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RESUMO 

Avaliação do potencial fisiológico e métodos de condicionamento, secagem e armazenamento 

de sementes de pepino 

 

O presente trabalho teve como objetivos identificar testes eficientes para a avaliação do 
potencial fisiológico das sementes de pepino e estudar procedimentos para o condicionamento 
fisiológico, a secagem e armazenamento das sementes, avaliando o desempenho em campo até a 
produção de frutos. O trabalho desenvolveu-se em duas etapas, utilizando-se lotes de sementes 
dos cultivares Safira e Jóia. Na primeira, estudaram-se procedimentos para a avaliação do 
potencial fisiológico, abrangendo testes de germinação, emergência, condutividade elétrica, 
lixiviação de potássio, envelhecimento acelerado e deterioração controlada. Na segunda, foram 
comparados métodos para o condicionamento fisiológico, para a secagem subseqüente das 
sementes, verificando-se o desempenho durante o armazenamento e em campo. Concluiu-se que o 
teste de condutividade elétrica (50 sementes/100ml de água/12 ou 16h de embebição), de 
deterioração controlada (ajuste do teor de água para 24%, 48h a 45ºC) e de envelhecimento 
acelerado tradicional e com solução salina (41ºC/ 96h) são sensíveis para a avaliação do potencial 
fisiológico de sementes de pepino. O osmocondicionamento em papel embebido em solução de 
PEG -0,2MPa, revelou-se eficiente, afetando mais claramente a velocidade do que a porcentagem 
de germinação dos lotes avaliados e beneficiando a germinação de sementes expostas a 
temperaturas sub-ótimas. A secagem realizada pelo método rápido não reverte os benefícios 
obtidos com o condicionamento fisiológico. Houve queda na velocidade de germinação e de 
emergência de plântulas nos lotes durante o armazenamento por 6 meses; no entanto, os 
benefícios em relação às sementes não condicionadas são mantidos. Observou-se aumento pouco 
acentuado na massa de matéria seca de mudas produzidas a partir de sementes condicionadas e 
secas; no entanto, esses benefícios não se estendem até a produção de frutos em campo. 
 
Palavras-chave: Análise de sementes; Fisiologia; Secagem; Armazenamento 
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ABSTRACT 

Evaluation of the physiological potential and priming, drying and  

storage of cucumber seeds 

 

The objectives of this research were to identify reliable methods to evaluate the 
physiological potential of cucumber seeds, verify the relationship between seed physiological 
potential and field performance, as well as to define a suitable procedures for seed priming, drying 
and storage. The study was conducted in two experimental phases using seed lots of cultivars 
Safira and Joia. The first phase comprised the selection of procedures for seed physiological 
potential assessment by germination, field emergence, controlled deterioration, accelerated aging, 
electrical conductivity and potassium leakage tests. On the second phase different priming and 
drying methods were evaluated, as well seed behavior during storage and field plant performance. 
Results indicated that the electrical conductivity (50 seeds/ 100 ml of water/ 12 and 16h), the 
controlled deterioration (24% water content/ 48h/ 45ºC) and the traditional and saturated salt 
accelerated aging (41ºC for 96h) tests are sensitive to differences in the physiological quality of 
cucumber seed lots. Seed osmopriming between sheets of paper towel moistened with -0.2 MPa 
PEG solution is efficient for cucumber seeds, affecting primarily the speed than the percentage 
seed germination. The rapid drying method do not revert the benefits achieved with priming 
treatments. It was observed a decline in the percentage and speed of germination during the 
storage period, but the priming benefits were maintained. Seed priming favored seedling dry 
matter mass but these effects were not verified regarding fruit production. 
 
Keywords: Seeds; Analysis; Physiology; Drying; Storage 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A importância da família das cucurbitáceas relaciona-se principalmente ao valor 

alimentício e a versatilidade culinária dos frutos de algumas espécies, dentre elas o pepino 

(Cucumis sativus). A Índia é o centro de origem do pepino, a produção e o consumo se difundiu 

para praticamente todas as partes do mundo, constituindo fonte de energia por seus teores 

elevados de açúcares (FONTES, LIMA, 1993), contendo também cálcio, fósforo, ferro, vitamina 

C e vitaminas do complexo B (CANIZARES, 1998).  

Segundo Nascimento (2001), uma das características do mercado de sementes de 

hortaliças é sua segmentação, ou seja, dentro de cada espécie encontram-se cultivares de 

polinização aberta e híbridos de alta qualidade e produtividade, resultados de programas eficientes 

de melhoramento genético que visam atender a inúmeros mercados. 

Paralelamente, a utilização desses novos cultivares, especialmente de híbridos, tem 

colaborado para mudanças na forma de produção e cultivo, como por exemplo o uso do 

transplante de mudas para obtenção do estande no campo em substituição à semeadura direta, para 

algumas espécies. Sendo esse um dos primeiros passos para obtenção de um cultivo 

economicamente compensador, a produção de mudas em bandejas demanda alta eficiência no 

desempenho das sementes, com capacidade para gerar plântulas vigorosas e uniformes no menor 

período de tempo.  

Assim, os testes de vigor constituem ferramentas de uso cada vez mais necessário para a 

determinação do potencial fisiológico de lotes de sementes e conseqüente garantia da qualidade 

das sementes destinadas à comercialização (MARCOS FILHO, 2001). Inicialmente, o potencial 

fisiológico de lotes de sementes é avaliado pelo teste de germinação, realizado sob condições 

controladas e favoráveis para a germinação da espécie em questão. No entanto, quando as 

condições se afastam das ideais, no campo ou após um período de armazenamento, lotes com 

porcentagem de germinação semelhante podem apresentar desempenhos distintos devido às 

diferenças no vigor.   

Como conseqüência, a pesquisa sobre o vigor, visa dentre outros objetivos, o 

desenvolvimento de métodos simples, reproduzíveis, com rápida obtenção dos resultados, que 

permitam distinguir lotes de maior e de menor potencial fisiológico, cujos resultados estejam 

relacionados à emergência das plântulas em campo (MARCOS FILHO, 1999A).  
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Uma extensa bibliografia pode ser consultada referente ao estudo de testes para avaliação 

do vigor de sementes de grandes culturas; entretanto é relativamente pequeno o volume de 

informações sobre procedimentos e as combinações mais adequadas para aplicação de cada teste 

em sementes de pepino. 

 A ocorrência de condições ambientais adversas após a semeadura não pode ser prevista ou 

mesmo evitada, mas contribui para a desuniformidade e redução do estande, com possíveis 

prejuízos ao produtor rural. Desta maneira, em culturas de hortaliças, cujas sementes possuem alto 

valor comercial, o uso de procedimentos especiais pode favorecer o desempenho das sementes, 

inclusive quando expostas a algum tipo de estresse (TAYLOR, HARMAN, 1990; 

NASCIMENTO, 1998).  

Dentre os disponíveis destaca-se o condicionamento fisiológico, uma técnica para a 

embebição controlada de sementes, ativando processos metabólicos da germinação, mas evitando 

a emissão da raiz primária (HEYDECKER, HIGGINS, GULLIVER, 1973). Várias espécies têm 

sido estudadas quanto à utilização desta técnica, como: alface (EIRA, MARCOS FILHO, 1990), 

berinjela (TRIGO, TRIGO, 1999), brócolos (JETT, WELBAUM, MORSE, 1996), cebola 

(CASEIRO et al., 2004), cenoura (CARNEIRO et al., 1999), couve-flor (KIKUTI, 2006), milho-

doce (PARERA, CANTLIFFE, 1991), quiabo (DIAS et al., 1999), melão (BRADFORD et al., 

1988); pepino (PASSAM et al., 1989); melancia (SACHS, 1977); pimentão (ROVERI JOSÉ, 

VIEIRA, GUIMARÃES, 2000) e tomate (MAUROMICALE, CAVALLARO, 1995). 

Dentre os benefícios promovidos por esse tratamento, destacam-se os benefícios à rapidez 

e uniformidade na emergência de plântulas (KNYPL, KHAN, 1981; BRADFORD, 1986; 

TAYLOR, HARMAN, 1990) e à tolerância das sementes a condições ambientais adversas 

(HEYDECKER, HIGGINS, TURNER, 1975; GUEDES, CANTLIFFE, 1980; TRIGO, TRIGO, 

1999). Somam-se a estes, alguns específicos como a diminuição da aderência do tegumento 

durante o processo de germinação de sementes de melão (NASCIMENTO, WEST, 1998).  

No entanto, esses efeitos benéficos dependem do tipo de condicionamento adotado, do 

período e da temperatura durante o tratamento, da luminosidade, da aeração, da espécie e cultivar, 

do potencial fisiológico inicial do lote utilizado e dos procedimentos adotados para a secagem e o 

armazenamento. Desta forma, segundo Welbaum et al. (1998), não há um procedimento único 

para o condicionamento de sementes de diferentes espécies.  
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Como muitas variáveis interferem nos resultados do condicionamento, as respostas têm 

variado entre espécies, cultivares e mesmo entre lotes de um mesmo cultivar (NASCIMENTO, 

1998), havendo necessidade de estudos mais profundos, tanto para definir procedimentos quanto 

para elucidar controvérsias sobre a influência das variáveis nos resultados. Paralelamente, as 

informações sobre procedimentos e efeitos do condicionamento fisiológico em sementes de 

pepino são escassas, havendo carência de informações sobre a formação de mudas e a produção 

final das plantas a partir de sementes condicionadas. 

Desta maneira, o presente trabalho teve como objetivos: a) verificar a eficiência de 

métodos para avaliação do potencial fisiológico de sementes pepino, abrangendo os testes de 

germinação, de emergência, de condutividade elétrica, de lixiviação de potássio, de 

envelhecimento acelerado tradicional e com solução salina e de deterioração controlada; b) 

verificar se os métodos de hidrocondicionamento, osmocondicionamento e matricondicionamento 

podem constituir alternativas viáveis para o condicionamento fisiológico de sementes de pepino; 

c) identificar procedimentos eficientes para secagem de sementes condicionadas e seu 

desempenho durante o armazenamento; e d) avaliar os efeitos do condicionamento fisiológico no 

estabelecimento do estande e produção das plantas em campo. 
 

2 Desenvolvimento 

 

2.1 Revisão Bibliográfica 

2.1.1 Avaliação do vigor de sementes 

 

A Association of Official Seed Analysts (AOSA, 1983) conceitua vigor de sementes como 

a soma dos atributos determinantes do potencial para a emergência rápida e uniforme de plântulas 

normais sob ampla diversidade de condições ambientais. Assim, a estimativa do comportamento 

das sementes pode ser mais eficiente quando as informações sobre o vigor são obtidas pela 

combinação de testes que avaliam diferentes aspectos como, por exemplo, os bioquímicos e a 

tolerância a estresses. Por esse motivo, torna-se muito difícil que apenas um teste possa indicar 

com certa precisão o potencial de desempenho das sementes expostas a variadas situações 

(TeKRONY, 2003; MARCOS FILHO, 2005).  

Os princípios dos testes de vigor são baseados em parâmetros que caracterizam a 

deterioração (MARCOS FILHO, 1999A). A deterioração, por sua vez, é iniciada após a 
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maturidade fisiológica das sementes e prossegue durante a colheita, beneficiamento e 

armazenamento em uma velocidade influenciada por fatores genéticos e ambientais, além dos 

cuidados durante o armazenamento das sementes até a completa desativação do metabolismo 

(HAMPTON, TeKRONY, 1995).  

Delouche e Baskin (1973) propuseram uma seqüência hipotética dessas alterações 

degenerativas de lotes de sementes, a partir da desestruturação das membranas, seguida de queda 

da atividade respiratória e biossintética, diminuição da velocidade de germinação, redução do 

potencial de conservação, menor crescimento, uniformidade, desenvolvimento das plântulas e 

maior sensibilidade a adversidades, redução da porcentagem de emergência de plântulas em 

campo, aumento da ocorrência de plântulas anormais (aberrações morfológicas), e por fim, perda 

do poder germinativo.   

Assim, verifica-se que a deterioração pode provocar rápido declínio no desempenho das 

sementes, antes de haver uma redução significativa na porcentagem de germinação (EGLI, 

WHITE, TeKRONY, 1979). Esse fato leva à ocorrência de lotes com porcentagem de germinação 

semelhante, porém apresentando diferenças quanto ao vigor (HAMPTON, TeKRONY, 1995). Por 

conseguinte, qualquer evento do processo de deterioração anterior à perda total do poder 

germinativo das sementes pode constituir-se em fundamento para o desenvolvimento de um teste 

de vigor, de forma que o teste será tanto mais sensível quanto mais distante o parâmetro estiver da 

morte das sementes (AOSA, 1983; MARCOS FILHO, 1999A). 

Os testes de condutividade elétrica e de lixiviação de potássio, por exemplo, relacionam-se 

a um evento inicial do processo de deterioração, a perda da integridade das membranas, enquanto 

os testes de frio e de envelhecimento acelerado detectam a tolerância das sementes a estresses. 

Assim, a perda de solutos por sementes embebidas para o meio externo pode ser utilizado 

como parâmetro para a avaliação do vigor. Nesse caso, a determinação da condutividade elétrica 

da solução de embebição das sementes relaciona-se ao estado da integridade das membranas, de 

forma que quanto maior a velocidade de restabelecimento da integridade das membranas 

celulares, menor será a quantidade de lixiviados liberados para o meio externo e, portanto, maior 

será o vigor das sementes (ABDUL-BAKI, 1980; WOODSTOCK, 1988; HAMPTON, 

TeKRONY, 1995). Dentre as substâncias liberadas pelas sementes encontram-se açúcares, 

aminoácidos, ácidos graxos, proteínas, enzimas e íons inorgânicos como potássio, cálcio, 

magnésio, sódio e manganês (WOODSTOCK, 1988; MARCOS FILHO, 2005).  
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Matthews e Bradnock (1967) apud Marcos Filho (2005) desenvolveram o teste de 

condutividade elétrica, com o objetivo de detectar as causas da baixa emergência de plântulas de 

ervilha, a partir de lotes de sementes com alta porcentagem de germinação em laboratório. O teste 

pode ser aplicado na avaliação do vigor de várias espécies, por ser simples e rápido na obtenção 

de resultados, sendo considerado padronizado para sementes de ervilha (HAMPTON, TeKRONY, 

1995).  

Em muitas espécies, os resultados do teste podem ser obtidos em aproximadamente 24 

horas, porém para sementes pequenas como as de hortaliças, encontra-se na literatura o uso de 

períodos de embebição menores com resultados satisfatórios para algumas espécies. O número de 

sementes por amostra analisada tem variado entre 25 e 50 unidades de acordo com a espécie, 

enquanto a quantidade de água está entre 25 e 100ml. Quanto à temperatura mantida durante o 

período de embebição, normalmente o uso de 25ºC é apropriado para a maioria das espécies 

estudadas; no entanto, bons resultados também são obtidos com o uso de 20ºC para algumas 

espécies. 

Assim, na literatura constam resultados satisfatórios da avaliação do vigor de sementes 

pelo teste de condutividade elétrica para sementes de tomate (CASTRO et al., 2003), pimentão 

(PANOBIANCO, MARCOS FILHO, 1998; TORRES, MINAMI, 2000; OLIVEIRA, 

NOVEMBRE, 2005), maxixe (TORRES et al., 1998), brócolos (MARTINS et al., 2002), couve-

flor (DIAS, VIEIRA, BHÉRING, 1996; PAIVA et al., 2005; KIKUTI 2006), cebola (DIAS, 

VIEIRA, BHÉRING, 1996) e cenoura (ANDRADE et al., 1995; DIAS, VIEIRA, BÉRINGH, 

1996). Porém, para sementes de tomate (ARGERICH, BRADFORD, 1989; NOVEMBRE et al., 

1995) e de melão (TORRES, MARCOS FILHO, 2005) esse teste não produziu bons resultados. 

Em sementes de pepino, Abdo et al. (2205) verificaram que o uso de 50 e 75ml de água com 

leitura após 12, 18 e 24 h forneceu resultados que possibilitaram a identificação de lotes com 

diferentes níveis de vigor. 

