & Sheoran, 1993), a ervilha (Nascimento & Cícero, 1991; Powell 

et aI., 1997), a alface (Guimarães et aI., 1993), a cenoura (Andrade et aI., 1995; 

Dias et aI., 1996) a cebola (piana et aI., 1995; Dias et aI., 1996; Rodo, 2002), a 

couve-flor (Dias et aI., 1996), o maxixe (forres et aI., 1998), o brócolis (Mello 

et aI., 1999) e o melão (forres, 2002). 

O teste de condutividade elétrica tem sido proposto como um teste 

para avaliar o vigor, em função da quantidade de lixiviados na solução, e está 

diretamente relacionada com a integridade das membranas celulares 

(Matthews & Powell, 1981; Marcos Filho et aI., 1987, Vieira & Kizyzanowski, 

1999). Dessa maneira, membranas mal estruturadas e células danificadas estão, 

geralmente, associadas com o processo de deterioração da semente e, 

portanto, com sementes de baixo vigor (AOSA, 1983). 

De acordo com Abdul-Baki (1980), quando a semente é hidratada, o 

sistema de membranas reorganiza-se, restabelecendo a permeabilidade; o ideal 

é que esse processo ocorra no menor período possível, para reduzir a perda de 

eletrólitos. Woodstock (1973) considera que a exsudação de constituintes 

celulares está inversamente associada ao vigor, com base em três fatores: 

reflete a perda da integridade das membranas, representa a conseqüente perda 
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de compartimentalização dos constituintes celulares e constitui excelente 

substrato para o desenvolvimento de n1icroorganismos, acelerando o processo 

de deterioração. 

Em sementes maiS deterioradas ou nao viáveis os mecamsmos de 

reparo estanam ausentes ou seriam ineficientes ou, ainda, as membranas 

estariam tão profundamente danificadas, que o reparo seria impossível 

(Bewlwey & Black, 1982). Desse modo, a desestruturação e perda de 

integridade do sistema de membranas celulares, causadas principalmente pela 

oxidação de lipídios, promove o descontrole do metabolismo e das trocas de 

água e solutos entre as células e o meio exterior, com reflexos diretos sobre o 

potencial fisiológico das sementes (Dias et aI, 1998). 

O teste baseia-se na determinação da condutividade elétrica do 

exsudato da semente após um período variável de hidratação. As sementes são 

hidratadas em determinado volume de água destilada, sob temperatura 

controlada, durante período pré-estabelecido; as sementes de menor potencial 

fisiológico liberam maior quantidade de lixiviados (açúcares, aminoácidos, 

ácidos graxos, enzimas e íons inorgânicos, como K+, Ca+, Mg++ e Na+ (Short 

& Lacy, 1976; AOSA, 1983; Givelberg et aI., 1984; Doijod, 1988; Woodstock, 

1988; Cortes & Spaeth, 1994; Taylor et aI., 1995) uma conseqüência da menor 

desestruturação e seletividade das membranas. A avaliação está dirigida à 

concentração de íons na solução de hidratação que pode ser influenciada, 

dentre outros fatores, pelo estádio de desenvolvimento da semente no 

momento da colheita (powell, 1986), pelo grau de deterioração da semente, 

pelos danos causados pela velocidade de hidratação (Givelberg et aI., 1984; 

Powell, 1986), pelo genótipo (Short & Lacy, 1976; Bruggink et aI., 1991; 

Schmidt & Tracy, 1989; Vieira et aI., 1996). Além desses fatores, podem ser 
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acrescentados: a quantidade de sementes ([ao, 1978; Loeffler, 1981; Deswal & 

Sheoran, 1993; Hampton et aI., 1994); a temperatura de hidratação (Leopold, 

1980; Murphy & Noland, 1982; Givelberg et aI., 1984); o período de 

hidratação (Loeffler et aI., 1988; Schimidt & Tracy, 1989; \V'ang et aI., 1994) o 

volume de água utilizado ([ao, 1978; Loeffler et aI., 1988; Hampton et aI., 

1994); o teor de água inicial das sementes ([ao, 1978; McDonald & Wilson, 

1979; Loeffler et aI., 1988; Hampton et aI., 1992; Hampton et aI., 1994); a 

integridade do tegumento (Samad & Pearce, 1978; Duke & Kakefuda, 1981) e 

sua permeabilidade (powell & Matthews, 1979); e a qualidade da água ([ao, 

1978; Loeffler et aI., 1988). 

Torres (1996) observou, para as sementes de pimentão, que entre os 

testes de vigor avaliados (primeira contagem de germinação, teste de frio, 

envelhecimento acelerado, condutividade elétrica e emergência das plântulas), 

apenas o teste de condutividade elétrica não se relacionou ao de emergência 

das plântulas. Entretanto, Panobianco & Marcos Filho (1998) também 

compararam diferentes métodos para avaliação do potencial fisiológico de 

sementes de pimentão e concluíram que os testes de condutividade elétrica (50 

sementes, a 25°C, em 25mL de água, durante 24 horas), de envelhecimento 

acelerado com o uso de solução salina (41°Cj72h) e de deterioração 

controlada (sementes com 24% de água) demonstraram maior eficiência para 

detectar diferenças entre os níveis de qualidade das amostras avaliadas. 

Um dos fatores que influencia a avaliação do teste de condutividade 

elétrica é a temperatura utilizada durante a hidratação das sementes, pois afeta 

diretamente a velocidade de hidratação e a lixiviação de eletrólitos do interior 

das células para o meio externo (Leopold, 1980; Murphy & Noland, 1982). O 

efeito da temperatura sobre a lixiviação se manifesta sobre a quantidade e a 
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velocidade de perda de lixiviados, sem alterar a classificação dos lotes 

(Hampton, 1995). Nesse sentido, sementes pequenas, como as de hortaliças, a 

lixiviação máxima pode ocorrer num período inferior a duas horas (Murphy & 

Noland, 1982), enquanto que em sementes maiores como as de soja, por 

exemplo, têm sido observados aumentos da lixiviação de 24 a 30 horas após o 

início da hidratação, a 25°C (Loeff1er et aI., 1988). 

Matthews & Bradnock (1968) verificaram que 24 horas de hidratação 

foi adequado para a avaliação do potencial fisiológico de sementes de ervilha e 

que períodos superiores a 24 horas não foram eficientes para a classificação 

dos lotes dessas sementes. Loeff1er et aI., 1988, com sementes de soja, 

sugeriram que, reduções no período de hidratação podem ser associadas ao 

aumento da temperatura em substituição ao período de 24 horas a 25°C 

porém, a duração do período de hidratação deve ser precisa e as leituras 

devem ser efetuadas em intervalo curto de tempo, evitando as alterações 

decorrentes da variação da temperatura das amostras durante a avaliação. 

O período de hidratação das sementes exerce efeito marcante na 

capacidade do teste de distinguir diferenças de qualidade entre os lotes. 

Tradicionalmente, o teste de condutividade elétrica tem sido realizado com 24 

horas de imersão das sementes; entretanto, devido à necessidade de obtenção 

de respostas mais rápidas, tem-se tentado reduzir o período de hidratação para 

a leitura de condutividade de lixiviados na solução. 

Loomis & Smith (1980), avaliando o vigor de sementes de repolho, 

obtiveram as melhores respostas após quatro horas de hidratação. Em outro 

estudo, Guimarães et aI. (1993) verificaram que, para sementes de alface, o 

período de quatro horas de hidratação foi o mais adequado para distinguir 

lotes de sementes de alto e de baixo vigor. 
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Com o objetivo de verificar a possibilidade de redução do período de 

condicionamento das sementes de maxixe no teste de condutividade elétrica, 

Torres et al. (1998) realizaram leituras após 2, 4, 8, 12, 16, 20 e 24 horas de 

hidratação, concluíram que é possível reduzir para quatro horas o período de 

condicionamento das sementes. 