Segundo Lott, Cavdek e Carson (1991), o potássio é o íon orgânico acumulado em maiores 

quantidades pelas sementes da maioria das espécies. Essa característica e a possibilidade de 

determinação da liberação de um íon específico durante a embebição, em período mais curto que 

o recomendado para o teste de condutividade elétrica, levaram ao desenvolvimento do teste de 

lixiviação de potássio para avaliar o vigor de sementes (DIAS, MARCOS FILHO, 1995; 

CUSTÓDIO, MARCOS FILHO, 1997). 
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Assim, como o teste de condutividade elétrica, o teste de lixiviação de potássio também 

exige a verificação das combinações mais adequadas entre o período de embebição, a temperatura 

utilizada durante a embebição, a quantidade de sementes por amostra e o volume de água 

utilizado, para cada espécie. Além disso, deve-se atentar durante a interpretação dos resultados 

para um possível efeito do genótipo (MARCOS FILHO, 2001). 

Dessa forma, resultados satisfatórios foram obtidos com o uso do teste de lixiviação de 

potássio para avaliação do vigor de sementes de soja (CUSTÓDIO, MARCOS FILHO, 1997), 

feijão (BARROS, OHSE, MARCOS FILHO, 1999), cebola (RODO, MARCOS FILHO, 2001), 

couve-flor (KIKUTI, 2006), pimentão (MIRANDA et al., 2003) e tomate (PANOBIANCO, 

MARCOS FILHO, 2001). O teste de lixiviação de potássio ainda não foi estudado para uso na 

avaliação do potencial fisiológico de sementes de pepino. 

 Quanto aos testes baseados na tolerância das sementes a algum estresse, pode-se citar o 

teste de envelhecimento acelerado e o de deterioração controlada. O teste de envelhecimento 

acelerado baseia-se no princípio de que a taxa de deterioração é intensificada pela exposição das 

sementes a níveis adversos de temperatura e umidade relativa do ar, enquanto o teste de 

deterioração controlada baseia-se na exposição de sementes relativamente úmidas a temperatura 

elevada. 

O teste de envelhecimento acelerado foi estudado por Delouche e Baskin (1973) com o 

objetivo de estimar a longevidade de sementes armazenadas. No entanto, o teste passou a ser 

estudado e utilizado na avaliação do vigor de sementes de diversas espécies, após a verificação da 

relação entre a exposição de sementes à temperatura e umidade relativa elevadas, o vigor da 

semente e a emergência das plântulas em campo (HAMPTON, TeKRONY, 1995).  

Assim, a interpretação dos resultados baseia-se no fato das sementes de alto vigor serem 

mais tolerantes ao estresse e originarem maior porcentagem de plântulas normais após o 

envelhecimento, em comparação com amostras de menor vigor (DELOUCHE, BASKIN, 1973; 

AOSA, 1983). Com a dedicação de muitos autores ao estudo e aprimoramento da metodologia do 

teste de envelhecimento acelerado para aplicação em diferentes espécies, a AOSA (1983) passou a 

considerá-lo padronizado para avaliação do vigor de sementes de soja, além de sugerir seu uso na 

avaliação do vigor de várias espécies.  

 Na literatura, encontram-se estudos para verificar as combinações ideais de temperatura e 

tempo de exposição para a aplicação do teste na avaliação do vigor de sementes de rabanete 
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(HAMPTON, TeKRONY, 1995), cebola (TeKRONY, 1995; RODO, MARCOS FILHO, 2003), 

cenoura (RODO et al., 2001), pimentão (TeKRONY, 1995; PANOBIANCO, MARCOS FILHO, 

1998), tomate (PANOBIANCO, MARCOS FILHO, 2001), berinjela (BHÉRING et al., 2001), 

alface (TeKRONY, 1995; PEREIRA, NASCIMENTO, 2003), rúcula (RAMOS et al., 2004), 

brócolos (TEBALDI et al., 1999), couve-flor (KIKUTI, 2006), melão (TORRES, MARCOS 

FILHO, 2003) e ervilha (HAMPTON et al., 2004). Para sementes de pepino há indicações do uso 

de 48 h de incubação a 41ºC (BHÉRING et al., 2000). 

 Segundo Marcos Filho (2005), a consistência dos resultados do teste de envelhecimento 

acelerado é verificada mediante a determinação do teor de água das sementes antes e após o 

período de envelhecimento, não devendo apresentar variação superior a 2 pontos porcentuais entre 

as amostras. No entanto, em sementes pequenas, como as de hortaliças, observa-se efeito mais 

acentuado e drástico das condições de temperatura e umidade relativa do ar no comportamento 

das sementes, com variação acima da desejável no teor de água de amostras de algumas espécies 

(POWELL, 1995; RODO, PANOBIANCO, MARCOS FILHO, 2000), além da possibilidade de 

maior incidência de fungos em sementes mais úmidas.  

Por esse motivo, Jianhua e Mcdonald (1996) propuseram um procedimento alternativo 

para a condução do teste de envelhecimento acelerado, substituindo a água colocada no interior do 

recipiente por uma solução saturada de sal, levando a uma menor elevação da umidade relativa do 

ar em contato com a amostra.  

Assim, quando são usadas soluções de cloreto de potássio, de cloreto de sódio e de 

brometo de sódio, a umidade relativa do ar no interior do recipiente eleva-se, respectivamente, 

para 87%, 76% e 55%. Os valores menores da umidade relativa do ar levam a uma diminuição da 

velocidade de absorção de água pelas sementes e da intensidade de deterioração, provocando 

efeitos menos drásticos sobre as sementes e resultados menos variáveis (JIANHUA, 

MCDONALD, 1996; PANOBIANCO, MARCOS FILHO, 1998).  

Na literatura, podem ser consultados estudos que indicam a eficiência do teste em 

sementes de cenoura (RODO, PANOBIANCO, MARCOS FILHO, 2000), tomate 

(PANOBIANCO, MARCOS FILHO 2001), pimentão (PANOBIANCO, MARCOS FILHO, 

1998), melão (TORRES, MARCOS FILHO, 2003), cebola (RODO, MARCOS FILHO, 2003), 

brócolos (MARTINS et al., 2002; FESSEL et al., 2005), rúcula (RAMOS et al., 2004). Em 
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sementes de pepino, Bhéring et al. (2000) e Abdo et al. (2005) indicaram o uso de 72 h a 41ºC na 

avaliação do vigor.  

 A constatação de que a deterioração rápida das sementes de algumas espécies durante o 

teste de envelhecimento acelerado poderia levar a resultados inconsistentes, também foi observada 

por Matthews (1980) e Powell e Matthews (1981), cujos estudos levaram ao uso mais intenso do 

teste de deterioração controlada para avaliação do vigor de sementes relativamente pequenas. O 

método indica que o teor de água das sementes deve ser previamente ajustado antes do início do 

estresse térmico, de forma que as variações na velocidade de deterioração das sementes 

individuais são minimizadas e os resultados podem se tornar mais consistentes (POWELL, 

MATTHEWS, 1981).   

Inicialmente, o teste foi estudado para sementes de alface, cebola e brássicas 

(MATTHEWS, 1980; POWELL, MATTHEWS, 1981), mas atualmente encontram-se indicações 

de seu uso na avaliação de sementes de berinjela (DEMIR et al., 2005), pimentão 

(PANOBIANCO, MARCOS FILHO, 1998), tomate (RODO, TILLMANN, VILLELA, 1998; 

PANOBIANCO, MARCOS FILHO, 2001), couve-flor (POWELL, THORNTON, MITCHELL, 

1991; KIKUTI, 2006), repolho (STRYDOM, VAN DER VENTER, 1998), brócolos 

(MENDONCA et al., 2000), pepino (PANDEY et al., 1990; ALSADON, YULE, POWELL, 

1995) e melão (TORRES, MARCOS FILHO, 2005).  

 

2.1.2 Condicionamento fisiológico de sementes 

   

O condicionamento fisiológico é uma técnica que promove a embebição controlada de 

sementes incentivando o metabolismo durante as fases I e II do processo de germinação, mas 

impedindo a protrusão da raiz primária. Assim, durante o processo de embebição, a digestão, a 

translocação e a assimilação das reservas são ativadas e ocorre a ação de mecanismos de reparo de 

macromoléculas e de estruturas celulares danificadas, o que leva as sementes de uma amostra 

alcançarem um estado metabólico relativamente uniforme entre si quando o acesso à água é 

interrompido ao final do tratamento (HEYDECKER, HIGGINS, TURNER, 1975; WELBAUM et 

al., 1998).  

 Desta maneira, é necessário que a hidratação ocorra numa velocidade adequada à 

reparação e/ou reorganização das membranas, com redução dos riscos da ocorrência de danos 
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relacionados à rápida absorção de água (SANTOS, MENEZES, 2000). Da mesma forma, é 

necessário determinar o momento apropriado para finalizar o fornecimento de água e para a 

realização da secagem. Se essa interrupção for prematura, a ativação do metabolismo pode ser 

insuficiente para uniformizar o desempenho da amostra; se for tardia, contribui para intensificar a 

possibilidade de reversão dos efeitos do condicionamento, devido à diminuição da tolerância das 

sementes a desidratação (ELY, HEYDECKER, 1981; MARCOS FILHO, 2005). Por conseguinte, 

o estabelecimento de uma combinação de fatores que favoreça a eficiência do tratamento, baseia-

se no conhecimento prévio dos padrões de embebição das sementes de diferentes espécies, sob 

vários potenciais hídricos e temperatura e da tolerância das sementes à secagem posterior 

(MARCOS FILHO, 2005). 

O condicionamento fisiológico pode ser efetuado mediante o hidrocondicionamento, o 

osmocondicionamento ou o matricondicionamento. No osmocondicionamento, a solução em 

contato com os tecidos da semente deve ser constituída por soluto não tóxico e estável, não 

estando predisposto a alterações causadas durante a utilização (BRADFORD, 1986; KHAN, 

1992). No entanto, Woodstock (1988) comenta que nenhum material possui apenas atributos 

positivos. 

Em sementes de pimentão, o hidrocondicionamento por 72 horas e o condicionamento 

com solução de PEG a –0,5MPa em papel toalha por 21 dias a 25ºC, foram os tratamentos mais 

eficientes para favorecer a porcentagem de germinação das sementes a 20ºC (POSSE et al., 2001). 

Em pepino, Thanos e Georghiou (1988) observaram que a velocidade de germinação foi maior em 

sementes osmocondicionadas (solução de manitol a –1,7MPa por 3 dias a 25ºC) do que em não 

condicionadas. 

O matricondicionamento é um processo em que as sementes são misturadas com material 

sólido e água, em proporções conhecidas (TAYLOR et al., 1988). Esses materiais não podem ser 

tóxicos às sementes, devem apresentar alta absorção de água e serem facilmente removidos das 

sementes após o condicionamento (TAYLOR, HARMAN, 1990). Parera, Qiao, Cantliffe (1993) 

condicionaram sementes de aipo em argila e observaram benefícios à germinação em temperatura 

supra-ótima. Em pepino, o condicionamento mátrico beneficiou a velocidade de germinação 

(HABDAS, SZAFIROWSKA, SOKOLOWSKA, 2000). 

Sementes fotoblásticas positivas devem ser condicionadas em ambiente iluminado, 

enquanto que a aeração no momento do tratamento é importante, especialmente no 
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condicionamento osmótico, para a grande maioria das espécies (NASCIMENTO, 1998). Quanto à 

temperatura, geralmente a mais adequada é aquela adotada para o teste de germinação, variando 

entre 15 e 25ºC (NASCIMENTO, 1998). Com relação ao período de condicionamento, 

Heydecker, Higgins e Turner (1975) observaram que a elevação da temperatura permitiu diminuir 

o período necessário para o condicionamento de sementes de cebola. 

A literatura apresenta certa controvérsia quanto aos efeitos do condicionamento fisiológico 

sobre lotes com diferenças quanto ao vigor (BROCKLEHURST, DEARMAN, 1983; 

NASCIMENTO, 1998; NASCIMENTO, ARAGÃO, 2004). Parera e Cantliffe (1994a) sugeriram 

que resultados favoráveis são obtidos com o tratamento de sementes de alto vigor, assim como 

observaram Cantliffe e Elballa (1994) que recomendaram o uso de sementes de cenoura com alto 

potencial fisiológico para obter o melhor resultado do condicionamento. Entretanto, Eira e Marcos 

Filho (1990) observaram que sementes mais vigorosas de alface foram menos sensíveis ao 

condicionamento que as de vigor médio, o que não deixa de ser coerente, pois não parecem 

lógicas as tentativas para aprimorar desempenhos já considerados ótimos. Da mesma forma, 

estreita relação foi observada entre lotes de sementes de pepino e a resposta ao condicionamento 

fisiológico, com os de germinação mais lenta exibindo o maior benefício após o tratamento 

(BRADFORD, STEINER, TRAWATHA, 1990).  

Após o condicionamento fisiológico, as sementes atingem teores de água relativamente 

elevados e inadequados para a conservação do potencial fisiológico durante o armazenamento. 

Submeter as sementes condicionadas à secagem torna-se, portanto, imprescindível para permitir o 

armazenamento prolongado de sementes ortodoxas. Nascimento (1998) e Khan (1992) sugeriram 

que a secagem após o tratamento deve ser lenta, com a utilização de temperaturas relativamente 

baixas. Em sementes de alface, Guedes e Cantliffe (1980) verificaram maior porcentagem e 

velocidade de germinação após secagem a 21ºC do que após secagem a 32ºC. Já Parera e Cantliffe 

(1994B) verificaram em sementes de milho que os benefícios à germinação obtidos com o 

matricondicionamento podem ser alterados pela velocidade de secagem; com maiores incrementos 

em sementes submetidas a secagem rápida. Entretanto, quando são avaliadas amostras com teores 

de água diferentes no momento da instalação do teste de germinação e de emergência, como na 

avaliação comparativa entre sementes secadas ou não após o condicionamento, deve-se considerar 

que as submetidas a secagem consomem certo período para a reembebição e, nesse caso, a 

germinação pode ser avaliada como mais lenta (MARCOS FILHO, 2005). Assim, trabalhos 
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relatam que, em algumas espécies, a secagem após o condicionamento fisiológico pode provocar 

redução da velocidade de germinação e de emergência de plântulas quando comparado às não 

submetidas a secagem (BROCKLEHURST, DEARMAN, 1983; BROCKLEHURST, 

DEARMAN, DREW, 1984; HAIGH et al., 1986; FURUTANI  et al., 1986). Dessa forma, a 

reversão dos efeitos benéficos do condicionamento fisiológico deveria ser caracterizada apenas 

quando o desempenho das sementes condicionadas e secadas fosse semelhante ou inferior ao da 

testemunha não condicionada. Assim, procedimentos para a secagem necessitam ser estudados 

para cada espécie, de maneira a verificar o mais adequado a manutenção dos benefícios obtidos 

com o condicionamento fisiológico. 

A possibilidade de armazenar as sementes em escala comercial por determinado período 

após o tratamento, sem a perda do benefício obtido com o condicionamento fisiológico é 

altamente desejável; no entanto, o desempenho das sementes condicionadas e armazenadas após a 

secagem ainda não está devidamente esclarecido. Há autores que constataram a reversão dos 

efeitos benéficos do tratamento (DREW et al., 1997; FESSEL et al., 2002), mas outros como 

Barbedo et al. (1997) e Caseiro (2003) destacaram que o comportamento das sementes 

condicionadas depende do genótipo, dos métodos utilizados para o tratamento e das condições de 

armazenamento. Por esses motivos, há necessidade da continuidade da pesquisa para tentar 

elucidar esse assunto, além de estabelecer um conceito consistente para caracterizar o que seria 

considerado como reversão dos efeitos do condicionamento.  

O crescimento inicial da plântula ocorre a partir da redistribuição das reservas 

armazenadas na semente, que ocorre durante período relativamente curto após a emergência 

(TeKRONY, EGLI, 1991). Segundo Gray et al. (1991), à medida que o ciclo da cultura avança, o 

efeito do vigor das sementes sobre o desempenho das plantas diminui. Certamente, em culturas 

que requerem distribuição espacial de plantas para maximizar seu rendimento como alface, 

repolho, cebola e couve-flor, o efeito do vigor de sementes no estabelecimento do estande pode 

ser especialmente crítico, pois havendo diferenças no estande inicial, a produtividade pode ser 

afetada devido a falhas no estande e desuniformidade das plantas (TeKRONY, EGLI, 1991), o 

que pode tornar necessário realizar colheitas sucessivas na mesma lavoura.  