Dias et aI. (1998), estudando a metodologia do teste para avaliação do 

vigor de sementes de quiabo e de feijão-de-vagem, verificaram que, para as 

sementes de quiabo é possível identificar o lote de maior vigor com a 

hidratação das sementes por quatro horas. Contudo, concluíram, para essas 

duas espécies, que informações mais precisas sobre o vigor dos lotes foram 

obtidas com 24 horas de hidratação. Sá (1999), por sua vez, verificou que 

existe a possibilidade de redução de tempo de hidratação de sementes de 

tomate de 24 horas para 6 horas. 

Novembre et al. (2002) verificaram que as condições mais adequadas 

para o teste de condutividade elétrica de sementes de berinjela é a combinação 

de 25 sementes/25mL/6 horas, a 25°C. 

Baseado no exame da literatura, pôde-se observar a necessidade de 

estudos mais detalhados para o aprimoramento de procedimentos especificos 

para a condução do teste de condutividade elétrica em sementes de pimentão, 

pois ainda persistem algumas dificuldades quanto à padronização das variáveis 

envolvidas e que podem interferir na precisão dos resultados obtidos. Nesse 

sentido, foram encontrados resultados por Argerich & Bradford (1989) e 

Novembre et al. (1995), com sementes de tomate; esses autores constataram 

que o teste mostrou-se pouco sensível na separação dos lotes de alto e baixo 

vigor. Por outro lado, Andrade et aI. (1995) pesquisando a correlação entre 

testes de vigor em sementes de cenoura, verificaram que o teste de 
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condutividade elétrica foi o mais indicado para avaliar o vigor, em razão de 

sua facilidade de execução, objetividade e rapidez. Dias et aI. (1996), também 

observaram que o teste de condutividade elétrica foi eficiente no 

"ranqueamento" dos lotes de sementes de cebola, cenoura e couve-flor. 

Métodos baseados na tolerância da semente a condições de estresse 

como o teste de envelhecimento acelerado, também vem sendo pesquisados 

para sementes de hortaliças. Piana et aI. (1995) verificaram que, dentre os 

testes já estudados, o teste de envelhecimento acelerado foi um dos testes que 

melhor se associou à emergência de plântulas de cebola em campo e à 

obtenção de mudas vigorosas, além de identificar os lotes com diferentes 

níveis de vigor. 

O teste de envelhecimento acelerado avalia o comportamento de 

sementes submetidas a temperatura e umidade relativa do ar elevadas, 

considerados os fatores preponderantes na intensidade e velocidade de 

deterioração, procurando estimar o potencial relativo de armazenamento dos 

lotes (Delouche, 1965; Marcos Filho, 1999b). Assim, sementes de baixa 

qualidade deterioram-se mais rapidamente do que as ma1S v1gorosas, 

apresentando queda diferenciada da viabilidade. É um dos testes mais 

utilizados para avaliação do vigor de sementes de várias espécies (feKrony, 

1995). 

Em várias pesquisas com leguminosas (Lin, 1990) e hortaliças (Andrade 

et aI., 1995) verificaram que a exposição da semente à temperatura e umidade 

elevadas provoca sérias alterações degenerativas no metabolismo das sementes 

(desnaturação de proteínas, queda nos teores de carboidratos totais, de 

carboidratos solúveis, de proteínas solúveis de fosfatos, aumento dos teores 

de açúcares redutores e de ácidos graxos livres, desestabilização da atividade 
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de enZimas e da síntese de RNA e de proteínas) desencadeadas pela 

desestruturação e perda da integridade do sistema de membranas celulares, 

causadas principalmente pela peroxidação de lipídios (constituintes essenciais 

das membranas). Com isso, além da compartimentalização celular, a 

desintegração do sistema de membranas promove descontrole do 

metabolismo e das trocas de água e solutos entre as células e o meio exterior, 

determinando a queda da viabilidade da semente (Marcos Filho, 1999b). 

Algumas pesquisas têm procurado elucidar os mecanismos que 

determinam a deterioração das sementes e, analogamente, verificar as 

transformações que ocorrem durante o teste de envelhecimento e que 

promovem diferenças de comportamento entre as amostras submetidas ao 

teste. Assim, Powell (1995) verificou que após 24 horas de exposição às 

condições do teste de envelhecimento acelerado (100% de umidade relativa e 

45°C) de lotes de sementes de cebola, houve variação no grau de umidade de 

11,8 a 24,0%; os lotes que absorveram água mais rapidamente, após 24 horas, 

apresentaram germinação inferior, indicando maior grau de deterioração, em 

relação aos que absorveram água mais lentamente. Portanto, a exposição das 

sementes à temperatura e umidade elevadas promove descontrole do 

metabolismo e das trocas de água e solutos entre as células e o meio exterior, 

determinando a queda da viabilidade da semente. 

A interação temperatura/período de exposição é um dos fatores mais 

estudados que afeta diretamente o comportamento das sementes. A 

temperatura elevada promove efeitos mais drásticos sobre a germinação do 

que o período de envelhecimento artificial. Quanto aos períodos mais 

adequados, ainda existem muitos estudos em andamento com o objetivo de 

diminuir a carência de informações para várias espécies economicamente 



14 

importantes. São muito comuns as recomendações de um determinado 

período de envelhecimento com base no fato de que o mesmo conseguiu 

identificar diferentes níveis de vigor entre amostras avaliadas, mesmo que esse 

período possa causar níveis de estresse muito mais drásticos nas sementes 

durante o transporte, o armazenamento ou em condições de campo. Segundo 

Marcos Filho (1999b), a exposição de sementes a períodos de estresse até o 

momento em que surjam diferenças entre as amostras não fazem muito 

sentido, ao menos que essas diferenças estejam relacionadas com o 

desempenho das sementes em determinadas condições de campo, transporte 

ou armazenamento. 

Alguns pesquisadores estudando essa interação, encontraram para 

algumas hortaliças, as seguintes interações: alface, 41°C/72h (feKrony, 1995), 

42°C/72h (Coraspe et aI); brócolis, 45°C/48h (Tebaldi et aI., 1999); cebola, 

41°C/72h (Idiarte, 1995; TeKrony, 1995), 42°C/48h (piana et aI., 1995); 

cenoura, 42°C/48h (Spinola et aI., 1998), 42°C/24h (Barbedo et aI., 2000), 

41 °C/48h (Rodo et aI., 2001); quiabo, 42°C/72h e 96 h (Lima et aI., 1997), 

41°C/72h (Dias et aI., 1998); melão, 42°C/48h (Cano-Rios et aI., 2000), 

41°C/72h (forres, 2002); rabanete, 45°C/48h (Delouche & Baskin, 1973); 

pimentão, 41°C/72h (feKrony, 1995; Panobianco & Marcos Filho, 1998; 

Torres, 1996; Torres, 2000) e tomate, 42°C/72h (Nascimento et aI., 1993), 

41°C/72h (panobianco, 2000; Panobianco & Marcos Filho, 2001). 

No teste de envelhecimento acelerado, as diferenças na absorção de 

água pelas sementes, expostas a atmosfera úmida, podem originar variações 

acentuadas no grau de umidade. Espécies de sementes pequenas, como as de 

hortaliças, têm revelado resultados pouco consistentes nesse teste (powell, 



15 

1995), devido à variação muito acentuada do grau de umidade das amostras 

após o envelhecimento. 

Considerando-se esse fator, a substituição da água por soluções 

saturadas de sais vem sendo pesquisada como método alternativo para o teste 

de envelhecimento acelerado; dependendo da solução utilizada, são obtidos 

niveis específicos de umidade relativa do ar, permitindo adequar a taxa de 

absorção de água da semente, a velocidade e a intensidade de deterioração da 

mesma. Jianhua & McDonald (1996) trabalharam com sementes de Impatiens 

wallerana Hook, utilizando três soluções saturadas de sais, que produziram 

diferentes umidades relativas (KCI - 87%UR, NaCI - 76%UR e NaBr -

55%UR), e observaram a eficiência desse método para retardar a absorção de 

água das sementes pequenas, no teste de envelhecimento acelerado. Também 

foi constatada maior eficiência do teste de envelhecimento acelerado com uso 

de soluções saturadas de sal na classificação do vigor de lotes de sementes de 

cenoura (Rodo et aI., 2000), milho doce (Bennett et aI., 2001), pepino (Bhéring 

et aI., 2000) e tomate (panobianco & Marcos Filho, 2001). 

Em estudos mais recentes com sementes de pimentão, Panobianco & 

Marcos Filho (1998) compararam métodos, sem o uso de soluções salinas (2,0 

g de sementes, em 40 mL de água, a 41°C por 48 horas) e com solução salina 

(2,0 g de sementes, em 40 mL de solução saturada de NaCI, com 76% de UR, 

a 41°C por 48 horas), verificaram que as sementes expostas à solução saturada 

do sal apresentaram-se menos úmidas que as envelhecidas sem o uso do sal. 

Constataram, também, que esse método permitiu retardar a absorção de água 

de sementes, promovendo efeitos menos drásticos do que o método 

tradicional (sem o uso de sal); possibilitou ainda identificação mais consistente 

de lotes com niveis diferentes de qualidade. Entretanto, Ribeiro & Carvalho 
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(2001), comparando a eficiência dos sistemas de envelhecimento acelerado 

com e sem soluções salinas para sementes de alface (Lactuca sativa L.), brócolis 

(Brassica o/eracea variedade lta/ica Plenk), concluíram que o controle da umidade 

relativa do ar no interior dos compartimentos (gerbox), através do uso de 

soluções saturadas de NaCI e KCI não foi eficiente. Segundo os autores, a 

utilização de água pura parece se constituir em procedimento mais confiável 

para as espécies estudadas. 

Embora o teste de envelhecimento venha sendo amplamente estudado 

visando a sua padronização para muitas espécies, as informações são escassas 

para estimar o comportamento de lotes de sementes sob as mais variadas 

condições de ambiente e também para as sementes de cultivares de pimentão. 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

A pesqUlsa foi conduzida no Laboratório de Sementes, do 

Departamento de Produção Vegetal, da Escola Superior de Agricultura "Luiz 

de Queiroz" /Universidade de São Paulo, em Piracicaba, SP. As análises foram 

realizadas em três épocas em intervalos, aproximadamente, bimestrais. 

3.1 Sementes 

Foram utilizados cinco lotes de sementes de pimentão (Capsicum annuum 

L.) do híbrido Magali R, provenientes da empresa SAKAT A S.A. 

Durante o período experimental as sementes, embaladas em sacos de 

papel multifoliado, foram armazenadas em câmara (20°C e 60% de umidade 

relativa do ar). As sementes de cada lote, após a homogeneização, foram 

divididas em quatro amostras correspondentes às repetições estatísticas. 

3.2 Análises 

3.2.1 Condutividade elétrica 

A liberação de eletrólitos pelas sementes de pimentão foi determinada, 

para cada lote, avaliando os efeitos da temperatura e do período de embebição 
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das sementes. Assim, considerando fixos o numero de sementes (25) e a 

quantidade de água destilada para a imersão das sementes (25 mL), foram 

avaliados os períodos de embebição de 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 24 horas e as 

temperaturas de 25°C e de 30°C. As avaliações foram conduzidas com 4 

repetições de 25 sementes fisicamente puras, previamente contadas e pesadas 

(O,OOOlg), embebidas em 25mL de água destilada e mantidas em germinador, 

sob cada uma das temperaturas indicadas, durante cada período considerado. 

A quantidade de lixiviados da solução de embebição das sementes foi 

determinada em um condutivímetro, marca DIGIMED, modelo DM-31, e os 

resultados expressos em I-lS / cm/ g de semente. 

Para verificar a eficiência do método proposto para o teste de 

condutividade elétrica, foram feitos os seguintes testes: 

3.2.2 Envelhecimento acelerado 

Conduzido utilizando caixas plásticas (11,5 x 11,5 x 3,5cm) que contém 

suportes para apoio de uma tela metálica, onde as sementes, após a pesagem 

(aproximadamente 2,5g), foram distribuídas de maneira a formarem uma 

camada uniforme. Para o controle da umidade relativa no interior das caixas 

foram colocados 40mL de água (100%UR) ou de solução saturada de NaCl 

(40g de NaCl/100mL de água 76% UR) , conforme procedimento proposto 

por Jianhua & McDonald (1996). As caixas, tampadas, permaneceram no 

interior da câmara durante dois períodos de envelhecimento (48 e 72 horas), 

sendo utilizadas duas temperaturas (41 e 45°C). 

Decorrido cada período de envelhecimento, quatro amostras de 50 

sementes de cada lote, foram colocadas para germinar, a 20-30°C, como 
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descrito no item 3.2.2. A avaliação foi realizada aos 10 dias após a semeadura 

e os resultados expressos em porcentagem de plântulas normais para cada 

lote. Foi determinado, também, o grau de umidade das sementes antes e após 

o teste, visando avaliação da uniformidade dos procedimentos adotados. 

3.2.3 Determinação do grau de umidade 

Realizada em estufa a 105±3°C, por 24 horas, conforme descrito nas 

Regras para Análise de Sementes (Brasil, 1992). Os resultados obtidos foram 

expressos em porcentagem (base úmida) para cada lote. 

3.2.4 Germinação 

O teste de germinação constou da distribuição de 50 sementes por 

repetição sobre duas folhas de papel de filtro, umedecidas com água 

equivalente a 2,5 vezes o seu peso original (aproximadamente 13mL) e 

mantidas, no interior de caixa plástica transparente (11cmx11cmx3cm), sob 

regime alternado de temperatura e de luz (20°Cj16h e 30°Cj8h). As avaliações 

foram feitas aos 10 e 14 dias para a obtenção da porcentagem de plântulas 

normais (Brasil, 1992). 

3.2.5 Primeira contagem do teste de germinação 

Para o teste de primeira contagem de germinação, foi considerada a 

porcentagem de plântulas normais presentes no décimo dia após o início do 

teste de germinação. 
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3.2.6 Deterioração controlada 

o grau de umidade das sementes foi elevado artificialmente para 24% 

de água, utilizando o método da atmosfera úmida (Rossetto et aI., 1995). Em 

seguida, as sementes foram colocadas em embalagem impermeável e mantidas 

por cinco dias em câmara fria (100 e), para atingir o equilíbrio higroscópico. 

Transcorrido esse período, as sementes foram mantidas em banho-maria por 

24 horas, a 45°C (powell, 1995). A seguir, as sementes foram colocadas para 

germinar, conforme indicado em 3.2.3. A avaliação foi realizada 10 dias após o 

início do teste de germinação, considerando a porcentagem de plântulas 

normais para cada lote. 

3.2.7 Emergência de plântulas 

Para condução desse teste, foram utilizadas quatro repetições de 50 

sementes por lote, semeadas individualmente em bandejas de poliestireno 

(isopor) com 200 células, contendo substrato comercial (plantimax -

Hortaliças). Após a semeadura, as sementes foram cobertas com vermiculita 

expandida e, a seguir, mantidas em casa de vegetação, sob temperatura 

ambiente e com irrigação diária por sistema de microaspersão. A avaliação foi 

realizada 14 dias após a semeadura e os resultados foram expressos em 

porcentagem. 
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3.3 Procedimento estatístico 

Os dados referentes aos testes de germinação, primeira contagem de 

germinação, deterioração controlada e emergência de plântulas foram 

transformados em arc seno da raiz quadrada de xl 1 00, os dados de 

condutividade elétrica não foram transformados. Os resultados apresentados 

são os ongmais. 