Assim, Szafirowska, Khan e Peck (1981) verificaram em sementes de cenoura, que o 

condicionamento fisiológico proporcionou incremento na velocidade e uniformidade de 

emergência de plântulas em campo, resultando em maior produção de raízes. Em beterraba, 
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Rossetto, Minami, Nakagawa (1998) observaram que maiores produtividades foram obtidas de 

sementes submetidas ao condicionamento fisiológico comparado com sementes não tratadas.  

Entretanto, para Larsen et al. (1998), a influência do vigor da semente no desempenho das 

plantas no campo pode existir mesmo quando não há diferenças no estande, devido ao 

crescimento mais lento das plantas provenientes de sementes menos vigorosas e a sua maior 

sensibilidade a condições ambientais adversas. Assim, em hortaliças cujos produtos comerciais 

são os frutos, há controvérsias na literatura com relação à influência do vigor de sementes sobre a 

produtividade.  

Passam et al. (1989) concluíram que o osmocondicionamento afetou a velocidade de 

emergência das plântulas e o desenvolvimento inicial das mudas de pepino, berinjela, pimentão e 

melão, mas não houve influência sobre a produção final de frutos. Resultado semelhante foi 

relatado também em melão por Bradford et al. (1988); neste trabalho, os autores relataram que o 

aumento na velocidade de emergência foi pequeno em relação ao período longo de 

desenvolvimento da cultura do melão, até a obtenção do produto comercial e que isso pode ter 

sido responsável por não ter havido influência do condicionamento sobre a produção de frutos. Já 

Argerich e Bradford (1989), verificaram que a produção final de frutos de tomate não foi 

influenciada pelo condicionamento fisiológico aplicado às sementes, enquanto Wolfe e Sims 

(1982) observaram que o osmocondicionamento em sementes de tomate resultou em incremento 

na porcentagem de frutos maduros na primeira colheita.  

Assim, observa-se que muitas variáveis interferem nos resultados do condicionamento 

fisiológico, enquanto a disponibilidade de informações na literatura com relação a aplicação da 

técnica em sementes de pepino e seus efeitos sobre o desempenho das sementes e a produção das 

plantas em campo é relativamente baixa, havendo necessidade de aprofundar os estudos para essa 

espécie. 

 
2.2 Material e Métodos 

 

 A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Análise de Sementes da Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz" da Universidade de São Paulo (USP/ESALQ), em Piracicaba – SP. 

 Foram utilizados sete lotes de sementes de pepino, sendo quatro do cultivar Safira 

(produzidos pela empresa Sakata Seed Sudamerica) e três do cultivar Jóia (produzidos pela 

empresa Seminis Vegetable Seeds), com potenciais fisiológicos distintos. Os lotes foram 
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homogeneizados periodicamente e permaneceram embalados em sacos de papel multifoliado e 

armazenados em câmara seca (20ºC e 50% de umidade relativa do ar) durante o período de 

condução dos experimentos. 

 

2.2.1 Avaliação inicial dos lotes 

 
Os lotes foram avaliados inicialmente através dos testes de germinação e de emergência de 

plântulas, expressando-se os resultados em porcentagem e índice de velocidade, sendo também 

determinado o teor de água das sementes, conforme procedimentos descritos em seguida: 

 

2.2.1.1 Teor de água das sementes 

 
O teor de água foi determinado pelo método da estufa a 105±3ºC, por 24 horas, utilizando 

duas repetições de 1g para cada tratamento (BRASIL, 1992), com resultados expressos em 

porcentagem (base úmida).  

 

2.2.1.2 Germinação 

 

Para esse teste foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes cada, distribuídas em 

rolos de papel toalha umedecidos com quantidade de água equivalente a 2,0 vezes o peso do 

substrato seco e colocadas para germinar a 25ºC. A contagem das plântulas normais foi realizada 

aos 4 e 8 dias após semeadura (BRASIL, 1992) com resultados expressos em porcentagem média 

de plântulas normais, para cada lote e cultivar. A avaliação da normalidade das plântulas foi 

realizada segundo critérios estabelecidos em Brasil (1992). 

A velocidade de germinação foi determinada durante a condução do teste de germinação, 

através de contagens diárias das plântulas normais até o oitavo dia após a semeadura. O índice de 

velocidade de germinação foi obtido pela fórmula proposta por Maguire (1962), e os resultados 

foram expressos em índice médio de velocidade de germinação para cada lote e cultivar: 

IVG = G1/N1 + G2/N2 +..... + Gn/Nn, onde: 

IVG : índice de velocidade de germinação 

G1, G2, ...., Gn : número de plântulas normais obtidas em cada dia de contagem 

N1, N2, ...., Nn : número de dias entre a semeadura e cada contagem  
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2.2.1.3 Emergência de plântulas  

 

Para a emergência de plântulas também foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes 

para cada lote. As sementes foram distribuídas em bandejas de poliestireno de 128 células 

contendo substrato Plantmax®. As bandejas foram mantidas em ambiente protegido, sob 

temperatura média de 25ºC; no oitavo dia após a semeadura foram computadas as plântulas 

emergidas e os resultados foram expressos em porcentagem média para cada lote.  

  A velocidade de emergência foi obtida de forma semelhante à velocidade de germinação, 

sendo computadas diariamente as plântulas emergidas até o oitavo dia após a semeadura. O índice 

de velocidade de emergência também foi calculado de acordo com Maguire (1962). 

 

2.2.2 Estudos de procedimentos para avaliação do potencial fisiológico  

 

A primeira etapa do trabalho consistiu em estudar procedimentos para avaliar o potencial 

fisiológico de sementes de pepino. Para tal, foram estudadas em três épocas, diferentes 

combinações de variáveis para a condução dos testes de condutividade elétrica, lixiviação de 

potássio, envelhecimento acelerado tradicional e com solução saturada de cloreto de sódio e 

deterioração controlada. As combinações avaliadas em cada teste estão descritas em seguida: 

 

2.2.2.1 Condutividade elétrica  

 

Quatro repetições de 50 sementes foram pesadas (0,0001g), colocadas em copos de 

plástico com capacidade para 200ml, contendo 50, 75 ou 100ml de água destilada e embebidas a 

25ºC durante 4, 8, 12, 16 e 24 horas. Após cada período foi determinada a condutividade elétrica 

da solução de embebição e os resultados foram expressos em µmho.cm-1.g-1 de sementes. 

 

2.2.2.2 Lixiviação de potássio  

 

Para a o teste de lixiviação de potássio quatro repetições de 50 sementes previamente 

pesadas (0,0001g) foram colocadas para embeber durante 30, 60, 90 e 120 minutos, a 25º e 30ºC, 

em copos plásticos contendo 25, 50, 75 e 100ml de água destilada. As leituras foram efetuadas em 
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fotômetro de chama DIGIMED NK-2004, utilizando-se o padrão 50ppm de potássio ajustado para 

leitura 50. Inicialmente, foi estabelecida a curva de calibração do fotômetro de chama, para 

verificação da linearidade da curva da solução padrão de 50ppm de potássio. Esta calibração foi 

estabelecida através de análise de regressão linear e avaliada com seis observações, sendo uma 

com água destilada, ajustada para leitura zero e, as demais, realizadas com padrão de potássio de 

concentração conhecida e inferior a 50ppm (CUSTÓDIO, MARCOS FILHO, 1997). O padrão 

estudado apresentou linearidade com coeficiente de determinação (R2 = 0,9989), o que confirmou 

a adequação da curva. Para o cálculo da lixiviação de potássio efetuou-se a multiplicação da 

leitura obtida no fotômetro de chama (ppm K/ml) pelo volume de água destilada (ml), sendo o 

resultado dessa multiplicação dividido pelo peso da amostra (g). Como as leituras das quantidades 

de potássio lixiviado pelas sementes de pepino nos diferentes períodos de embebição foram feitas 

utilizando-se o mesmo material, na execução dos cálculos foi necessário subtrair 1ml de solução 

(volume de solução utilizado pelo fotômetro de chama para determinar a quantidade de potássio) 

após cada leitura. O resultado final foi expresso em ppm K/g de semente. 

 

2.2.2.3 Envelhecimento acelerado 

 

O envelhecimento acelerado foi conduzido de acordo com o método tradicional e o 

método com solução saturada de cloreto de sódio. Foi adotada a metodologia descrita por Bhéring 

et al. (2000), com a distribuição de cada amostra (contendo em torno de 6 gramas cada) formando 

camada única sobre a superfície de tela metálica, suspensa no interior de caixa de plástico 

(11x11x13cm), contendo 40ml de água destilada (envelhecimento tradicional) ou 40ml de solução 

saturada de cloreto de sódio (envelhecimento com solução salina). As caixas foram mantidas em 

câmara jaquetada de água a 41 e 45ºC, durante 48, 72 e 96 horas. Após o envelhecimento, foi 

conduzido teste de germinação (conforme item 2.2.1.2) computando-se a porcentagem de 

plântulas normais aos 4 dias após a semeadura.  

 

2.2.2.4 Deterioração controlada 

 

Para o teste de deterioração controlada, o teor de água das sementes foi ajustado para 20% 

e 24% pelo método da atmosfera úmida, distribuindo-se as sementes formando uma camada única 
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sobre a tela de alumínio suspensa no interior de caixa de plástico contendo 40ml de água e 

mantida em germinador a 20ºC (ROSSETTO, FERNANDEZ, MARCOS FILHO, 1995). Em 

seguida, as amostras foram mantidas em “banho-maria” a 45ºC (ALSADON, YULE, POWELL, 

1995) durante 24 e 48 horas. Em seguida, foi conduzido teste de germinação, computando-se a 

porcentagem de plântulas normais aos 4 dias após a semeadura. Os resultados foram expressos em 

porcentagem de plântulas normais para cada lote. 

 Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições 

separadamente para cada teste e cultivar; os dados foram submetidos a análise de variância 

separadamente para cada cultivar e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

  

2.2.3 Condicionamento fisiológico  

 

 Esta etapa da pesquisa também foi conduzida no Laboratório de Análise de sementes e na 

área experimental do Departamento de Horticultura da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz" da Universidade de São Paulo (USP/ESALQ) em Piracicaba – SP. 

 Foram utilizados seis lotes de sementes de pepino, três do cultivar Safira e três do cultivar 

Jóia, com diferentes potenciais fisiológicos. Como na etapa anterior, os lotes foram 

periodicamente homogeneizados, permanecendo em sacos de papel multifoliado e armazenados 

em câmara seca (20ºC e 50% de umidade relativa do ar) durante o período experimental. 

 

2.2.3.1 Avaliação inicial dos lotes 

 

Os lotes foram avaliados inicialmente mediante determinações do teor de água, 

porcentagem e velocidade de germinação, porcentagem e velocidade de emergência de plântulas 

(itens 2.2.1.1, 2.2.1.2 e 2.2.1.3), além dos testes de condutividade elétrica e de envelhecimento 

acelerado conduzidos de acordo com procedimentos selecionados na etapa anterior.  

 
2.2.3.2 Estudo de procedimentos para o condicionamento fisiológico  

 

Após a caracterização inicial dos lotes, conduziu-se a marcha de absorção de água das 

sementes, com o objetivo de verificar o teor de água necessário para protrusão da raiz primária de 
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cada lote testado e obter subsídios para a definição do teor de água a ser alcançado no final do 

condicionamento fisiológico. 

 

2.2.3.2.1 Marcha de absorção de água  

 

 Foi conduzida segundo procedimento descrito por Caseiro et al. (2004). Duas repetições de 

6,0g de sementes de cada lote foram colocadas entre duas camadas formadas por três folhas de 

papel toalha cada uma, umedecidas com água em quantidade equivalente a 2,0 vezes o peso do 

substrato. Esse conjunto foi disposto sobre tela de alumínio instalada no interior de caixas de 

plástico (11x11x3cm) contendo 40ml de água, a 25ºC. A marcha de absorção foi monitorada por 

meio de pesagens das sementes em intervalos de 60 minutos até que ocorresse a protrusão da raiz 

primária e a taxa de embebição foi calculada com base no peso inicial das sementes. O início da 

protrusão da raiz primária foi considerado quando pelo menos 5 sementes apresentavam a raiz 

com comprimento mínimo de 1mm.  

 

Procedimentos para o condicionamento fisiológico  

 

O estudo dos procedimentos para o condicionamento fisiológico foi realizado em duas 

fases. A primeira fase (A) consistiu na avaliação inicial dos efeitos do hidrocondicionamento, do 

osmocondicionamento e do matricondicionamento em sementes de pepino, selecionando-se os 

tratamentos mais promissores. A segunda (B), consistiu na comparação dos tratamentos que se 

destacaram, a fim de selecionar o mais eficiente para ser utilizado no restante do trabalho. Nessa 

etapa os efeitos dos tratamentos foram avaliados através de teste de germinação a 15, 20, 25, 30 e 

35ºC.  

Os três procedimentos básicos utilizados para o condicionamento fisiológico estão 

descritos a seguir: 

 

Hidrocondicionamento  

 Sementes de cada lote foram colocadas para embeber entre duas camadas de três folhas de 

papel toalha cada, umedecidas com quantidade de água equivalente a 2,0 vezes o peso do 

substrato, colocadas em bandejas de plástico cobertas com papel alumínio. As sementes 
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permaneceram em germinador regulado a 25ºC. Atingidos os teores de água desejados, amostras 

foram retiradas para determinação do teor de água e instalação do teste de germinação. 

 

Osmocondicionamento 

Foram preparados balões volumétricos com aeração artificial contendo solução de PEG 

6000 a -0,1, -0,2 e -0,5MPa. As sementes de cada lote foram imersas nessas soluções, os balões 

foram fechados com papel alumínio e mantidos a 25ºC até atingirem o teor de água desejado 

(identificado durante a determinação da marcha de absorção de água). Soluções nessas mesmas 

concentrações também foram utilizadas para embeber papel toalha onde as sementes foram 

distribuídas, permanecendo a 20 ou 25ºC até atingir o teor de água final. Neste procedimento, 

foram utilizadas duas camadas de três folhas de papel toalha, umedecidas com quantidade de 

solução equivalente a 2,5 vezes o peso do papel em água. Atingidos os teores de água desejados, 

as sementes foram retiradas das soluções ou do papel-toalha para posterior instalação do teste de 

germinação e determinação do teor de água.  

 

Matricondicionamento 

Foram comparadas como matrizes sólidas, a areia e a vermiculita, colocadas em bandejas 

cobertas com filme plástico e mantidas 15ºC (TAYLOR et al., 1988). A proporção do peso das 

sementes em relação ao material e à água, foram determinados após testes preliminares, sendo 

considerados proporção e período adequados os que permitissem a embebição das sementes mas 

prevenissem a emissão da raiz primária (TAYLOR et al., 1988). Os testes preliminares indicaram 

a conveniência do uso de 300g de vermiculita umedecida com 600ml de água, para o tratamento 

de 10±1g de sementes. Para a areia, os testes indicaram o uso de 2.000g umedecidas com 300ml 

de água para o tratamento de 10±1g de sementes. Durante a condução dos pré-testes foi verificado 

que a vermiculita aderia fortemente às sementes, dificultando o acompanhamento da evolução da 

hidratação das sementes; por esse motivo, esse substrato foi considerado inviável (KHAN, 

ABAWI, MAGUIRE, 1991) para utilização no condicionamento de sementes de pepino. Após o 

término do tratamento, as sementes foram retiradas manualmente da matriz sólida, para posterior 

determinação do teor de água e instalação do teste de germinação. 
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2.2.3.2.2 Avaliação dos procedimentos para o condicionamento fisiológico 

 
A) Avaliação inicial dos efeitos do hidrocondicionamento, do osmocondicionamento e do 

matricondicionamento 

 

 Na fase A, os lotes de sementes de pepino foram submetidos ao hidrocondicionamento, ao 

osmocondicionamento a 25ºC e ao matricondicionamento, seguindo as metodologias já descritas. 

Os efeitos de cada procedimento foram avaliados por porcentagem e velocidade de germinação a 

25ºC realizados da mesma maneira que na avaliação inicial dos lotes. 

 

B) Comparação dos procedimentos mais promissores e avaliação em diferentes 

temperaturas 

 

Nessa fase, os procedimentos que se destacaram na fase A foram novamente aplicados às 

sementes, utilizando-se germinador regulado a 25ºC durante o tratamento, com o objetivo de 

selecionar o mais eficiente por meio de porcentagem e velocidade de germinação. 