Excetuando-se os dados provenientes da determinação do grau de 

umidade das sementes, os demais foram submetidos à análise com quatro 

repetições estatísticas, utilizando o delineamento inteiramente casualizado, 

isoladamente para cada época de análise (tabelas 1, 2 e 3). A análise foi 

realizada empregando o sistema SANEST para computadores (Zonta e 

Machado, 1984). As médias foram comparadas pelo teste de Tukey com 5% 

de probabilidade. 

Tabela 1. Análise de variância dos dados de germinação, primeira contagem, 

deterioração controlada e emergência de plântulas, épocas 1,2 e 3. 

Causas de variação 

Lotes 

Resíduo 

Total 

GL 

4 

15 

19 



22 

Tabela 2. Análise de variância dos dados do teste de condutividade elétrica, 

épocas 1, 2, e 3. 

Causas de variação GL 

Períodos de hidratação 6 

Lotes 4 

Períodos x Lotes 24 

Resíduo 105 

Total 139 

Tabela 3. Análise de variância dos dados do teste de envelhecimento 

acelerado, para cada temperatura, épocas 1, 2, e 3. 

Causas de variação GL 

Períodos 1 

Lotes 4 

Períodos x Lotes 4 

Resíduo 30 

Total 39 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Primeira Época 

4.1.1 Avaliação da qualidade inicial das sementes 

Os dados referentes ao grau de umidade das sementes (tabela 4) foram 

semelhantes para os cinco lotes estudados. Esse fato é importante para a 

execução dos testes pois, a uniformização do teor de água das sementes e 

imprescindível para a padronização das avaliações (Marcos Filho et aI., 1987; 

Loeffler et aI., 1988). 

Tabela 4. Sementes de pimentão, cultivar Magali R: grau de umidade (GU) , 

germinação (G), primeira contagem de germinação (PC), deterioração 

controlada (DC) e emergência de plântulas (EP). Época 1. 

Lote GU(%) TG(%) PC(%) DC(%) EP(%) 

1 9,7 89 ab 63 ab 98 a 88 b 

2 9,6 91 ab 64 ab 92 a 92 b 

3 9,5 96 a 78 a 96 a 95 b 

4 9,3 83 b 43 b 93 a 91 b 

5 9,4 82 b 60 ab 96 a 99 a 

CV(%) 8,75 12,48 6,8 5,34 
Na coluna, valores seguidos pela mesma letra nao diferem entre si (Teste de Tukey, 5%). 

Os resultados do teste de germinação (tabela 4) indicaram que ocorreu 

a superioridade estatística do lote 3 em relação aos lotes 4 e 5. No entanto, 

com relação ao vigor, a classificação dos lotes apresentou variação conforme o 
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teste utilizado (fabela 4). Assim, no teste de pnmelra contagem de 

germinação as diferenças estatísticas constatadas indicaram a superioridade do 

lote 3 em relação ao 4 porém, no teste de deterioração controlada não 

ocorreram diferenças significativas entre os lotes e no de emergência das 

plântulas em casa de vegetação o lote 5 foi estatisticamente superior aos 

demais. 

4.1.2 Condutividade elétrica 

A maioria dos dados de condutividade elétrica da solução de embebição 

das sementes, a 25°C, Tabela 5, especialmente, os relativos aos períodos de 

hidratação de 2, 3 e 4 horas, destacou o lote 5 como o de desempenho 

fisiológico superior em relação aos lotes 1 e 2. O lote 3, que mostrou 

superioridade em relação aos lotes 4 e 5, em comparação ao teste de 

germinação (fabela 4), apresentou no teste de condutividade elétrica no 

período inicial (1 hora de hidratação), potencial fisiológico inferior em relação 

ao lote 5, o qual foi apontado em geral, pelas avaliações iniciais, com exceção 

do teste de emergência de plântulas em casa de vegetação, como o de menor 

vigor, ao passo que na condutividade elétrica, exibiu desempenho superior. 

Com a combinação 25 sementes/25mL/30°C (fabela 6) observou-se 

que, todos os lotes foram classificados estatisticamente de modo semelhante 

em todos os períodos de hidratação considerados. Confirmou-se a alta 

qualidade do lote 5 em relação aos lotes 1 e 2, os quais exibiram maior 

sensibilidade à temperatura estudada. 
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Tabela 5. Sementes de pimentão, cultivar Magali R: resultados do teste de 

condutividade elétrica - embebição de 25 sementes em 25mL de água 

destilada, por períodos de 1, 2, 3,4, 5, 6 e 24 horas, a 25°C. Época 1. 

Período de embebição (h) 

1 2 3 4 5 6 

Lote ........................................................ flS/cm/g de selnente ...................................... .. 

1 555,16 ab 

2 564,70ab 

3 582,33 b 

4 547,5\ ab 

5 521,99a 

CV(%) 3,68 

628,43 b 646,03 b 

624,46 b 633,78 b 

610,74 ab 615,22 ab 

557,50 ab 574,47 ab 

527,29 a 528,34 a 

6,99 7,37 

651,05 b 

639,05 b 

621,63 ab 

578,62 ab 

535,83 a 

7,20 

653,98 b 

636,24 ab 

634,82 ab 

562,47 ab 

540,72 a 

7,65 

649,33 b 

638,83 ab 

634,31 ab 

566,11 ab 

551,66 a 

6,86 
Na coluna, valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si (Teste de Tukey, 5%). 

24 

708,30 b 

648,95 ab 

659,18 ab 

603,52 a 

582,77 a 

7,06 

Tabela 6. Sementes de pimentão, cultivar Magali R: resultados do teste de 

condutividade elétrica - embebição de 25 sementes em 25mL de água 

destilada, por períodos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 24 horas, a 30°C. Época 1. 

Período de embebição (h) 

1 2 3 4 5 6 24 

Lote ......................................... flS/Cm/g de semente ........................................ 

1 604,82 b 619,90 b 647,91 b 671,01 b 670,14 b 654,70 b 607,13 b 

2 620,69 b 647,43 b 653,40 b 658,83 b 659,19 b 642,83 b 605,22 b 

3 581,04 ab 605,80 ab 616,40 ab 608,65 ab 619,17 ab 625,05 ab 556,92 ab 

4 550,08 ab 561,30 ab 576,43 ab 562,70 ab 565,94 ab 560,69 ab 509,99 ab 

5 477,65 a 504,47 a 512,21 a 520,92 a 518,98 a 508,74 a 462,47 a 

CV(%) 9,15 8,74 8,92 9,64 9,65 9,48 10,46 
Na coluna, valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si (Teste de Tukey, 5%). 

De modo geral, nas duas temperaturas avaliadas, houve o aumento da 

quantidade de eletrólitos liberados pelas sementes com o decorrer da 



26 

embebição, fato também constatado por Torres & Minami (2000) para a 

mesma espécie. Entretanto, notou-se que, em relação a sensibilidade do teste 

em detectar diferenças entre os lotes, a combinação 25 sementes/25mL/30°C 

(Tabela 6) possibilitou uma ordenação mais nítida dos lotes, em diferentes 

níveis de vigor, a partir de 1 hora de hidratação. 

4.1.3 Envelhecimento acelerado 

Para os procedimentos do teste de envelhecimento acelerado 

tradicional, Tabela 7, a 41°C no período de 48 horas, os resultados 

evidenciaram a superioridade dos lotes 1 e 3, em relação ao lote 4, enquanto 

que, no período de 72 horas não foram constatadas diferenças significativas 

entre os lotes. 

No teste de envelhecimento acelerado com solução salina a 41°C (48 

horas), Tabela 7, observou-se que, o lote 5 foi identificado como de alta 

qualidade em relação aos lotes 1,2 e 3. 

Por outro lado, para o período de 72 horas de envelhecimento a 41°C, 

os lotes 3 e 5 apresentaram qualidade superior em relação aos lotes 2 e 4; o 

lote 1 comportou-se de forma intermediária (Tabela 7). 

Os dados obtidos para o procedimento tradicional com a combinação 

45°C/48h, Tabela 8, revelaram superioridade para o lote 5 em relação ao lote 

1, o mesmo não ocorrendo para o período de 72 horas, no qual ocorreu 

inversão na classificação dos lotes, os lotes 1 e 3 apresentaram potencial 

fisiológico superior em relação ao lote 5. 
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Tabela 7. Sementes de pimentão, cultivar Magali R: resultados dos testes de 

envelhecimento acelerado tradicional (EA T) e com solução salina 

(EASS) conduzidos a 41°C por 48 e 72 horas. Época 1. 

EAT EASS 

Lote 41°C 41°C 

48h 72h 48h 72h 

1 . 96 a 92 a 70 b 88 ab 

2 84 ab 89 a 68 b 85 b 

3 98 a 87 a 68 b 93 a 

4 71 b 91 a 76 ab 80 b 

5 94 ab 94 a 90 a 93 a 

CV(%) 7,5 6,7 7,9 8,5 
Na coluna, valores seguidos pela mesma letra nao diferem entre si (Teste de Tukey, 5%). 

Tabela 8. Sementes de pimentão, cultivar Magali R: resultados dos testes de 

envelhecimento acelerado tradicional (EA T) e com solução salina 

(EASS) conduzidos a 45°C por 48 e 72 horas. Época 1. 

EAT EASS 

Lote 

48h 72h 48h 72h 

1 85 b 87 a 93 ab 80 ab 

2 89 ab 80 ab 88 ab 79 ab 

3 98 ab 88 a 96 ab 71 b 

4 87 ab 77 ab 82 b 79 ab 

5 100 a 72 b 98 a 89 a 

CV(%) 8,7 7,2 8,5 6,5 
Na coluna, valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si (Teste de Tukey, 5%). 
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Para os testes de envelhecimento acelerado com solução salina 

(45°C/48h), os resultados obtidos revelaram potencial fisiológico superior 

para o lote 5 em relação ao lote 4, enquanto que, o período de 72 horas, o lote 

5 revelou superioridade em relação ao lote 3 (Tabela 8). 

Pode-se observar, de modo geral, que o período de 72 horas, a 41°C, 

procedimento com solução salina, mostrou-se mais compatível, quanto à 

classificação dos lotes em níveis de vigor, cqm o teste de condutividade 

elétrica (Tabelas 5 e 6) e emergência de plântulas em casa de vegetação (Tabela 

4), ao acusar o melhor desempenho do lote 5; no entanto, os testes não 

apresentaram consistência na identificação do lote com potencial fisiológico 

mais baixo. 

Tabela 9. Sementes de pimentão, cultivar :Magali R: resultados do grau de 

umidade obtidos após os períodos do teste de envelhecimento 

acelerado tradicional (EA T) e com solução salina (EASS) 

Lote 

1 

2 

3 

4 

5 

conduzidos a 41°C por 48 e 72 horas. Época 1. 

48h 

34,6 

34,4 

33,3 

40,3 

33,2 

EAT 

41°C 

72h 

37,5 

35,4 

38,1 

37,8 

37,3 

48h 

8,8 

9,0 

9,8 

8,8 

9,2 

EASS 

4PC 

72h 

8,7 

8,8 

8,5 

9,1 

9,3 
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o grau de umidade inicial mostrou uniformidade entre os lotes, Tabela 

4, entretanto, após a exposição das sementes ao teste de envelhecimento 

acelerado tradicional, Tabelas 9 elO, as variações foram mais acentuadas. A 

temperatura de 41 °C foram verificadas diferenças de 7,1 % (33,2% a 40,3%) 

para o período de 48 horas no procedimento tradicional (fabela 9); esses 

valores ultrapassaram o limite de 3 a 4% nas variações do grau de umidade 

após a condução do teste, proposto por Marcos Filho (1999b). O perí<?do de 

72 horas, Tabela 9, apresentou variação de 2,7% (35,4% a 38,1 %). 

Tabela 10. Sementes de pimentão, cultivar Magali R: resultados do grau de 

umidade obtidos após os períodos do teste de envelhecimento 

acelerado tradicional (EA T) e com solução salina (EASS) 

conduzidos a 45°C por 48 e 72 horas. Época 1. 

Lote 

48h 72h 48h 72h 

1 36,8 36,7 12,9 10,0 

2 37,8 40,2 12,1 9,6 

3 40,5 40,8 10,8 9,7 

4 41,6 39,7 10,6 9,6 

5 38,1 39,8 10,5 9,7 

No período de 48 horas a 45°C, no procedimento tradicional (fabela 

10), verificou-se variação no grau de umidade de 4,8% (36,8% a 41,6%) e 

4,1 % (36,7% a 40,8%) para o período de 72 horas, extrapolando os limites 
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indicados. No envelhecimento acelerado com solução salina, Tabela 9, 

observou-se redução da intensidade de captação de água pelas sementes 

durante o teste, de modo que, ao final dos períodos estudados, as mesmas 

atingiram graus de umidade uniformes e inferiores aos verificados com o uso 

do método tradicional. As variações foram de 1,0% (8,8% a 9,8%) para a 

combinação de 41 °C/ 48h e 0,8% (8,5% a 9,3%) para a combinação de 

41°C/72h (Tabela 9), enquanto que, a 45°C no período de 48 e 72 horas, 

Tabela 10, as variações foram de 2,4%) (10,5% a 12,9%) e 0,7% (5,8% a 6,5%) 

respectivamente. 

As condições de envelhecimento acelerado com o uso de solução 

saturada de sal promoveram efeitos menos drásticos, pois ao atingir menores 

teores de água, o grau de deterioração das sementes foi atenuado em relação 

ao normalmente verificado com o uso do método tradicional. 

Outro aspecto a ser considerado é que, após o envelhecimento dos 

lotes, em ambos os métodos estudados, foram observados diferenças 

marcantes no desenvolvimento de fungos; no teste de envelhecimento com 

adição de solução saturada de sal, praticamente não houve presença de 

microrganismos. Observação semelhante foi efetuada por Jianhua & 

McDonald (1996), pois a baixa umidade relativa no procedimento com 

solução salina diminuiu consideravelmente o desenvolvimento de fungos, 

sendo essa mais uma vantagem dessa metodologia. Esses resultados vão de 

encontro com os obtidos por Panobianco & Marcos Filho (1998), trabalhando 

com sementes de pimentão, observaram que o procedimento com uso de 

solução salina possibilitou a melhor identificação de lotes com níveis de 

potencial fisiológico, demonstrando eficiência para a avaliação do vigor de 

sementes de pimentão. 
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4.2 Segunda Época 

4.2.1 Avaliação da qualidade das sementes 

Com relação ao teor de água inicial das sementes (Tabela 11), os valores 

foram semelhantes e uniformes entre os lotes estudados, do mesmo modo 

que na primeira época. 

Os testes de germinação, de pnmelra contagem de germinação e de 

emergência de plântulas (Tabela 11) indicaram que as sementes dos lotes 3 e 5 

apresentaram potencial fisiológico superior em relação às dos lotes 1, 2 e 4. 

Segundo Marcos Filho (1999a), o teste de emergência em plântulas constitui 

em parâmetro indicador da eficiência dos testes para avaliação do potencial 

fisiológico de lotes de sementes. O teste de deterioração controlada (Tabela 

11) apenas classificou o lote 5 como superior aos lotes 2 e 4. 

Tabela 11. Sementes de pimentão, cultivar Magali R: grau de umidade (GU) , 

germmaçao (G), pnmelra contagem de germmaçao (PC), 

deterioração controlada (DC) e emergência de plântulas (EP). 