As sementes condicionadas e as testemunhas não condicionadas foram colocadas para 

germinar em germinadores regulados a 20, 25, 30 e 35ºC e em BOD regulada a 15ºC. A 

porcentagem de germinação foi avaliada aos 8 dias após a semeadura, computando-se as plântulas 

normais (BRASIL, 1992).   

A velocidade de germinação foi determinada durante o teste de germinação, computando-

se diariamente as plântulas normais. O índice de velocidade de germinação foi obtido pela 

fórmula de Maguire (1962). 

Para a análise dos dados obtidos tanto na fase A como na fase B, foi utilizado o 

delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições; os dados foram submetidos a 

análise de variância separadamente para cada cultivar e as médias foram comparadas pelo teste de 

Tukey (p≤0,05). 

 

2.2.3.3 Estudo de procedimentos para a secagem de sementes condicionadas  

 

Os lotes utilizados foram avaliados inicialmente através do teor de água, porcentagem e 

velocidade de germinação e de emergência de plântulas e envelhecimento acelerado. Não foi 
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possível utilizar o teste de condutividade elétrica para avaliar as sementes condicionadas e secas, 

pois estas emitiram raiz primária durante as 16 h de embebição. O teste de envelhecimento 

acelerado foi conduzido com sementes distribuídas formando camada única sobre a superfície de 

tela metálica suspensa no interior de caixa de plástico (11x11x13cm), contendo 40ml de solução 

saturada de cloreto de sódio. As caixas foram mantidas em câmara jaquetada de água a 41ºC, 

durante 96 horas. Após o envelhecimento, foi conduzido o teste de germinação computando-se as 

plântulas normais aos 4 dias após a semeadura.  

 Após a avaliação inicial dos lotes, as sementes foram condicionadas através do método do 

osmocondicionamento em papel embebido com solução de PEG -0,2MPa, cuja eficiência foi 

identificada anteriormente. O teor de água inicial das sementes de cada lote foi tomado como 

parâmetro para determinar o final do processo de secagem. 

 

Métodos para a secagem das sementes 

Os métodos estudados para secagem das sementes foram: 

a) secagem em estufa com circulação forçada a 35ºC e 45% de umidade relativa do ar, por 

aproximadamente 24 horas ou até que as sementes retornassem ao teor de água inicial;  

b) secagem em câmara seca a 20ºC e 50% de umidade relativa do ar, por aproximadamente 72 

horas ou até que as sementes alcançassem o teor de água inicial; 

c) secagem à sombra, até que as sementes alcançassem o teor de água inicial;  

d) incubação das sementes em papel toalha embebido, na proporção de 2,5 vezes o peso do papel, 

em solução de PEG 8000 (340g PEG 8000/L) a 8ºC, por 24, 72 e 120 horas (BRUGGINK et al., 

1999), seguida por secagem a 35ºC e 45% de umidade relativa. 

A eficiência comparativa desses métodos foi avaliada pelos testes de germinação, 

condutividade elétrica e envelhecimento acelerado, de acordo com os procedimentos mais 

eficientes identificados na primeira etapa da pesquisa. A testemunha foi constituída por sementes 

não condicionadas.  

Para a análise estatística foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado com quatro 

repetições, os dados foram submetidos a análise de variância separadamente para cada cultivar e 

as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p≤0,05). 
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2.2.3.4 Armazenamento de sementes condicionadas 

  

Após a verificação do método mais adequado para secagem, as sementes foram 

condicionadas, secas e armazenadas em sacos de papel em câmara seca (20ºC e 50% de umidade 

relativa do ar), mantendo-se amostras da testemunha (não condicionada) nessas mesmas 

embalagens. As sementes foram avaliadas antes do armazenamento e aos 2, 4 e 6 meses, por meio 

de determinações da porcentagem e velocidade de germinação e de emergência de plântulas e pelo 

teste de envelhecimento acelerado. 

Da mesma forma, para a análise dos dados foi utilizado o delineamento inteiramente 

casualizado com quatro repetições; os dados foram submetidos a análise de variância 

separadamente para cada cultivar e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

 

2.2.3.5 Desenvolvimento de plântulas, produção de mudas e de frutos 

 

Sementes dos seis lotes foram condicionadas e secas, através dos métodos obtidos 

anteriormente (osmocondicionamento em papel embebido em PEG -0,2MPa a 25ºC e secagem a 

35ºC e 45% de umidade relativa do ar), para serem utilizadas na verificação do desempenho de 

plantas obtidas de sementes condicionadas. A testemunha foi representada por sementes não 

condicionadas.  

 

Desenvolvimento de plântulas e produção de mudas em bandejas 

 

Foram utilizadas bandejas de poliestireno de 128 células, preenchidas com substrato 

Plantmax HT®, para produção das mudas. A semeadura foi realizada manualmente, colocando-se 

uma semente por célula. As bandejas permaneceram em estufa, sendo irrigadas diariamente por 

aspersão. Foram feitas duas aplicações de fertilizante líquido diluído na água de irrigação na 

proporção de 1ml de fertilizante por litro de água (indicação do fabricante). As concentrações dos 

nutrientes presentes no fertilizante utilizado estão descritas no quadro abaixo (quadro 1). 
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Nutriente Concentração (%) Nutriente Concentração (%) 
N 20 Mg 0,05 
P 20 B 0,0068 
K 20 Cu 0,0036 

Mn 0,025 Fe 0,05 
Mo 0,0009 Zn 0,0025 

    *Scotts Sierra Horticultural Products Company (USA). 
 

Quadro 1 – Composição química do fertilizante* 

 

 As mudas foram transplantadas para os canteiros no campo quando apresentavam a 

primeira folha definitiva completamente desenvolvida, aos 14 dias após a semeadura. Nesta data, 

4 repetições de 50 mudas para cada tratamento foram coletadas para cálculo da massa de matéria 

seca da parte aérea. A secagem das mudas foi realizada em estufa com circulação de ar, a 70ºC 

por 72 horas e os resultados foram expressos em g/50 mudas. 

Para a análise estatística, foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado com quatro 

repetições; os dados foram submetidos a análise de variância separadamente para cada cultivar e 

as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

 

Produção de frutos 

 

 Foram preparados canteiros com 50 m de comprimento, 1,20 m de largura espaçados 60cm 

entre si, em campo aberto. Os canteiros foram cobertos com plástico preto, com o objetivo de 

facilitar o controle de plantas invasoras. As mudas foram transplantadas no espaçamento de 60 cm 

entre linhas e 40 cm entre plantas, sendo cultivadas duas linhas por canteiro. Foram colocados nos 

canteiros mourões de eucalipto seguindo a disposição das linhas, onde foram dispostos três fios de 

arame em diferentes alturas (0,30 m; 1,20 m e 2,00 m do chão), para tutoramento das plantas. A 

haste principal das plantas foi tutorada com auxílio de fitilho amarrado aos fios de arame 

conforme a planta se desenvolvia, e desbrotada quando atingiu 2,0 m (altura do fio de arame mais 

alto). As quatro primeiras ramificações laterais foram eliminadas, assim como as flores femininas 

dos quatro primeiros nós; as demais ramificações foram desbrotadas a partir da terceira folha. A 

desbrota e a condução foram realizadas diariamente a partir do décimo dia após o transplante, 

encerrando no dia anterior a última colheita. A fim de auxiliar no controle de doenças fúngicas, as 

plantas foram irrigadas por gotejamento. O cálculo da necessidade de irrigação foi realizado 
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conforme Trani e Carrijo (2004), utilizando-se os valores da constante da cultura (Kc) indicados 

no quadro 2. A evaporação diária foi obtida com o auxílio de tanque Classe A instalado próximo a 

área experimental.  

 
Kc Estádio de desenvolvimento 

0,35 Primeiros 7 dias 
0,70 Até 75% do desenvolvimento 
1,00 do florescimento até início da produção 
0,75 do início até o final da produção 

  Fonte: Trani e Carrijo (2004). 

 

Quadro 2 – Constante da cultura do pepino (Kc) 

 

Para cálculo da adubação, o ciclo da cultura foi dividido em 3 fases, sendo a fase 1 do 

transplante até início do florescimento (para caracterização do início do florescimento considerou-

se a ocorrência de antese em pelo menos 10 flores), a fase 2 do florescimento até a formação dos 

primeiros frutos e a fase 3 em plena frutificação.  

 
Nutriente Quantidade (g/l) 

Fase 1 
Nitrato de potássio 0,2 
Nitrato de cálcio 0,17 

Fosfato monopotássico 0,3 
Sulfato de magnésio 0,17 

Micronutrientes 0,01 
Fase 2 

Nitrato de potássio 0,35 
Nitrato de cálcio 0,3 

Fosfato monopotássico 0,2 
Sulfato de magnésio 0,2 

Ácido bórico 0,01 
Micronutrientes 0,015 

Fase 3 
Nitrato de potássio 0,24 
Nitrato de cálcio 0,42 

Fosfato monopotássico 0,1 
Sulfato de potássio 0,3 

Sulfato de magnésio 0,3 
Ácido bórico 0,015 

Micronutrientes 0,02 
 

Quadro 3 - Quantidade de nutrientes por litro de água utilizada em cada fase da cultura do pepino 
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A adubação foi realizada diariamente através de fertirrigação; para cada litro de água 

utilizada na irrigação foram diluídas as quantidades de nutrientes indicadas no quadro 3. 

 Durante a produção das mudas foram feitas aplicações de inseticidas para controle de 

insetos sugadores e lagarta-rosca, Mospilan (acetamiprid) e Lorsban (clorpirifós), 

respectivamente. No sétimo dia após o transplante iniciou-se a aplicação de fungicidas a cada 7 

dias, intercalando-se Daconil (clorotalonil) e Dithane (mancozeb), a fim de proteger as plantas da 

possível incidência de fungos causadores de lesões foliares (Colletotrichum gloesporioides f.sp. 

cucurbitae, Leandria momordicae, Alternaria cucumerina, Corinespora sp. dentre outros). O 

controle de insetos também iniciou 7 dias após o transplante, intercalando a aplicação de Calypso 

(thiacloprid) e Mospilan a cada 7 dias para controle de insetos sugadores (Thrips tabaci, Aphis 

gossypii e Bemisia tabaci, dentre outros). Aos 40 dias após a semeadura iniciou-se a aplicação de 

Rubigan (fenarimol) para controle de oídio (Oidium sp.). Desta forma, o controle de pragas e 

doenças foi realizado através de aplicações semanais da mistura de Dithane + Calypso, ou 

Rubigan + Calypso, ou Rubigan + Mospilan. Após o início da colheita as aplicações foram feitas 

de 15 em 15 dias. 

 Aos 30 dias após transplante, foi determinado o número de entrenós da haste principal de 4 

plantas por tratamento, por ser uma medida de crescimento simples de ser realizada, considerando 

a arquitetura da planta e as condições de campo. A colheita foi realizada em dias alternados, com 

início aos 32 dias após o transplante (49 dias após semeadura). Foram avaliados o peso e número 

total de frutos por planta, e o peso e número de frutos comerciais por planta. Também foi avaliado 

o peso dos frutos colhidos na primeira colheita, a fim de verificar possíveis diferenças na 

precocidade das plantas. Os frutos do cultivar Safira foram colhidos quando atingiram o 

comprimento de 13 a 16 cm de comprimento e os do cultivar Jóia, de 16 a 19 cm de comprimento. 

Os frutos foram classificados em comerciais e não-comerciais, sendo considerados como frutos 

comerciais, aqueles que não apresentavam nenhum tipo de má-formação, rachaduras, manchas 

esbranquiçadas ou qualquer dano provocado por insetos.   

 No quadro 4 estão apresentadas as médias semanais das temperaturas máxima e mínima, a 

precipitação e a umidade relativa do ar, a partir da semeadura até a última colheita.  
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Semana Precipitação média 
(mm) 

Umidade relativa 
média (%) 

Temperatura máxima 
média (ºC)  

Temperatura mínima 
média (ºC) 

1 2,1 73,9 27,3 13,4 
2 1,7 72,6 28,1 15,1 
3 4,3 84,9 17,5 24,0 
4 4,8 86,1 29,8 18,2 
5 0,6 80,4 25,9 15,7 
6 0,1 69,3 31,9 16,4 
7 3,3 82,7 31,5 19,5 
8 1,3 75,1 27,2 14,2 
9 7,2 77,1 31,9 17,9 

10 13,1 80,5 32,0 18,7 
*Os dados diários para cálculo das médias foram obtidos da estação meteorológica situada no campus da Escola 
Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". 
 

Quadro 4 -  Médias semanais da precipitação, umidade relativa do ar e temperaturas máxima e 

mínima ocorridas durante a condução do experimento para avaliação da produção de 

frutos de pepinos* 

 

Para a análise dos dados obtidos, foi utilizado o delineamento em blocos ao acaso com 

quatro repetições, comparando-se as médias para cada cultivar pelo teste de Tukey (p≤0,05). 

 

2.3 Resultados e Discussão 

2.3.1 Avaliação inicial dos lotes 

 

 A análise de variância dos dados obtidos na avaliação inicial revelou que não houve efeito 

de lotes sobre as porcentagens de germinação e de emergência de plântulas do cv. Safira, e para a 

porcentagem de germinação do cv. Jóia. 

A porcentagem de germinação dos lotes do cv. Safira e do cv. Jóia foi semelhante, 

situando-se respectivamente, entre 96 e 100% e 92 e 99%. A utilização de lotes com germinação 

elevada é recomendável para que sejam comparados os desempenhos de materiais compatíveis 

com as exigências estabelecidas para a comercialização (POWELL, 1986; MARCOS FILHO, 

2005). No entanto, verificou-se efeito de lotes para os índices de velocidade de germinação e de 

emergência de plântulas de ambos os cultivares, evidenciando a separação dos lotes em diferentes 

níveis de vigor. Assim, foi detectada a menor velocidade de germinação e de emergência do lote 4 

e do lote 3 do cv. Safira, respectivamente, e do lote C do cv. Jóia, mas não houve identificação 

nítida de um lote com melhor desempenho. 
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Tabela 1 - resultados da determinação do teor de água e dos testes de germinação e emergência de 

plântulas de lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia  

Cultivar Lotes Teor de água Germinação Emergência de plântulas 

  ......%...... .......%...... Índice ........%....... Índice 
Safira 1 7,2 99 a 32,3 ab 99 a 69,7 a 

 2 6,9 99 a 33,1 a 100 a 68,8 a 
 3 7,1 100 a 32,8 ab 100 a 55,9 b 
 4 7,2 96 a 31,6 b 96 a 70,1 a 
 c.v.(%) - 14,0 2,2 1,9 1,6 

Jóia A 7,8 99 a 33,3 a 99 a 70,7 a 
 B 7,6 96 a 33,1 a 100 a 70,9 a 
 C 7,4 92 a 31,1 b 89 b 67,1 b 
 c.v.(%) - 5,9 2,0 1,4 2,0 

Letras minúsculas: comparação das médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
 

O teor de água inicial das sementes dos lotes de ambos os cultivares variou entre 6,9 e 

7,8%; essa diferença está dentro dos limites considerados ideais em se tratando da aplicação de 

testes que avaliam o potencial fisiológico, não afetando o comportamento das sementes durante a 

condução dos testes e contribuindo para a obtenção de resultados consistentes (MARCOS FILHO, 

1999B; TeKRONY, 2003). 

 

2.3.2 Estudos de procedimentos para avaliação do potencial fisiológico  

 

Os resultados apresentados a seguir, referem-se aos estudos de procedimentos para 

avaliação do vigor de lotes de sementes de pepino, repetidos em três épocas diferentes. 

  

2.3.2.1 Condutividade Elétrica 

 

O teste de condutividade elétrica avalia indiretamente o grau de estruturação das 

membranas celulares, por meio da determinação da quantidade de íons lixiviados em uma solução 

de embebição. Essa quantidade é inversamente relacionada à integridade das membranas celulares 

e ao vigor de sementes, ou seja, sementes de menor potencial fisiológico liberam maior 

quantidade de lixiviados durante a embebição.  