Época 2. 

Lote GU(%) TG(%) PC(%) DC(%) EP(%) 

1 9,8 92 b 84 b 88 ab 94 b 

2 9,9 88 c 88 b 85 b 92 b 

3 9,8 97 a 97 a 87 ab 98 a 

4 9,7 88 c 81 b 83 b 95 b 

5 9,6 98 a 98 a 93 a 100 a 
CV(%) 4,70 3,91 5,30 4,80 

Na coluna, valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si (Teste de Tukey, 5%). 

A análise comparativa dos dados indicou que, de uma maneira geral, os 

testes foram eficientes na identificação dos lotes que ocupam posições 
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extremas, ou seja, separaram, de maneira consistente, diferenças acentuadas 

no potencial fisiológico das sementes. Assim, pode-se afirmar que o lote 5 

apresentou potencial fisiológico superior em relação aos lotes 2 e 4, enquanto 

os demais apresentaram qualidade intermediária, ocupando poslçoes 

diferentes de acordo com o teste realizado. 

A identificação de lotes de vigor intermediário pode sofrer variações 

em função da metodologia adotada, principalmente quando se tratam de lotes 

com diferenças pouco acentuadas (McDonald & \Vilson, 1979; Kulik & 

Yaklich, 1982; Marcos Filho et aI., 1984). 

4.2.1 Condutividade elétrica 

Os dados de condutividade elétrica (fabela 12), independentemente do 

período considerado para a hidratação das sementes, destacaram a qualidade 

superior das sementes do lote 5 em comparação às dos lotes 1 e 2. 

Quando o teste de condutividade elétrica foi realizado a 30°C (Tabela 

13) ficou, também, demonstrada a superioridade estatística do lote 5 em 

relação aos lotes 1 e 2, para todos os períodos de hidratação das sementes e, 

também, em relação ao lote 4, para os períodos de 2, 3, 5 e 6 horas de 

hidratação das sementes. 

Em ambas as temperaturas avaliadas (25°C e 30°C), Tabelas 12 e 13, 

obteve-se claramente a confirmação da alta qualidade do lote 5, em relação 

aos lotes 1 e 2 e foi verificado, também, que há possibilidade de redução no 

período de hidratação das sementes de pimentão no teste de condutividade 

elétrica. 

Esses resultados confirmam pesqUlsas realizadas com sementes de 

cebola (Rodo, 2002) e maxixe (forres et aI., 1999). 
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Tabela 12. Sementes de pimentão, cultivar :Magali R: resultados do teste de 

condutividade elétrica - embebição de 25 sementes em 25mL de 

água destilada, por períodos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 24 horas, a 25°C. 

Época 2. 

Período de embebição (h) 

1 2 3 4 5 6 24 

Lote ...................................... j..lS/cm/g de semente .......................................... 

1 619,30 b 602,63 b 608,40 b 609,56 b 618,35 b 615,91 b 611,96 b 

2 590,75 b 597,48 b 608,40 b 610,25 b 607,07 b 614,69 b 600,99 b 

3 562,82 ab 579,16 ab 586,40 ab 583,51 ab 584,45 ab 584,94 ab 572,33 ab 

4 549,83 ab 563,74 ab 564,54 ab 577,27 ab 578,29 ab 582,05 ab 553,18ab 

5 483,50 a 501,86a 507,51 a 509,22 a 507,76 a 509,08 a 483,50 a 

CV(%) 8,41 6,68 6,54 6,54 6,83 6,85 7,20 
Na coluna, valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si (Teste de Tukey, 5%). 

Tabela 13. Sementes de pimentão, cultivar Magali R: resultados do teste de 

condutividade elétrica - embebição de 25 sementes em 25mL de 

água destilada, por períodos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 24 horas, a 30°C. 

Época 2. 

Período de embebição (h) 

1 2 3 4 5 6 24 

Lote ................................................. j..lS/cm/g de semente .............................................. . 

1 624,69 b 

2 591,21 b 

3 557,09 ab 

4 573,35 ab 

5 462,39 a 

CV(%) 9,95 

640,31 b 

605,46 b 

569,11 ab 

602,91 b 

476,39 a 

9,91 

650,50 b 

620,30 b 

575,83 ab 

609,39 b 

486,48 a 

9,81 

657,86 b 

623,45 b 

595,84 ab 

613,52 ab 

492,02 a 

9,63 

655,12 b 

622,01 b 

593,81 ab 

617,97 b 

488,09 a 

9,83 

661,88 b 

631,03 b 

597,64 ab 

623,28 b 

498,76 a 

9,49 
Na coluna, valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si (Teste de Tukey, 5%). 

636,31 b 

623,55 b 

540,46 ab 

578,58 ab 

449,65 a 

12,19 
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4.2.2 Envelhecimento acelerado 

Para o teste de envelhecimento acelerado tradicional 41°C /48h os 

resultados obtidos acusaram o lote 3 como o de potencial fisiológico superior 

em relação ao lote 2. No período de 72 horas, desse mesmo procedimento, o 

lote 3 também destacou-se com superioridade em relação aos lotes 2, 4 e 5 

(fabela 14). para o procedimento com o uso de solução salina a 41°C, em 

ambos os períodos, os resultados mostraram que o lote 5 foi superior aos 

lotes 2 e 4 (fabela 14). 

Tabela 14. Sementes de pimentão, cultivar Magali R: resultados dos testes de 

envelhecimento acelerado tradicional (EA T) e com solução salina 

(EASS) conduzidos a 41°C por 48 e 72 horas. Época 2. 

Lote 

1 

2 

3 

4 

5 

CV% 

48h 

91 ab 

84 b 

95 a 

89 ab 

93 ab 

7,6 

EAT 

41°C 

72h 

88 ab 

85 b 

96 a 

85 b 

85 b 

6,8 

48h 

89 abc 

73 c 

91 ab 

76 bc 

93 a 

7,3 

EASS 

41°C 

72h 

80 ab 

75 b 

79 ab 

70 b 

85 a 

7,7 

Na coluna, valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si (Teste de Tukey, 5%). 

No procedimento tradicional, realizado a 45°C/48h, nao foram 

evidenciadas diferenças significativas para os lotes, enquanto que, a 45°C/72h 
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ficou evidenciado a superioridade dos lotes 3 e 5 em relação ao lote 2 (Tabela 

15). Para o procedimento estudado do teste de envelhecimento acelerado com 

solução salina a 45°C/48h, o lote 4, diferiu do lote 2, que por sua vez, foi 

semelhante aos lotes 1,3 e 5. Por outro lado, a 45°C/72 h o lote 5 apresentou 

potencial fisiológico superior em relação aos lotes 1,2 e 4 (fabela 15). 

Tabela 15. Sementes de pimentão, cultivar Magali R: resultados dos testes de 

envelhecimento acelerado tradicional (EA 1) e com solução salina 

(EASS) conduzidos a 45°C por 48 e 72 horas. Época 2. 

Lote 

1 

2 

3 

4 

5 

CV(%) 

48h 

61 a 

74 a 

80 a 

70 a 

78 a 

8,8 

EAT 

45°C 

72h 48h 

76 ab 79 ab 

62b 70 b 

86 a 77 ab 

79 ab 83 a 

85 a 75 ab 

9,0 8,1 

Na coluna, valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si (Teste de Tukey, 5%). 

72h 

73 b 

79 b 

89 ab 

81 b 

97 a 

7,9 

A análise comparativa dos resultados, dos procedimentos estudados 

para o teste de envelhecimento acelerado, evidenciou que o envelhecimento 

acelerado com solução salina, para as duas temperaturas, no período de 72 

horas e para 41 °C/ 48h (fabela 14) forneceu informações semelhantes aos 

testes de germinação, primeira contagem de germinação, deterioração 
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controlada e emergência de plântulas em casa de vegetação (Tabela 11), 

destacando superioridade do lote 5 em relação aos lotes 2 e 4. 

Diante disso, foi constatada a viabilidade do uso de solução salina, 

proposta por Jianhua & McDonald (1996), onde demonstraram que no teste 

de envelhecimento acelerado com solução salina, por apresentar baixa 

umidade relativa no teste, reduz consideravelmente o desenvolvimento de 

fungos, que podem causar variações nos resultados. Rodo (2002) observou 

essa vantagem, em pesquisa realizada com sementes de cebola, onde detectou 

maior incidência de microrganismos no teste com procedimento tradicional, 

em relação ao teste de envelhecimento acelerado com solução salina. 

Verificou-se mediante as avaliações, que a melhor combinação para esse 

teste, de modo geral, foi a de 41°Cj72h, procedimento com solução saturada 

de sal, esse resultado vai de encontro com o resultado obtido na prImeira 

época que, também, acusou esse procedimento como sendo o maIS 

apropriado para a classificação dos lotes. 

O grau de umidade das sementes antes do início dos testes foi 

semelhante para os cinco lotes estudados, atingindo valores entre 9,6% a 9,9% 

(Tabela 11). Sementes envelhecidas artificialmente, procedimento tradicional a 

45°Cj 48h, mostraram elevação acentuada no grau de umidade, atingindo 

valores entre 35,9% a 38,2% (Tabela 17). Por outro lado, as sementes expostas 

à solução salina, 45°Cj 48h, apresentaram valores menores do que os 

observados para as sementes envelhecidas com o procedimento tradicional, 

9,9% a 10,1%, revelando que o método conseguiu retardar a absorção de água 

dessas sementes no teste de envelhecimento acelerado e permite supor que as 

condições do envelhecimento acelerado com sal promovem efeitos menos 

drásticos do que sem sal. 
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Tabela 16. Sementes de pimentão, cultivar Magali R: resultados do grau de 

umidade obtidos após os períodos do teste de envelhecimento 

acelerado tradicional (EA 1) e com solução salina (EASS) 

conduzidos a 41°C por 48 e 72 horas. Época 2. 

EAT EASS 

Lote 4PC 41°C 

48h 72h 48h 72h 

1 30,9 34,0 9,5 9,3 

2 31,1 34,6 9,4 9,0 

3 32,5 34,9 9,3 9,3 

4 32,2 35,3 9,3 9,6 

5 29,6 35,5 9,3 9,2 

Tabela 17. Sementes de pimentão, cultivar Magali R: resultados do grau de 

umidade obtidos após os períodos do teste de envelhecimento 

acelerado tradicional (EA 1) e com solução salina (EASS) 

conduzidos a 45°C por 48 e 72 horas. Época 2. 

EAT EASS 

Lote 

48h 72h 48h 72h 

1 37,1 31,4 10,1 10,0 

2 35,9 32,8 10,0 9,9 

3 36,8 31,5 9,9 9,9 

4 37,7 30,5 10,0 9,7 

5 38,2 31,6 10,0 9,8 
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4.3 Terceira Época 

4.3.1 Avaliação da qualidade das sementes 

Os testes de germinação e de deterioração controlada (fabela 18) não 

identificaram diferenças de qualidade entre os cinco lotes de sementes de 

pimentão. Vale ressaltar que, o teste de deterioração controlada, classificado 

como um teste de estresse, também, não foi eficiente para avaliar o potencial 

fisiológico dos lotes na primeira época (fabela 4). 

Os dados do teste de primeira contagem de germinação (fabela 18) 

indicaram os lotes 3 e 5 como os de potencial fisiológico superior em relação 

ao lote 4, mostrando concordância parcial com a segunda época (fabela 11). 

Já, na emergência de plântulas (fabela 18) apenas o lote 5 superou os lotes 1 e 

2. 

Tabela 18. Sementes de pimentão, cultivar Magali R: grau de umidade (GU), 

germmaçao (G), pnmelra contagem de germmaçao (PC), 

deterioração controlada (DC) e emergência de plântulas (EP). 

Época 3. 

Lote GU(%) TG(%) PC(%) DC(%) EP(%) 

1 9,9 87 a 64 ab 93 a 84 bc 

2 9,9 85 a 64 ab 90 a 72 c 

3 10,0 87 a 78 a 92 a 91 ab 

4 9,9 86 a 55 b 88 a 89 ab 

5 9,9 91 a 80 a 96 a 97 a 
CV(%) 4,70 3,91 5,30 4,80 

Na coluna, valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si (Teste de Tukey, 5%). 

4.3.1 Condutividade elétrica 

O teste de condutividade elétrica, a 25°C (fabela 19), indicou o lote 5 

como o de potencial fisiológico superior em relação aos lotes 1 e 2, para todos 
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os períodos de hidratação das sementes, em relação ao lote 4, para os períodos 

de quatro e de 24 horas, e ao lote 3, para os período de cinco e de seis horas. 

Para a temperatura de 30°C (fabela 20), os dados de condutividade 

elétrica da solução de embebição das sementes de pimentão, para todos os 

períodos avaliados, destacaram a superioridade do lote 5 em relação aos lotes 

1 e2. 

A análise geral dos dados dos testes de condutividade elétrica, nas três 

épocas, indicou que a classificação dos lotes de sementes de pimentão, em 

níveis de potencial fisiológico, variou em função da época e do teste utilizado. 

No entanto, foi possível destacar o desempenho superior do lote 5 em relação 

aos lotes 1 e 2, que apresentaram potencial fisiológico inferior na maior parte 

dos testes. Pode-se considerar o nível intermediário de qualidade para os lotes 

3 e 4 pois, em alguns testes, apresentaram qualidade comparável à do lote 5 e 

em outros inferior a esse lote. 

Assim, para as sementes de pimentão, esse teste pode ser conduzido a 

25°C pelos períodos de 2, 3 e 4 horas, e a 30°C a partir de 1 hora de lixiviação 

dos exsudatos, com a vantagem da redução do número de sementes e do 

período de hidratação. 

Esses resultados concordam parcialmente com Torres & Minami (2000) 

verificaram a eficiência do teste de condutividade elétrica para avaliar o vigor 

de sementes de pimentão, quando conduzido com 50 sementes/50mL de água 

destilada/4 horas. Por outro lado, Panobianco & Marcos Filho (1998) 

consideraram, também, esse teste eficiente para estimar o vigor de sementes 

de pimentão mas, obtiveram os resultados em 24 horas e trabalharam com 50 

sementes / 25mL/ 25°C. 
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Tabela 19. Sementes de pimentão, cultivar Magali R: resultados do teste de 

condutividade elétrica - embebição de 25 sementes em 25mL de 

Lote 

1 

2 

3 

4 

5 

CV(%) 

água destilada, por períodos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 24 horas, a 25°C. 

Época 3. 

Período de embebição (hora) 

1 2 3 4 5 6 24 

............................................. J.1S/cln/g de semente ............................................. 

581,26 b 590,36 b 593,91 b 594,07 b 599,97 b 605,77 b 596,43 b 

579,92 b 586,22 b 587,63 b 599,72 b 590,62 b 598,85 b 596,80 b 

559,63 ab 566,94 ab 569,7\ ab 570,05 ab 586,66 b 590,55 b 558,75 ab 

557,62 ab 567,36 ab 567,41 ab 581,66 b 572,80 ab 580,04 ab 583,75 b 

490,21 a 505,19a 506,47 a 516,81 a 518,06 a 526,57 a 506,21 a 

6,16 5,56 5,62 5,31 5,20 4,99 6,15 
Na coluna, valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si (Teste de Tukey, 5%). 