Nas tabelas 2 e 3 são apresentadas as médias da condutividade elétrica de sementes, 

envolvendo a combinação de volumes de água destilada (50, 75 e 100ml) e diferentes períodos de 
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embebição (4, 8, 12, 16 e 24 horas), na primeira época do estudo de testes; nas tabelas 4 e 5 estão 

as médias obtidas na segunda época de testes e, nas tabelas 6 e 7, na terceira época. As análises da 

variância indicaram diferenças significativas para lotes. 

De modo geral, considerando as três épocas, para os lotes do cv. Safira, o teste indicou o 

pior desempenho dos lotes 3 e 4 e o maior vigor do lote 2. A classificação dos lotes 1 e 4 quanto 

ao vigor, variou dependendo da combinação de fatores testada, sendo indicados como de menor 

vigor ou de vigor intermediário. Para os lotes do cv. Jóia, na primeira e terceira épocas, o lote A 

foi indicado como o de maior vigor e, o lote C, de menor vigor. A segunda época do teste de 

condutividade elétrica não apresentou resultados satisfatórios para avaliação do vigor dos lotes do 

cv. Jóia; a separação dos lotes em diferentes níveis de vigor diferiu da verificada nos testes 

iniciais (tabela 1). 

 

Tabela 2 - Resultados de condutividade elétrica de lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia, 

avaliados em 5 períodos de embebição (4 e 8 horas), e 3 volumes de água (50, 75 e 

100ml) e os respectivos coeficientes de variação (c.v.%), obtidos na primeira época de 

testes 
4h 8h Lotes 50ml 75ml 100ml 50ml 75ml 100ml 

 ........................................................................µmho/cm/g...................................................................... 
1 9,7 b 7,9 b 6,2 b 12,7 b 10,3 b 8,2 b 
2 8,3 a 6,7 a 5,6 a 10,1 a 8,2 a 7,2 a 
3 12,5 c 9,8 c 7,9 d 14 c 12 c 10,1 c 
4 10,6 b 8,1 b 7,2 c 14,2 c 11 b 10,2 c 

c.v.(%) 4,6 4,3 4,3 3,4 4,0 4,3 
A 14 a 10,7 a 8,4 a 17 a 13,3 a 11,3 a 
B 13,8 a 10,4 a 8,8 a 16,8 a 13,7 a 12,0 ab 
C 14,4 a 10,6 a 9,4 a 17 a 13,6 a 12,9 b 

c.v.(%) 4,9 4,2 5,9 3,0 4,2 5,9 
Letras minúsculas: comparação das médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
 

 

 

 

 

 

 



 36

Tabela 3 - Resultados de condutividade elétrica de lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia, 

avaliados em 5 períodos de embebição (12, 16 e 24 horas), e 3 volumes de água (50, 75 

e 100ml) e os respectivos coeficientes de variação (c.v.%), obtidos na primeira época 

de testes 
12h 16h 24h Lotes 50ml 75ml 100ml 50ml 75ml 100ml 50ml 75ml 100ml 

 .........................................................................µmho/cm/g....................................................................... 
1 13,9 b 11,7 b 9,5 b 14,5 ab 12,4 b 10,5 b 15 b 11,9 b 11,8 b 
2 10,8 a 8,9 a 8,2 a 11,4 a 9,4 a 9,3 a 11,5 a 9,5 a 10 a 
3 15,4 b 13,1 c 11,6 c 15,5 b 13,6 bc 12,7 c 17,2 b 14,1 c 13,7 c 
4 15,2 b 12,7 c 12,3 c 14,7 ab 13,8 c 13,5 d 15,5 b 13,3 c 13,6 c 

c.v.(%) 8,5 4,0 3,7 12,5 4,6 3,4 9,7 4,4 4,0 
A 17,4 a 14,7 a 13 a 15,5 a 15,5 a 14 a 17,9 b 15,1 b 14,5 a 
B 17,3 a 15,2 a 14 ab 17,6 a 14,8 a 15,1 ab 17,2 ab 14,1 ab 14,4 a 
C 17,4 a 14,9 a 14,6 b 17,8 a 15,6 a 15,7 b 16,6 a 13,4 a 14,6 a 

c.v.(%) 2,2 4,4 5,3 16,2 4,8 4,8 3,7 4,6 6,0 
Letras minúsculas: comparação das médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 

 

Tabela 4 - Resultados de condutividade elétrica de lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia, 

avaliados em 5 períodos de embebição (4 e 8 horas), e 3 volumes de água (50, 75 e 

100ml) e os respectivos coeficientes de variação (c.v.%), obtidos na segunda época de 

testes 
4h 8h Lotes 50ml 75ml 100ml 50ml 75ml 100ml 

 ........................................................................µmho/cm/g..................................................................... 
1 10,4 ab 7,6 b 6,7 a 12,7 ab 9,7 b 7,9 ab 
2 9,7 a 6,9 a 5,6 a 11,3 a 8,5 a 7,1 a 
3 11,6 b 8,8 c 6,9 a 14,1 bc 10,9 c 9,3 b 
4 11,5 b 8,2 b 6,6 a 14,8 c 10,6 c 8,8 b 

c.v.(%) 6,0 3,5 12,7 5,3 3,7 8,2 
A 16,2 b 10,2 a 8,1 a 18,7 a 12,3 a 10,1 a 
B 14,5 ab 10,8 b 8,3 a 17,3 a 13,4 b 10,3 a 
C 13,8 a 9,5 a 8,1 a 17,2 a 12,7 ab 10,6 a 

c.v.(%) 8,1 3,2 3,0 7,6 3,2 3,5 
Letras minúsculas: comparação de médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
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Tabela 5 - Resultados de condutividade elétrica de lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia, 

avaliados em 5 períodos de embebição (12, 16 e 24 horas), e 3 volumes de água (50, 75 

e 100ml) e os respectivos coeficientes de variação (c.v.%), obtidos na segunda época de 

testes 
12h 16h 24h Lotes 50ml 75ml 100ml 50ml 75ml 100ml 50ml 75ml 100ml 

 .........................................................................µmho/cm/g.......................................................................... 
1 14,7 b 11,3 b 9,2 ab 15,7 b 12,1 b 10,1 b 16,9 b 12,7 b 10,8 ab 
2 12,9 a 9,6 a  8,0 a 13,5 a 10,1 a 8,7 a  13,6 a 10,7 a 9,4 a 
3 15,4 bc 12,2 b 10,0 b 15,9 bc 13,2 c 10,8 b 17,2 b 14,1 c 11,6 b 
4 16,5 c 12,3 b 10,2 b 17,3 c 13,4 c 11,2 b 19,2 b 14,7 c 12,4 b 

c.v.(%) 4,8 4,4 6,2 4,7 4,2 6,1 8,1 4,3 6,8 
A 19,6 a 13,4 a 11,3 a 19,9 a 13,9 a 12,0 a 20,6 a 15,0 a 12,7 a 
B 18,2 a 14,8 b 11,5 a 18,7 a 15,7 b 12,2 a 20,1 a 16,7 b 13,2 a 
C 18,3 a 14,3 ab 12,1 a 18,9 a 14,9 ab 12,8 a 20,0 a 16,1 ab 13,8 a 

c.v.(%) 6,9 3,1 3,7 6,9 3,7 3,9 6,3 4,7 5,1 
Letras minúsculas: comparação de médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 

 

 

Tabela 6 - Resultados de condutividade elétrica de lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia, 

avaliados em 5 períodos de embebição (4, 8, 12, 16 e 24 horas), e 3 volumes de água 

(50, 75 e 100ml) e os respectivos coeficientes de variação (c.v.%), obtidos na terceira 

época de testes 
4h 8h Lotes 50ml 75ml 100ml 50ml 75ml 100ml 

 ..........................................................................µmho/cm/g....................................................................... 
1 11,0 b 8,8 a 7,2 a 14,2 b 11,6 ab 9,7 ab 
2 9,7 a 8,8 a  7,2 a 11,8 a 10,9 a 8,8 a 
3 13,8 c 11,1 b 8,8 b 15,4 c 13,6 c 11,1 b 
4 12,8 c 10,2 b 8,6 b 15,8 c 13,2 ab 11,4 b 

c.v.(%) 4,5 2,1 6,8 3,0 6,5 8,1 
A 15,3 a 11,9 a 9,95 a 17,2 a 14,3 a 12,0 a 
B 15,8 a 11,6 a 9,9 a 17,8 a 14,7 a 12,5 a 
C 15,7 a 11,2 a 9,2 a 17,3 a 14,7 a 12,2 a 

c.v.(%) 7,1 3,7 4,7 5,1 3,9 3,6 
Letras minúsculas: comparação de médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
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Tabela 7 - Resultados de condutividade elétrica de lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia, 

avaliados em 5 períodos de embebição (4, 8, 12, 16 e 24 horas), e 3 volumes de água 

(50, 75 e 100ml) e os respectivos coeficientes de variação (c.v.%), obtidos na terceira 

época de testes 
12h 16h 24h Lotes 50ml 75ml 100ml 50ml 75ml 100ml 50ml 75ml 100ml 

 .........................................................................µmho/cm/g.......................................................................... 
1 17,2 b 12,4 b 10,7 ab 17,2 b 13,6 b 11,7 ab 19,2 b 15,1 a 12,9 ab 
2 13,03 a 10,4 a 9,4 a 13,6 a 11,5 a 10,2 a 13,8 a 14,3 a 11,4 a 
3 18,1 b 13,9 c 11,8 b 18,2 b 15,5 c 13,1 bc 19,2 b 17,4 a 14,0 ab 
4 17,9 b 13,6 bc 11,7 b 18,4 b 15,1 c 11,1 c 20,8 b 17,8 a 15,2 b 

c.v.(%) 5,1 4,6 6,4 3,8 4,3 5,6 7,5 11,6 9,6 
A 19,8 a 16,1 a 12,8 a 20,4 a 17,2 a 13,7 a 18,6 a 16,4 a 14,2 a 
B 20,2 a 16,8 a 13,9 b 20,7 a 17,2 a 14,6 b 21,9 a 17,5 a 15,6 b 
C 20,3 a 16,0 a 13,8 b 20,3 a 17,2 a 14,6 b 22,3 a 17,3 a 14,9 ab 

c.v.(%) 3,6 3,0 3,3 5,0 4,7 3,0 10,9 3,8 4,2 
Letras minúsculas: comparação de médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
 

Assim, pela observação e análise dos resultados referentes às três épocas, as combinações 

mais eficientes na distinção dos lotes em diferentes níveis de vigor foram o uso de 100ml de água 

e a realização da leitura da condutividade elétrica 12 ou 16 horas após o início da embebição. 

Embora a ISTA (HAMPTON, TeKRONY, 1995) e AOSA (1983) recomendem a realização da 

leitura após 24 horas de embebição, resultados satisfatórios têm sido obtidos para várias espécies 

com leitura após períodos menores.  

Abdo et al. (2005) testaram algumas combinações para avaliar o vigor de sementes de 

pepino cv. Safira e também verificaram consistência nos resultados obtidos, ressaltando a 

possibilidade de redução do período de embebição padrão definido pela ISTA de 24 para 12 horas 

(HAMPTON, TeKRONY, 1995) e AOSA (1983), sem diminuição da sensibilidade do teste. Abdo 

et al. (2005) concluíram que o uso de 50ml de água com leitura após 12 horas e o uso de 75ml 

com leitura após 12 e 18 horas possibilitam a identificação de lotes com diferentes níveis de vigor. 

Essa possibilidade na redução do período de embebição das sementes de hortaliças também foi 

relatada por vários autores, dentre os quais, Andrade et al. (1995), para sementes de cenoura; 

Torres et al. (1998), para maxixe; Loomis, Smith (1980), para repolho; Dias, Vieira, Bhéring 

(1998), para quiabo; Sá (1999) e Rodo et al. (1998), para tomate; Torres e Minami (2000) para 

pimentão e Torres (2002) para melão. 

Barros, Ohse, Marcos Filho (1999) verificaram que o período de 60 minutos de embebição 

de sementes de feijão (50 sementes em 75ml de água a 25ºC) foi suficiente para fornecer 
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informações adequadas sobre o vigor de lotes de feijão avaliados; no entanto, em períodos 

maiores que 16 horas de embebição o teste tornou-se menos sensível. Para brócolis, Mello, 

Spinola, Minami (1999) verificaram que apenas o período de 24 horas de embebição foi eficiente 

para distinguir diferenças entre os lotes testados, em detrimento de períodos menores. 

 

2.3.2.2 Lixiviação de Potássio 

  

Os resultados do teste de lixiviação de potássio, envolvendo combinações de temperatura, 

período de embebição e volume de água, na primeira época de testes, são apresentados nas tabelas 

8 e 9; na tabela 10 estão os resultados referentes à segunda época e na tabela 11, à terceira época. 

Na primeira época, a condução do teste com embebição a 25oC e 30oC conduziu praticamente às 

mesmas informações, de modo que foi decidido utilizar apenas 25ºC na segunda e terceira épocas. 

Considerando as três épocas de testes, para o cv. Safira, as combinações de fatores testadas 

indicaram o lote 3 como o de menor vigor e os lotes 1 e 2, de maior vigor, não havendo uma 

combinação que se destacasse como mais sensível na identificação de diferenças entre os lotes. 

Assim, a leitura após 30 minutos de embebição combinada com todos os volumes de água 

testados pode ser utilizada para avaliar o potencial fisiológico de sementes de pepino do cv. 

Safira. Segundo Bewley e Black (1985), a liberação de solutos é elevada durante o início da 

embebição, declinando a medida que ocorre a reorganização do sistema de membranas. Assim, é 

justificável a tentativa de avaliar o vigor de sementes utilizando-se períodos curtos de embebição, 

tanto no teste de condutividade elétrica como no de lixiviação de potássio.    

No que diz respeito aos resultados obtidos para os lotes do cv. Jóia (tabelas 8 a 10), o teste 

de lixiviação de potássio não conduziu à obtenção de informações comparáveis às obtidas para os 

testes de germinação, de emergência de plântulas (tabela 1) e de condutividade elétrica (tabelas 2 

a 7). 
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Tabela 8 - Resultados de lixiviação de potássio de lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia, 

avaliados em 4 volumes de água (25, 50, 75 e 100ml), 4 períodos de embebição (30, 60, 

90 e 120 min) embebidas a 25ºC, e os respectivos coeficientes de variação (c.v.%), na 

primeira época de testes 
Temperatura de 25ºC 

25 ml 50 ml Lotes 30 60 90 120 30 60 90 120 
 ........................................................................ppmK/g sementes...............................................................

1 24,4 a 28,4 a 31,5 a 32,9 a 18,6 a 23,0 a 26,3 a 27,6 a 
2 25,3 ab 29,9 ab 30,6 a 34,6 ab 21,6 a 28,2 a 31,6 a 35,8 b 
3 43,1 c 48,4 c 51,8 c 52,9 c 42,9 c 53,5 c 57,1 c 61,3 d 
4 31,5 b 37,1 b 40,7 b 42,9 b 33 b 40,4 b 44,6 b 51,4 c 

c.v.(%) 10,8 10,2 9,7 9,7 5,8 6,4 6,8 7,9 
A 60,3 b 72,6 b 79,0 b 83,6 b 61,9 b 70,8 a 81,6 b 90,6 b 
B 57,0 ab 67,4 b 73,1 b 79,6 b 55,0 ab 68,3 a 74,5 ab 86,7 ab 
C 51,3 a 58,6 a 63,1 a 67,5 a 47,7 a 59,3 a 67,0 a 76,4 a 

c.v.(%) 6,98 6,1 6,3 7,3 10,2 9,0 6,7 7,6 
75 ml 100 ml Lotes 

30 60 90 120 30 60 90 120 
 ........................................................................ppmK/g sementes...............................................................

1 18,5 a 27,5 a 28,6 a 32,7 a 23,9 a 29,6 a 33,3 a 35,3 a 
2 23,9 a 31,4 a 38,7 b 42,8 a 24,2 a 33,9 a 37,6 a 41,1 a 
3 44,3 b 54,0 b 59,0 d 61,1 b 44,9 c 48,4 b 59,4 c 62,6 b 
4 51,1 c 47,5 b 49,9 c 55,1 b 35,1 b 42,9 b 48,6 b 54,1 b 

c.v.(%) 9,2 8,5 9,9 10,1 8,4 9,4 10,0 10,2 
A 64,6 b 82,2 c 87,8 b 102,9 c 65,7 b 75,2 b 88,7 b 109,9 b 
B 64,9 b 70,8 b 79,8 b 91,4 b 66,1 b 72,2 b 78,3 ab 84,1 a 
C 48,7 a 58,3 a 62,6 a 71,7 a 45,9 a 61,3 a 65,2 a 82,4 a 

c.v.(%) 5,2 5,2 5,3 4,1 7,3 4,9 9,5 7,7 
Letras minúsculas: comparação de médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
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Tabela 9 - Resultados de lixiviação de potássio de lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia, 

avaliados em 4 volumes de água (25, 50, 75 e 100ml), 4 períodos de embebição (30, 60, 

90 e 120 min) embebidas a 30ºC, e os respectivos coeficientes de variação (c.v.%), na 

primeira época de testes 
Temperatura de 30ºC 

25 ml 50 ml Lotes 30 60 90 120 30 60 90 120 
 ......................................................................ppmK/g sementes.................................................................

1 17,2 a 20,5 a 23,0 a 25,2 a 21,6 a 26,2 a 29,0 a 34,6 a 
2 24,9 b 28,1 b 31,6 b 35,0 b 26,8 a 34,4 a 40,6 a 45,7 ab 
3 42,6 d 49,2 d 52,7 d 54,8 d 42,2 c 59,8 c 61,8 b 58,6 bc 
4 34,4 c 40,0 c 44,6 c 46,7 c 36,1 b 46,5 b 57,3 b 62,9 c 

c.v.(%) 8,9 8,7 7,7 6,8 8,9 10,7 12,9 15,7 
A 65,8 b 79,2 b 86,0 b 89,9 b 66,4 a 79,5 b 92,1 b 97,7 b 
B 61,9 ab 74,5 ab 83,1 b 87,2 ab 60,5 a 72,7 ab 85,5 b 94,4 b 
C 53,4 a 64,2 a 70,3 a 75,1 a 53,4 a 64,2 a 70,3 a 75,1 a 

c.v.(%) 9,6 7,7 7,7 7,4 13,3 8,9 7,8 7,5 
75 ml 100 ml Lotes 

30 60 90 120 30 60 90 120 
 .....................................................................ppmK/g sementes..................................................................

1 22,8 a 32,1 a 40,5 a 40,5 a 24,4 a 30,3 a 33,9 a 41,5 a 
2 33,9 b 50,1 b 49,4 b 49,4 b 37,6 b 41,6 ab 57,3 b 58,7 ab 
3 45,4 c 57,5 b 68,3 c 68,3 d 52,1 c 53,6 b 63,0 b 72,1 b 
4 39,0 bc 53,1 b 58,4 bc 58,4 c 44,7 bc 52,3 b 57,7 b 65,2 b 

c.v.(%) 9,9 4,5 4,6 4,6 12,5 16,0 18,7 17,2 
A 69,6 b 77,0 b 89,2 b 96,1 ab 70,0 ab 85,0 b 95,1 b 103,0 b 
B 64,6 b 75,8 b 91,8 b 100,0 b 74,6 b 83,0 b 102,8 b 110,7 b 
C 49,2 a 63,5 a 75,8 a 87,8 a 59,3 a 33,6 a 40,6 a 45,1 a 

c.v.(%) 6,5 6,9 5,1 5,3 8,2 9,8 10 10,2 
Letras minúsculas: comparação de médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
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Tabela 10 - Resultados de lixiviação de potássio de lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia, 

avaliados em 4 volumes de água (25, 50, 75 e 100ml), 4 períodos de embebição (30, 

60, 90 e 120 min) embebidas a 25ºC, e os respectivos coeficientes de variação (c.v.%), 

na segunda época de testes 
Temperatura de 25ºC 

25 ml 50 ml Lotes 30 60 90 120 30 60 90 120 
 ......................................................................ppmK/g sementes.................................................................

1 17,5 a 18,1 a 19,3 a 20,8 a 16,8 a 20,3 a 23,9 a 26,3 a 
2 16,9 a 20,2 a 18,9 a 24,2 a 25,7 b 29,4 b 32,9 b 37,2 b 
3 37,6 c 43,8 c 45,1 c 45,8 c 41,9 d 49,8 d 52,6 d 50,58 c 
4 29,2 b 32,0 b 35,5 b 35,5 b 32,6 c 40,3 c 46,5 c 49,5 c 

c.v.(%) 10,5 8,9 4,7 4,6 8,4 7,7 7,4 9,6 
A 67,3 c 76,1 c 80,8 b 89,8 c 70,2 c 77,8 c 87,2 c 97,3 c 
B 57,6 b 65,2 b 72,0 b 80,4 b 57,9 b 66,9 b 72,3 b 82,9 b 
C 45,8 a 53,4 a 58,6 a 64,8 a 46,3 a 49,9 a 61,1 a 66,4 a 

c.v.(%) 5,8 7,2 6,4 5,4 5,3 5,9 7,2 6,5 
75 ml 100 ml Lotes 

30 60 90 120 30 60 90 120 
 ......................................................................ppmK/g sementes.................................................................

1 19,0 a 18,8 a 33,9 a 30,8 a 25,3 a 27,2 a 24,8 a 32,7 a 
2 28,4 b 29,6 b 32,2 a 39,4 ab 25,3 a 33,5 ab 33,1 b 34,7 a 
3 40,0 c 46,8 c 50,5 b 55,5 c 45,7 b 51,2 c 50,6 c 60,2 b 
4 28,4 b 32,2 b 37,9 a 42,4 b 39,1 b 40,7 b 50,4 c 55,8 b 

c.v.(%) 9,8 10,8 10,6 10,3 9,7 9,5 8,3 5,9 
A 73,3 b 74,0 b 84,6 a 94,9 b 64,9 b 78,0 b 90,8 c 101,1 c 
B 59,9 a 69,6 ab 75,5 a 84,5 ab 59,4 b 72,3 b 78,3 b 86,4 b  
C 51,7 a 57,8 a 67,0 a 72,7 a 46,0 a 54,6 a 63,1 a 67,0 a 

c.v.(%) 9,9 10,4 11,8 9,7 11,7 11,6 6,1 7,8 
Letras minúsculas: comparação de médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
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Tabela 11 - Resultados de lixiviação de potássio de lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia, 

avaliados em 4 volumes de água (25, 50, 75 e 100ml), 4 períodos de embebição (30, 

60, 90 e 120 min) embebidas a 25ºC, e os respectivos coeficientes de variação (c.v.%), 

na terceira época de testes 
Temperatura de 25ºC 

25 ml 50 ml Lotes 30 60 90 120 30 60 90 120 
 ......................................................................ppmK/g sementes....................................................................

1 16,6 a 21,2 a 22,2 a 26,2 a 20,4 a 24,5 a 27,6 a 31,6 a 
2 24,5 b 26,1 a 34,7 b 38,8 b 23,4 a 31,3 a 38,1 ab 44,9 ab 
3 38,5 c 46,7 c 52,5 c 55,4 c 37,5 b 46,2 b 51,9 b 55,8 b 
4 28,3 b 33,0 b 38,8 b 41,3 b 34,0 b 46,2 b 56,5 b 62,6 b 

c.v.(%) 8,2 9,4 7,6 7,2 13,9 16,6 22,1 23,6 
A 58,9 b 73,5 b 83,1 b 88,2 a 64,8 b 79,5 b 89,8 b 101,1 b 
B 56,9 b 66,8 ab 72,0 a 84,2 a 52,8 a 62,0 a 68,9 a 82,7 a 
C 47,4 a 57,3 a 66,5 a 67,6 a 46,4 a 58,9 a 69,1 a 82,7 a 

c.v.(%) 7,5 7,4 7,1 13,3 8,7 8,6 9,4 8,5 
75 ml 100 ml Lotes 

30 60 90 120 30 60 90 120 
 .....................................................................ppmK/g sementes.................................................................... 

1 21,3 a 26,0 a 27,7 a 33,8 a 22,6 a 24,6 a 32,9 a 41,1 a 
2 24,0 a 33,0 b 40,5 b 46,5 b 28,0 ab 36,0 b 45,8 b 51,9 b 
3 39,7 c 47,0 c 55,9 c 60,3 c 37,9 c 47,3 c 53,0 c 58,6 b 
4 29,2 b 38,4 b 41,5 b 49,2 b 31,7 bc 45,4 c 47,5 b 53,4 b 

c.v.(%) 7,7 8,9 7,3 6,0 11,6 8,8 5,5 6,5 
A 60,9 b 76,6 b 81,8 a 99,2 a 61,7 b 70,9 b 77,8 a 98,4 b 
B 58,3 b 70,3 ab 80,5 a 92,5 a 59,8 b 68,9 b 78,1 a 96,5 ab 
C 46,8 a 60,6 a 77,9 a 88,3 a 45,9 a 57,4 a 71,1 a 82,6 a 

c.v.(%) 9,0 8,8 12,6 10,8 7,5 7,6 7,1 8,3 
Letras minúsculas: comparação de médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
 

Torres (2002) verificou, em sementes de melão, que a indicação do lote com pior 

desempenho no teste de lixiviação de potássio não foi comparável aos resultados dos demais 

testes de vigor. Entretanto, como se trata de um teste com desenvolvimento relativamente recente, 

as variáveis envolvidas ainda merecem verificação acurada, como a calibração do fotômetro de 

chama, a proporção entre número de sementes e volume de água, a temperatura, o período de 

embebição e o possível efeito do genótipo (MARCOS FILHO, 2005). 
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2.3.2.3 Envelhecimento acelerado 

 

 Nas tabelas 12, 15 e 18 podem ser observadas as médias do teor de água das sementes 

submetidas ao teste de envelhecimento acelerado tradicional e com solução saturada de cloreto de 

sódio, durante 48, 72 e 96 horas, a 41 e 45ºC, nas três épocas do teste.  

  

Tabela 12 - Teor de água de lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia antes e após 

envelhecimento acelerado tradicional (EAT) e com solução salina (EASS), mantidas 

em câmara jaquetada por 48, 72 e 96 horas, a 41e 45ºC, na primeira época de testes 
Teor de água após envelhecimento acelerado a 41ºC 

48h 72h 96h Lotes Teor de 
água EAT EASS EAT EASS EAT EASS 

 ........................................................................................%................................................................................. 
1 7,2 19,9 9,4 22,6 9,3 21,3 8,5 
2 6,9 20,2 9,3 23,4 9,6 19,9 8,8 
3 7,1 19,5 9,1 20,7 9,7 19,4 8,3 
4 7,2 22,8 10,5 21,3 9,9 20,2 8,3 
A 7,8 23,7 10,6 23,0 9,9 19,7 8,1 
B 7,6 22,4 9,7 22,9 10,4 19,5 8,5 
C 7,4 24,6 10,0 21,6 10,1 20,5 9,1 

Teor de água após envelhecimento acelerado a 45ºC 
48h 72h 96h Lotes Teor de 

água 
EAT EASS EAT EASS EAT EASS 

 ..........................................................................................%................................................................................
1 6,8 26,3 9,4 29,9 9,5 25,9 9,3 
2 6,7 26,9 9,1 28,2 9,5 24,3 9,2 
3 6,5 24,9 8,9 27,9 9,3 23,4 9,0 
4 6,9 24,6 9,2 28,4 9,6 25,4 9,5 
A 7,1 26,5 9,7 27,6 9,9 26,9 9,8 
B 7,1 25,0 9,6 26,8 9,7 25,6 9,9 
C 7,0 24,8 9,8 25,8 9,9 27,8 10,0 

Letras minúsculas: comparação de médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
 

 O teor de água inicial das sementes dos lotes e o verificado após o teste de envelhecimento 

acelerado com solução salina, a 41 e 45ºC, nas três épocas estudadas, apresentou variação inferior 

ao limite tolerável de 2 pontos porcentuais sugerido na literatura, indicando uniformidade das 

condições do envelhecimento acelerado e contribuindo para a obtenção de resultados consistentes 

(MARCOS FILHO, 2005).  

 Considerando o teste de envelhecimento acelerado tradicional, na primeira época, os teores 

de água alcançados ao final do período também não ultrapassaram o limite de 2 pontos 

porcentuais indicados na literatura. Entretanto, na segunda e terceira época (tabela 15), quando foi 
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utilizado o procedimento tradicional para o teste (EAT), a 41ºC, todas as combinações testadas 

para o cv. Safira, e para o cv. Jóia (72 e 96 horas) originaram variação no teor de água superior ao 

indicado como máximo tolerável. Da mesma maneira, na terceira época, o procedimento 

tradicional a 45ºC por 72 e 96 horas em sementes do cv. Safira, e do cv. Jóia por 72 horas, 

originou elevação do teor de água das sementes acima do limite tolerável. 

 Na tabela 13 e 14 estão os resultados do teste de envelhecimento acelerado tradicional e 

com solução salina em sementes mantidas em câmara jaquetada por 48, 72 e 96 horas a 41 e 45ºC, 

na primeira época de testes, nas tabelas 16 e 17 os da segunda época e nas tabelas 19 e 20 os da 

terceira época. 

 

Tabela 13 - Resultados do envelhecimento acelerado tradicional (EAT) e com solução salina 

(EASS) de lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia, mantidas em câmara 

jaquetada por 48, 72 e 96 horas, a 41ºC, na primeira época de testes 
EAT EASS Cultivar Lotes 48h 72h 96h 48h 72h 96h 

  ..........................................................................%........................................................................
Safira 1 94 b 96 a 91 b 97 a 97 a 96 ab 

 2 100 a 99 a 100 a 98 a 99 a 98 a 
 3 99 a 97 a 98 a 98 a 97 a 92 b 
 4 89 c 84 b 81 c 94 a 95 a 93 ab 
 c.v.(%) 2,3 3,2 2,8 2,7 2,6 3,1 

Jóia A 100 a 98 a 99 a 98 a 95 a 93 a 
 B 97 a 96 a 96 ab 91 ab 90 ab 86 ab 
 C 93 b 90 b 92 b 79 b 82 b 82 b 
 c.v.(%) 1,2 2,7 2,9 6,9 6,1 4,9 

Letras minúsculas: comparação de médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
 

Nas três épocas de testes para os lotes do cv. Safira, algumas combinações testadas foram 

eficientes para separar os lotes em diferentes níveis de vigor, de maneira condizente com os testes 

iniciais (tabela 1) e com os resultados do teste de condutividade elétrica. Assim, o envelhecimento 

acelerado tradicional a 41ºC indicou o lote 4 como o de menor vigor e os lotes 2 e 3, de maior 

vigor, havendo separação mais nítida dos lotes quando utilizado o período de 96 horas. O 

envelhecimento acelerado com solução salina permitiu separação entre os lotes somente quando 

foi utilizado o período de 96 horas. Nessa combinação, o teste indicou o lote 3 como o de vigor 

inferior e destacou a superioridade do lote 2.  
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Para os lotes do cv. Jóia, nas três épocas de testes, a combinação 96 horas a 41ºC foi 

eficiente em detectar diferenças de vigor entre os lotes, indicando o lote C como o de menor 

vigor.  

Com o uso da temperatura 45ºC e período de 96 horas (tabela 14) para o cv. Safira, na 

primeira época de testes, o envelhecimento acelerado com solução salina identificou os lotes 1 e 2 

como os de vigor superior e o lote 3, inferior, resultado não condizente com os demais testes. No 

envelhecimento acelerado tradicional, com 48 horas de envelhecimento, os resultados também 

não foram condizentes com a avaliação inicial (tabela 1). Para os lotes do cv. Jóia, a 45ºC (tabela 

20) o envelhecimento acelerado tradicional por 48 e 96 horas indicou o lote de vigor inferior (lote 

C), semelhante ao observado na avaliação inicial (tabela 1) e nos testes de condutividade elétrica.  

Na segunda época, o procedimento com solução saturada de NaCl a 45ºC não foi eficiente 

para indicar diferença no vigor entre os lotes, o que parece tornar o procedimento com solução 

salina a 45ºC insatisfatório para avaliação do potencial fisiológico dos lotes de sementes 

avaliados. Da mesma forma, os resultados da terceira época do teste realizado a 45ºC, de um 

modo geral, não foram condizentes com as épocas anteriores. 