Tabela 20. Sementes de pimentão, cultivar Magali R: resultados do teste de 

condutividade elétrica - embebição de 25 sementes em 25mL de 

Lote 

1 

2 

3 

4 

5 

CV(%) 

água destilada, por períodos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 24 horas, a 30°C. 

Época 3. 

Período de embebição (hora) 

1 2 3 4 5 6 24 

............................................. J.1S/cm/g de semente ............................................ 

625,21 b 635,55 b 651,09 b 654,88 b 658,97 b 661,07 b 640,64 b 

649,86 b 664,50 b 664,82 b 674,84 b 675,70 b 674,57 b 667,56 b 

592,61 ab 609,65 ab 606,54 ab 580,75 ab 613,52 ab 617,67 ab 588,31 ab 

534,45 ab 552,15 ab 550,84 ab 552,92 ab 565,90 ab 570,25 ab 544,23 ab 

497,45 a 509,92 a 513,97a 514,52 a 514,52 a 512,90 a 489,50 a 

9,95 9,91 9,81 9,63 9,83 9,49 12,19 
Na coluna, valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si (Teste de Tukey, 5%). 
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4.3.2 Envelhecimento acelerado 

No envelhecimento acelerado tradicional, com relação a temperatura 

41°C, pode ser observado que no período de 48 horas foi indicado o lote 5 

como o de potencial fisiológico superior em relação ao lote 4; para o 

procedimento 41 °C/72 horas, os lotes 3 e 5 superaram os lotes 1, 2 e 4 

(fabela 21). 

Para o envelhecimento acelerado com solução salina, a combinação de 

41 °C/ 48h não foram constatadas diferenças significativas entre os lotes. No 

período de 72 horas, os lotes 3 e 5 apresentaram superioridade em relação aos 

lotes 1 e 2 (Tabela 21). 

Os resultados obtidos no envelhecimento acelerado tradicional 

(45°C/48h) evidenciaram o desempenho superior do lote 5 em relação aos 

lotes 1, 2 e 4; o lote 3 apresentou potencial fisiológico superior ao lote 4. Para 

a combinação 45°C/72h, procedimento tradicional, verificou-se que, os lotes 

3 e 5 foram superiores em relação aos lotes 2 e 4 (Tabela 22). 

A combinação 45°C/48h, procedimento com solução salina, evidenciou 

que os lotes 4 e 5 foram superiores ao lote 2. Para a combinação 45°C/72h, os 

resultados obtidos mostraram que o lote 1 apresentou potencial fisiológico 

superior ao lote 3 (Tabela 22). 

De modo geral, foi verificado que o período de 72 horas a 41°C, 

procedimento com solução salina, apresentou concordância com os resultados 

das duas primeiras épocas. Esse resultado foi coerente, também, com os 

resultados dos testes de germinação, primeira contagem de germinação, 

emergência de plântulas em campo (Tabela 18) e condutividade elétrica 
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(Tabelas 19 e 20) revelando o lote 5 como o de melhor desempenho, em 

relação aos lotes 1, 2, 3 e 4. 

Vale salientar que estudos utilizando esse procedimento, solução salina, 

para sementes de pimentão ainda é escasso, contudo foram encontrados 

resultados consistentes por Rodo et aI. (2000), trabalhando com sementes de 

cenoura, onde avaliaram a 41°C, os períodos de 48, 72 e 96 horas. Verificaram 

que o período de 72 horas de envelhecimento, a 41°C, com o uso de solução 

saturada de NaCI foi adequado para avaliação do potencial fisiológico das 

sementes. 

Panobianco & Marcos Filho (2001) em pesqUIsas com sementes de 

tomate, estudaram os períodos de 48 e 72 horas, a 38°( e 41°(, com e sem o 

uso de solução salina. Esses autores constataram que o procedimento 

alternativo (solução salina), no período de 72 horas de condicionamento a 

41 °C, foi eficiente quanto à ordenação de lotes em diferentes níveis de vigor. 

Resultados consistentes também foram encontrados por Bhéring et aI. (2001) 

com sementes de pepino. 

O grau de umidade inicial das sementes, de um modo geral, não variou, 

foi praticamente o mesmo, atingindo valores entre 9,9% e 10,0% (Tabela 18). 

Segundo Marcos Filho (1999b), é conveniente a comparação de amostras que 

apresentem graus de umidade semelhantes antes do envelhecimento, se as 

amostras de sementes apresentam teores iniciais de água muito distintos 

(diferenças superiores a 2%), há variação acentuada na velocidade de 

umedecimento durante o envelhecimento e, certamente, diferenças na 

intensidade de deterioração. Sendo que as variações de 3% a 4% no teor de 

água no final do teste entre as amostras são consideradas toleráveis (Tomes et 

aI., 1988). 
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Os dados referentes ao grau de umidade das sementes após o teste de 

envelhecimento acelerado (procedimento tradicional e com o uso de solução 

salina (Tabelas 23 e 24), variaram entre os lotes de 0,4% a 1,3%, dependendo 

da combinação período/temperatura utilizada. 

Tabela 21. Sementes de pimentão, cultivar Magali R: resultados dos testes de 

envelhecimento acelerado tradicional (EA T) e com solução salina 

(EASS) conduzidos a 41°C por 48 e 72 horas. Época 3. 

EAT EASS 

Lote 41°C 41°C 

48h 72h 48h 72h 

1 91 ab 82 b 71 a 73 b 

2 94ab 71 b 70 a 72 b 

3 77 ab 96 a 70 a 85 a 

4 64 b 83 b 60 a 76 ab 

5 96 a 97 a 70 a 86 a 

CV% 7,2 7,3 6,4 7,8 
Na coluna, valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si (Teste de Tukey, 5%). 
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Tabela 22. Sementes de pimentão, cultivar Magali R: resultados dos testes de 

envelhecimento acelerado tradicional (EA 1) e com solução salina 

(EASS) conduzidos a 45°C por 48 e 72 horas. Época 3. 

EAT EASS 

Lote 45°C 45°C 

48h 72h 48h 72h 

1 91 bc 90 ab 86 ab 97 a 

2 90 bc 76 c 75 b 88 ab 

3 95 ab 95 a 88 ab 77 b 

4 81 c 84 bc 91 a 85 ab 

5 98 a 97 a 92 a 91 ab 

CV(%) 8,1 7,0 7,9 6,6 
Na coluna, valores seguidos pela mesma letra não diferem entre si (Teste de Tukey, 5%). 

Tabela 23. Sementes de pimentão, cultivar Magali R: resultados do grau de 

umidade obtidos após os períodos do teste de envelhecimento 

acelerado tradicional (EA 1) e com solução salina (EASS) 

conduzidos a 41°C por 48 e 72 horas. Época 3. 

EAT EASS 

Lote 41°C 41°C 

48h 72h 48h 72h 

1 36,7 34,8 10,4 9,1 

2 37,5 36,3 10,4 9,8 

3 38,3 36,3 10,5 10,3 

4 40,3 38,5 9,7 10,3 

5 39,6 40,3 10,2 9,8 
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Tabela 24. Sementes de pimentão, cultivar Magali R: resultados do grau de 

umidade obtidos após os períodos do teste de envelhecimento 

acelerado tradicional (EA 1) e com solução salina (EASS) 

conduzidos a 45°C por 48 e 72 horas. Época 3. 

EASS 

45°C 

Lote 48h 72h 48h 72h 

1 39,4 37,9 10,8 9,5 

2 39,0 35,4 10,5 9,3 

3 40,7 37,6 10,5 9,4 

4 40,1 40,8 10,4 9,4 

5 38,2 40,3 10,4 9,6 



5 CONCLUSÃO 

A análise dos dados e a interpretação dos resultados da presente 

pesqUlsa permitiram concluir que o teste de condutividade elétrica e 

envelhecimento acelerado são eficientes para avaliação do potencial fisiológico 

das sementes de pimentão. 
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