 

Tabela 14 - Resultados do envelhecimento acelerado tradicional (EAT) e com solução salina 

(EASS) de lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia, mantidas em câmara 

jaquetada por 48, 72 e 96 horas, a 45ºC, na primeira época de teste 
EAT EASS Cultivar Lotes 48h 72h 96h 48h 72h 96h 

  .......................................................................%......................................................................
Safira 1 90 c 87 b 18 b 95 a 95 a 94 a 

 2 97 ab 95 a 89 a 98 a 93 a 93 a 
 3 98 a 92 ab 83 a 97 a 92 a 83 b 
 4 91 bc 66 c 27 b 92 a 95 a 88 ab 
 c.v.(%) 3,8 3,8 9,5 3,3 4,6 4,0 

Jóia A 98 a 97 a 96 a 91 a 86 a 80 a 
 B 96 a 94 a 93 a 88 ab 86 a 83 a 
 C 87 b 90 a 60 b 83 b 80 a 81 a 
 c.v.(%) 3,3 3,9 5,3 4,0 4,4 7,8 

Letras minúsculas: comparação de médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
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Tabela 15 - Teor de água de sementes antes e após envelhecimento acelerado tradicional (EAT) e 

com solução salina (EASS), de lotes de sementes de pepino dos cultivares Safira e 

Jóia, mantidas em câmara jaquetada por 48, 72 e 96 horas, a 41 e 45ºC, na segunda 

época de testes 
Teor de água após Envelhecimento acelerado a 41ºC 

48h 72h 96h Lotes Teor de 
água EAT EASS EAT EASS EAT EASS 

 ....................................................................................%.................................................................................
1 7,2 24,4 8,8 26,6 9,1 28,2 9,1 
2 6,9 23,4 8,5 22,6 9,0 25,9 10,1 
3 7,1 19,6 8,9 20,9 8,8 26,5 9,4 
4 7,2 25,6 9,6 23,7 9,8 28,2 9,1 
A 7,8 27,8 9,8 26,2 10,3 24,9 9,7 
B 7,6 25,0 9,8 26,9 9,8 20,5 9,4 
C 7,4 25,5 9,2 22,7 9,8 22,0 10,3 

Teor de água após Envelhecimento acelerado a 45ºC 
48h 72h 96h Lotes Teor de 

água 
EAT EASS EAT EASS EAT EASS 

 ...................................................................................%................................................................................. 
1 6,8 24,9 10,6 27,8 10,8 26,8 10,1 
2 6,7 25,5 10,4 26,7 10,7 26,0 9,9 
3 6,5 23,9 9,8 25,5 10,0 25,7 9,5 
4 6,9 24,6 10,0 25,5 10,6 23,9 10,0 
A 7,1 23,2 10,1 25,2 10,5 23,8 9,6 
B 7,1 22,4 10,0 22,9 10,5 22,3 9,9 
C 7,0 22,4 9,9 24,4 10,4 22,5 10,0 

 

 

Tabela 16 - Resultados do envelhecimento acelerado tradicional (EAT) e com solução salina 

(EASS) de lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia, mantidas em câmara 

jaquetada por 48, 72 e 96 horas, a 41ºC, na segunda época de testes 
EAT EASS Cultivar Lotes 48h 72h 96h 48h 72h 96h 

  ......................................................................%...................................................................... 
Safira 1 96 a 95 a 84 b 95 a 93 a 94 a 

 2 99 a 98 a 99 a 99 a 97 a 96 a 
 3 97 a 98 a 98 a 98 a 95 a 98 a 
 4 94 a 89 b 86 b 97 a 93 a 91 a 
 c.v.(%) 3,8 2,6 3,3 2,3 3,4 3,9 

Jóia A 100 a 96 a 98 a 93 a 97 a 90 a 
 B 97 ab 98 a 96 a 89 ab 98 a 86 ab 
 C 93 b 94 a 88 b 84 b 94 a 78 b 
 c.v.(%) 3,2 3,2 3,8 3,2 3,2 6,0 

Letras minúsculas: comparação de médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
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Tabela 17 - Resultados do envelhecimento acelerado tradicional (EAT) e com solução salina 

(EASS) de lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia, mantidas em câmara 

jaquetada por 48, 72 e 96 horas, a 45ºC, na segunda época de testes 
EAT EASS Cultivar Lotes 48h 72h 96h 48h 72h 96h 

  .......................................................................%...................................................................... 
Safira 1 93 a 87 b 78 a 92 a 96 a 92 a 

 2 98 a 96 a 95 a 94 a 91 a 90 a 
 3 99 a 96 a 88 a 96 a 80 b 85 a 
 4 91 a 73 c 50 b 94 a 90 a 91 a 
 c.v.(%) 4,6 3,9 10,4 4,2 4,5 4,4 

Jóia A 96 a 97 a 92 a 92 a 82 a 88 a 
 B 96 a 90 ab 81 a 81 ab 79 a 84 ab 
 C 89 a 82 b 63 b 78 b 78 a 77 b 
 c.v.(%) 7,4 7,3 7,9 7,4 6,9 6,9 

Letras minúsculas: comparação de médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
 

  

Tabela 18 - Teor de água de sementes antes e após envelhecimento acelerado tradicional (EAT) e 

com solução salina (EASS), de lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia, mantidas 

em câmara jaquetada por 48, 72 e 96 horas, a 41º e 45ºC, na terceira época de testes 
Teor de água após Envelhecimento acelerado a 41ºC 

48h 72h 96h Lotes Teor de 
água 

EAT EASS EAT EASS EAT EASS 
 .....................................................................................%................................................................................ 

1 7,3 23,3 10,4 22,4 10,0 24,9 9,8 
2 7,0 23,8 10,1 24,9 9,7 21,8 10,1 
3 7,1 22,5 10,1 23,8 9,0 22,7 9,6 
4 7,2 22,7 10,0 22,5 10,0 22,1 9,7 
A 7,8 22,5 10,2 25,2 11,4 24,3 10,8 
B 7,6 23,5 10,1 25,7 10,2 23,8 10,3 
C 7,4 24,3 10,4 27,1 10,4 24,4 10,5 

Teor de água após Envelhecimento acelerado a 45ºC 
48h 72h 96h Lotes Teor de 

água 
EAT EASS EAT EASS EAT EASS 

 ......................................................................................%.................................................................................
1 6,8 24,9 10,6 27,8 10,8 26,8 10,1 
2 6,7 25,5 10,4 26,7 10,7 26,0 9,9 
3 6,5 23,9 9,8 25,5 10,0 25,7 9,5 
4 6,9 24,6 10,0 25,5 10,6 23,9 10,0 
A 7,1 23,2 10,1 25,2 10,5 23,8 9,6 
B 7,1 22,4 10,0 22,9 10,5 22,3 9,9 
C 7,0 22,4 9,9 24,4 10,4 22,5 10,0 

 

 



 49

Tabela 19 - Resultados do envelhecimento acelerado tradicional (EAT) e com solução salina 

(EASS) de lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia, mantidas em câmara 

jaquetada por 48, 72 e 96 horas, a 41ºC, na terceira época de testes 
EAT EASS Cultivar Lotes 48h 72h 96h 48h 72h 96h 

  ......................................................................%......................................................................
Safira 1 96 ab 93 a 89 bc 96 ab 95 a 94 a 

 2 97 ab 97 a 97 ab 99 a 95 a 96 a 
 3 100 a 97 a 99 a 95 ab 95 a 95 a 
 4 94 b 84 b 82 c 94 b 93 a 92 a 
 c.v.(%) 2,1 3,3 4,6 2,1 3,8 3,9 

Jóia A 99 a 98 a 98 a 92 a 85 a 93 a 
 B 96 a 96 ab 96 a 89 a 86 a 90 ab 
 C 96 a 93 b 88 b 84 a 81 a 83 b 
 c.v.(%) 3,2 2,4 3,8 4,8 7,7 4,2 

Letras minúsculas: comparação de médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
 

Tabela 20 - Resultados do envelhecimento acelerado tradicional (EAT) e com solução salina 

(EASS) de lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia, mantidas em câmara 

jaquetada por 48, 72 e 96 horas, a 45ºC, na terceira época de testes 
EAT EASS Cultivar Lotes 48h 72h 96h 48h 72h 96h 

  .........................................................................%........................................................................
Safira 1 93 a 92 a 87 b 96 a 78 a 92 a 

 2 98 a 94 a 96 a 91 a 95 a 90 a 
 3 99 a 96 a 96 a 80 b 88 a 85 a 
 4 91 a 94 a 73 c 90 a 50 b 91 a 
 c.v.(%) 4,5 4,2 3,8 4,5 10,4 4,3 

Jóia A 99 a 95 a 99 a 93 a 96 a 87 a 
 B 98 a 87 a 90 b 87 a 79 b 85 a 
 C 87 b 88 a 75 c 85 a 32 c 73 b 
 c.v.(%) 1,9 5,1 5,2 5,5 10,8 7,2 

Letras minúsculas: comparação de médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
 

De modo geral, para o teste de envelhecimento acelerado, as combinações de fatores mais 

promissoras na avaliação do potencial fisiológico de sementes, foram o envelhecimento conforme 

o procedimento tradicional ou com solução salina, durante 96 horas em câmara jaquetada a 41ºC. 

É importante salientar que o procedimento tradicional a 41 ou 45ºC, originaram maiores 

diferenças nos teores de água entre os lotes testados, o que pode comprometer resultados 

posteriores ou tornar o teste mais longo, devido à possível necessidade de repetição das avaliações 

na hipótese de obtenção de teores de água finais acima dos toleráveis. Abdo et al. (2005) também 
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relataram para sementes de pepino a maior variação no teor de água das sementes quando 

utilizado o procedimento tradicional. 

 De modo geral os efeitos do envelhecimento acelerado com solução saturada de cloreto de 

sódio, em substituição à água, foram menos drásticos, mas ao mesmo tempo houve menor 

sensibilidade para a detecção de diferenças de vigor entre os lotes de sementes. Além disso, a 

uniformidade do teste avaliada pelo teor de água final foi mais consistente do que com o uso do 

procedimento tradicional. Confirmando observações efetuadas em trabalhos anteriores, o 

procedimento com solução salina determina a absorção mais lenta e uniforme da água pelas 

sementes e efeito menos drástico que o teste tradicional, sem perder a eficiência na distinção dos 

lotes (JIANHUA, MCDONALD, 1996; PANOBIANCO, MARCOS FILHO, 2001). 

As informações obtidas confirmaram a possibilidade da utilização do teste de 

envelhecimento acelerado tradicional ou com solução salina a 41ºC por 96 horas, para detectar 

diferenças no potencial fisiológico de sementes de pepino. Esse resultado difere dos obtidos por 

Abdo et al. (2005) e Bhéring et al. (2000), que concluíram que o procedimento com solução salina 

a 41ºC por 72 horas foi o mais eficiente para sementes de pepino. No entanto, concordam com os 

obtidos por Torres (2004) também em sementes de pepino, que demonstraram que a melhor 

combinação para avaliação do potencial fisiológico foi o uso de procedimento tradicional ou com 

solução salina, por 72 ou 96 horas a 41ºC. 

 

2.3.2.4 Deterioração Controlada 

 

Nas tabelas 21, 22 e 23 estão os dados médios referentes ao teor de água antes e após o 

ajuste para 20 e 24%, colocadas em banho-maria a 45ºC, durante 24 e 48 horas, avaliados na 

primeira, segunda e terceira época, respectivamente. 

O teor de água inicial das sementes dos diferentes lotes, dentro de cada cultivar nas três 

épocas de avaliação, não apresentou variação elevada, o que é importante, pois essa uniformidade 

é essencial para a padronização das avaliações e obtenção de resultados consistentes (MARCOS 

FILHO, 1999A, 2001). 
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Tabela 21 - Dados médios referentes ao teor de água de sementes dos cultivares Safira e Jóia 

ajustados para 20 e 24%, antes e após deterioração controlada por 24 e 48 horas, na 

primeira época de testes 
24 horas 48 horas Cultivar Lotes Teor de água 20% 24% 20% 24% 

  ...........................................................................%.....................................................................
Safira 1 6,8 20,8 23,6 19,7 23,7 

 2 6,7 20,7 24,5 19,9 23,7 
 3 6,5 20,0 23,9 20,0 23,9 
 4 6,9 20,8 24,0 19,5 23,7 

Jóia A 7,1 20,6 23,6 19,7 23,9 
 B 7,1 19,8 23,8 19,9 23,5 
 C 7,0 19,7 24,5 19,8 23,6 

 

 Essa pequena variação, também foi verificada após os ajustes do teor de água para atingir 

os valores de 20 e 24% nas três épocas avaliadas; assim, esse procedimento foi eficiente, pois os 

valores foram uniformes entre os lotes e muito próximos aos planejados. TeKrony (2003) alertou 

que alguns resultados revelam que um ponto porcentual de diferença no teor de água pode causar 

grande impacto na germinação após a deterioração controlada, principalmente para os lotes de 

médio e baixo vigor. Dessa forma, o teste exige um maior treinamento técnico para que possa ser 

conduzido com sucesso (POWELL, MATTHEWS, 1981). 

 

Tabela 22 - Dados médios referentes ao teor de água de sementes de pepino dos cultivares Safira e 

Jóia ajustados para 20 e 24%, antes e após deterioração controlada por 24 e 48 horas, 

na segunda época de testes 
24 horas 48 horas Cultivares Lotes Teor de água 20% 24% 20% 24% 

  ...........................................................................%...................................................................
Safira 1 6,8 20,1 23,8 20,0 24,2 

 2 6,7 20,0 24,4 19,9 23,4 
 3 6,5 20,1 23,8 19,3 23,7 
 4 6,9 19,5 23,8 20,2 23,3 

Jóia A 7,1 19,8 23,5 19,8 23,6 
 B 7,1 20,6 24,1 20,4 24,0 
 C 7,0 19,3 24,0 19,7 23,5 
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Tabela 23 - Dados médios referentes ao teor de água de sementes dos cultivares Safira e Jóia 

ajustados para 20 e 24%, antes e após a deterioração controlada por 24 e 48 horas, na 

terceira época de testes 
24 horas 48 horas Cultivar Lotes Teor de água 20% 24% 20% 24% 

  .........................................................................%.................................................................. 
Safira 1 6,8 20,3 24,6 20,9 23,5 

 2 6,7 19,8 24,5 19,8 23,7 
 3 6,5 20,4 23,9 20,4 24,5 
 4 6,9 19,7 23,5 20,3 23,7 

Jóia A 7,1 20,2 24,6 20,1 23,8 
 B 7,1 20,2 24,2 20,1 22,8 
 C 7,0 20,1 24,2 20,3 24,5 

 

Nas tabelas 24, 25 e 26 estão apresentados os resultados referentes ao teste de deterioração 

controlada na primeira, segunda e terceira época de avaliação, respectivamente. 

 Algumas combinações foram eficientes para separar os lotes em níveis de vigor. De modo 

geral, para os cultivares avaliados, o período de 24 horas em banho-maria não foi suficiente para 

provocar separação consistente entre os lotes. A utilização do período de 48 horas foi mais 

sensível para detectar diferenças no vigor, tanto com o ajuste do teor de água para 20% como para 

24%.  

 

Tabela 24 - Resultados de deterioração controlada de lotes de sementes dos cultivares Safira e 

Jóia realizada em sementes com teores de água ajustados para 20 e 24%, por períodos 

de 24 e 48 horas, avaliada no quarto dia após semeadura, na primeira época de testes 
24 horas 48 horas Cultivar Lotes 20% 24% 20% 24% 

  ...................................................................%...................................................................
Safira 1 99 a 97 a 93 bc 95 a 

 2 99 a 99 a 97 ab 98 a 
 3 99 a 100 a 98 a 94 ab 
 4 96 a 96 a 92 c 88 b 
 c.v.(%) 1,5 2,5 2,1 3,4 

Jóia A 99 a 99 a 100 a 97 a 
 B 97 a 98 a 95 a 90 ab 
 C 93 b 93 b 86 b 84 b 
 c.v.(%) 1,8 2,2 3,6 7,2 

Letras minúsculas: comparação de médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
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Para o cv. Safira, na primeira época, os resultados revelaram lote 4 como o de menor 

vigor, mas a identificação do lote de maior vigor, lote 2, ficou evidente na segunda e na terceira 

época. 

Para os lotes do cv. Jóia, de modo geral, o ajuste do teor de água para 20 e 24% em 

combinação com o período de 48 horas foram eficientes para indicar o lote C como o de menor 

vigor e o lote A o de maior, resultado semelhante ao verificado nos testes iniciais (Tabela 1) e nos 

testes de condutividade elétrica e de envelhecimento acelerado. 

 

Tabela 25 - Resultados de deterioração controlada de lotes de sementes dos cultivares Safira e 

Jóia realizada em sementes com teores de água ajustados para 20 e 24%, por períodos 

de 24 e 48 horas a 45ºC, avaliada no quarto dia após semeadura, na segunda época de 

testes 
24 horas 48 horas Cultivar Lotes 20% 24% 20% 24% 

  ....................................................................%....................................................................
Safira 1 97 a 95 a 93 ab 93 ab 

 2 100 a 99 a 99 a 97 a 
 3 98 a 98 a 97 ab 94 ab 
 4 96 a 94 a 91 b 92 b 
 c.v.(%) 3,4 2,9 4,0 2,7 

Jóia A 96 a 97 a 96 a 98 a 
 B 94 a 95 a 91 ab 92 ab 
 C 91 a 93 a 85 b 86 b 
 c.v.(%) 3,5 3,6 5,2 4,3 

Letras minúsculas: comparação de médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
  

 Na terceira época, o teste de deterioração controlada apresentou resultados diferentes dos 

obtidos nas épocas anteriores. Nessa época, verificou-se separação dos lotes quando utilizado o 

período de 24 horas de banho-maria. Para os lotes do cv. Jóia, a separação dos lotes de maior e de 

menor vigor foi possível em todas as combinações testadas, onde o lote C foi indicado como o de 

menor vigor e o lote A como o de maior vigor, de maneira semelhante aos demais testes.  

 De modo geral, pela análise dos resultados das três épocas de avaliação, a combinação 

entre o ajuste do teor de água das sementes para 20 ou 24% e período de 48 horas em banho-

maria, a 45ºC, demonstrou eficiência na avaliação do vigor de sementes pelo teste de deterioração 

controlada. 
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Tabela 26 - Resultados de deterioração controlada de lotes de sementes do cv Safira e cv Jóia  

realizada em sementes com teores de água ajustados para 20 e 24% por períodos de 

24 e 48, avaliada no quarto dia após semeadura, na terceira época de testes 
24 horas 48 horas Cultivar Lotes 20% 24% 20% 24% 

  ....................................................................%..................................................................... 
Safira 1 95 ab 94 ab 89 c 90 b 

 2 98 a 100 a 96 a 97 a 
 3 97 ab 92 b 94 ab 90 b 
 4 90 b 94 ab 90 bc 92 ab 
 c.v.(%) 3,6 3,3 2,8 3,5 

Jóia A 98 a 100 a 99 a 98 a 
 B 96 ab 97 a 91 b 90 b 
 C 92 b 85 b 86 b 70 c 
 c.v.(%) 3,4 2,7 3,8 2,9 

Letras minúsculas: comparação de médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
  

A proposta inicial para o teste de deterioração controlada (MATTHEWS, 1980) sugere que 

o ajuste no teor de água seja tal que o período de 24 horas permita a separação entre os lotes de 

sementes pequenas (MATTHEWS, 1994). Assim, Panobianco, Marcos Filho (1998) obtiveram 

resultados favoráveis com o uso da deterioração controlada em sementes de pimentão com 24% 

de teor de água, a 45ºC por 24 horas.  

Entretanto, Osman, George (1988) sugeriram para sementes de feijão que a deterioração 

deve ser realizada por 5 dias a 45º C em sementes com 24% de teor de água; períodos menores 

não foram suficientes para separar os lotes em diferentes níveis de vigor. Já Santos, Menezes, 

Villela (2003) concluíram que sementes de feijão com 20% podem ser avaliadas quanto ao vigor 

pelo teste quando utilizada a temperatura de 45ºC e 48 horas de banho-maria. 

 Para sementes de pepino, os estudos realizados até o momento originaram diferentes 

sugestões de metodologia. Assim, Alsadon, Yule, Powell (1995) avaliaram sementes com 24% de 

água colocadas em banho-maria a 45ºC, por 6, 18, 24, 30, 42, 48 e 72 horas, e verificaram que 

nenhum dos períodos testados foi eficiente para separar os lotes testados. Os resultados de Pandey 

et al. (1990) indicam o uso de sementes com 20% de teor de água a 40ºC por 48 ou 72 horas. 

Bhéring et al. (2000) avaliaram o uso de 24 e 48 horas de banho-maria a 45ºC em sementes com 

teor de água ajustado para 20 e 24%, e verificaram maior eficiência na distinção entre lotes 

quando utilizada a combinação 24%/48 horas. 
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 Um aspecto importante em uma rotina onde se utiliza o teste de deterioração controlada é a 

precisão requerida no ajuste do teor de água das sementes (POWELL, MATTHEWS, 1981), no 

entanto esse ajuste requer determinado período de tempo para ser realizado e é uma etapa 

trabalhosa. Muniz et al. (2004) obtiveram resultados satisfatórios na avaliação do potencial 

fisiológico de sementes de melão pelo teste de deterioração controlada; porém relatou que a 

aplicação do teste foi trabalhosa e considerou esse fato uma desvantagem em relação ao teste de 

envelhecimento acelerado. Powell, Matthews (1981) também relataram que o teste de 

deterioração controlada requer maior treinamento técnico para sua aplicação do que o de 

envelhecimento acelerado (POWELL, MATTHEWS, 1981). 

 Assim, apesar dos resultados favoráveis obtidos com o uso do teste de deterioração 

controlada na avaliação do potencial fisiológico, optou-se por utilizar no restante do trabalho o 

teste de envelhecimento acelerado com solução salina, por ser eficiente e proporcionar menor 

variação no teor de água durante o teste. 

 

Considerações Gerais 

 Por meio da análise dos resultados obtidos nas três épocas, foi possível identificar testes 

eficientes para avaliar o vigor de sementes de pepino. O teste de condutividade elétrica, de modo 

geral, foi eficiente na separação dos lotes quando utilizado o volume de 100ml e 50 sementes por 

repetição, com leituras após 12 ou 16 horas de embebição.  

 O teste de lixiviação de potássio não foi adequado para avaliar o potencial fisiológico dos 

lotes do cv Jóia. Para o cv. Safira, a diferenciação dos lotes em níveis de vigor pode ser verificada 

com leituras após 30 minutos de embebição, utilizando-se 25, 50, 75 ou 100ml de água. 

Quanto ao teste de envelhecimento acelerado, os resultados fornecidos foram consistentes 

e permitiram separação dos lotes em diferentes níveis de vigor, quando utilizadas as combinações 

41ºC e período de 96 horas nos procedimentos tradicional e com solução salina. O teste de 

deterioração controlada mostrou-se promissor e com resultados consistentes. A melhor 

combinação dos fatores testados foi a utilização de teor de água ajustado para 24%, o período de 

48 horas em banho-maria, a 45ºC. 
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2.3.3 Condicionamento fisiológico 

 

2.3.3.1 Avaliação inicial dos lotes 

 Os lotes de sementes dos cultivares Safira e Jóia foram caracterizados por meio da 

determinação do teor de água, da porcentagem e velocidade de germinação e de emergência de 

plântulas, da condutividade elétrica e do envelhecimento acelerado (tabela 27). 

 A análise de variância dos dados obtidos acusou resultados significativos para os efeitos de 

lotes, que apresentavam-se com diferenças quanto ao vigor. Assim, a porcentagem e velocidade 

de germinação, a velocidade de emergência e os resultados do teste de envelhecimento acelerado, 

identificaram o lote 3 do cv. Safira como de menor vigor e o lote 2 o de maior vigor. 

Paralelamente, o teste de condutividade elétrica e a percentagem de germinação não detectaram 

diferenças entre os lotes de 'Jóia'. Os demais acusaram a inferioridade do desempenho do lote C e 

a superioridade do lote A. 

 

Tabela 27 - Dados médios referentes ao teor de água (TA), porcentagem e velocidade de 

germinação (índice), porcentagem e velocidade de emergência de plântulas (índice), 

condutividade elétrica (µmho.cm-1.g-1) e envelhecimento acelerado (%), de lotes de 

sementes dos cultivares Safira e Jóia 

Cultivar Lotes TA Germinação Emergência Cond. elét. Env. acel. 
  ......%..... .....%..... Índice .....%..... índice µmho.cm-1.g-1 .......%....... 

Safira 1 6,3 100 a 37,8 b 98 a 31,2 a 13,1 a 91 ab 
 2 6,3 100 a 41,6 a 100 a 32,0 a 11,8 a 95 a 
 3 6,5 96 b 34,5 c 97 a 25,6 b 13,2 a 86 b 
 c.v.(%) - 1,3 3,3 2,5 4,4 7,1 4,1 

Jóia A 6,7 99 a 35,4 a 100 a 32,1 a 14,7 a 98 a 

 B 6,8 97 a 32,1 b 98 ab 29,6 b 14,5 a 95 ab 

 C 6,7 98 a 31,9 b 97 b 23,4 c 13,9 a 90 b 
 c.v.(%) - 2,2 2,6 1,5 4,3 4,1 3,6 

Letras minúsculas: comparação das médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade), separadamente para cada 
cultivar. 
 

 O teor de água inicial das sementes variou em 0,5 ponto porcentual (6,3% a 6,8%), estando 

dentro do limite tolerável para a obtenção de resultados consistentes (MARCOS FILHO, 2005).   

A utilização de lotes com diferentes níveis de vigor é importante para o estudo da relação 

entre o potencial fisiológico e a resposta das sementes ao condicionamento. Considerando-se que 
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a técnica tem por objetivo uniformizar o comportamento de indivíduos componentes de uma 

população (MARCOS FILHO, 2005), lotes compostos por sementes em avançado estádio de 

deterioração podem não responder adequadamente ao condicionamento fisiológico; da mesma 

forma, lotes altamente vigorosos podem não ser beneficiados.  

 

2.3.3.2 Estudo de procedimentos para o condicionamento fisiológico  

2.3.3.2.1 Marcha de absorção de água 

 

A evolução da captação de água pelas sementes dos três lotes de cada cultivar pode ser 

visualizada na tabela 28. Os teores de água necessários para emissão da raiz primária variaram 

conforme o cultivar e o lote avaliado. Assim, a emissão da raiz primária das sementes de 'Safira' 

iniciou quando as mesmas apresentavam teor de água de 33,1 % a 33,5%, entre 13,5 e 16,5 horas 

após o início da embebição. Para as sementes de 'Jóia', a protrusão ocorreu em sementes com teor 

de água entre 35,8% e 36,9%, após 18,5 a 24,5 horas de embebição. Deve ser destacado que a 

emissão da raiz primária foi mais tardia para o lote 3 do cv. Safira e o lote C do cv. Jóia, 

identificados inicialmente como os menos vigorosos que os demais (tabela 27).  

 

Tabela 28 - Teor de água (%) de três lotes de sementes de pepino cv. Safira (lotes 1, 2, 3) e de três 

do cv. Jóia (lotes A, B e C), durante o progresso da embebição a 25°C  
Lotes Embebição 

(h) 1 2 3 A B C 
0 6,5 6,6 6,4 6,2 6,3 6,2 
3 23,4 23,8 23,2 24,6 23,3 23,8 
6 28,4 27,4 28,0 29,8 28,0 28,0 
9 31,4 30,1 32,0 33,0 31,1 31,4 

12,5 32,3 32,6 32,4 34,0 33,0 32,2 
13,5 32,9 33,1* 32,8 34,7 33,8 32,9 
14,5 33,2 --- 33,1 35,3 34,2 33,3 
15,5 33,4* --- 33,4 35,0 34,5 33,8 
16,5 --- --- 33,5* 35,3 34,8 34,1 
17,5 --- --- --- 36,5 35,1 34,6 
18,5 --- --- --- 36,7* 35,4 34,8 
20,5 --- --- --- --- 35,8* 35,2 
24,5 --- --- --- --- --- 36,9* 

* teor de água no início da emissão da raiz primária (quando 5 ou mais sementes emitiram raiz com no mínimo 1 
mm). 

 



 58

Para o cv. Jóia, os teores foram, em média, superiores em 3 pontos percentuais aos 

verificados para o cv. Safira (tabela 28). Desta forma, os teores de água finais a serem atingidos 

com o condicionamento fisiológico foram fixados em 29% para o cv. Safira e 32% para o cv. Jóia.  

Esses teores foram escolhidos procurando garantir que o condicionamento das sementes fosse 

paralisado ainda na fase II do processo de germinação, ou seja, ativando o metabolismo, mas 

evitando a protrusão da raiz primária. 

Segundo Bewley e Black (1985), as sementes de baixo potencial fisiológico precisam de 

maior tempo para reorganizar suas membranas e alcançar o início da fase III do processo de 

germinação. Penaloza e Eira (1993) confirmaram essa observação em sementes de tomate e 

verificaram que o período de embebição deve ser associado ao potencial fisiológico e também ao 

cultivar; assim, as sementes dos lotes de desempenho inferior necessitaram de um período maior 

de embebição do que as de alto vigor para complementação do condicionamento.  

 

2.3.3.2.2 Avaliação dos procedimentos para o condicionamento fisiológico 

A: avaliação inicial dos efeitos do hidrocondicionamento, do osmocondicionamento e do 

matricondicionamento 

  

Na Tabela 29 são apresentados os teores de água das sementes dos cultivares Safira e Jóia 

antes e após o término dos tratamentos condicionadores. Verifica-se que os teores de água iniciais 

apresentavam variação menor que 2 pontos porcentuais, o que contribui para obtenção de 

resultados consistentes. Da mesma forma, o teor de água alcançado ao final do condicionamento 

fisiológico na maioria dos tratamentos, foi próximo aos valores pré-estabelecidos para cada 

cultivar, ou seja 29% para as sementes do cv. Safira e 32% para as do cv. Jóia.  

Entretanto, durante o matricondicionamento e o osmocondicionamento com solução de 

PEG (imersão das sementes) houve dificuldades para o monitoramento da absorção de água pelas 

sementes, levando a obtenção de teores de água finais distantes dos estipulados em alguns lotes de 

'Safira' e de 'Jóia'. No caso do matricondicionamento, verificou-se que tanto areia como a 

vermiculita, aderiam às sementes o que dificultava as pesagens necessárias para monitorar a 

absorção de água, levando a resultados inconsistentes. Esses fatos demonstraram que os 

procedimentos avaliados para o matricondicionamento não representam alternativas viáveis para 

utilização em sementes de pepino. Em sementes de tomate, Taylor, Klein e Whitlow (1988) 



 59

também relataram dificuldades para remover as sementes da matriz sólida utilizada no 

condicionamento. 

 

Tabela 29 - Teores de água (%) de seis lotes de sementes de pepino, antes e após o 

condicionamento fisiológico 

cv. Safira 
Lote 1 Lote 2 Lote 3 Tratamentos 

inicial final inicial final inicial final 
Pp+ água 6,2 29,3 6,3 29,4 6,3 28,5 
Pp+ - 0,1 6,5 29,5 6,5 28,8 6,6 28,8 
Pp+ - 0,2 6,5 28,8 6,5 28,9 6,6 28,9 
Pp+ - 0,5 6,5 28,5 6,5 28,8 6,6 29,0 

Matricond. 6,5 25,2 6,2 29,3 7,0 28,6 
Peg - 0,1 6,5 29,7 6,2 28,5 7,0 29,0 
Peg - 0,2 6,5 29,5 6,2 28,9 7,1 28,3 
Peg - 0,5 6,5 27,8 6,2 27,8 7,1 28,2 

Testemunha 6,2 6,3 6,3 
cv. Jóia 

Lote A Lote B Lote C Tratamentos 
Inicial Final Inicial final inicial Final 

Pp+ água 5,4 32,8 5,4 32,4 5,4 32,2 
Pp+ - 0,1 6,9 32,1 7,0 31,8 7,1 32,5 
Pp+ - 0,2 6,9 32,0 7,0 32,2 7,1 32,5 
Pp+ - 0,5 6,9 32,1 7,0 32,4 7,1 32,1 

Matricond. 7,0 32,5 7,0 32,4 7,0 33,1 
Peg - 0,1 7,0 30,9 7,0 31,9 7,0 35,4 
Peg - 0,2 7,0 30,9 7,0 31,7 7,0 31,1 
Peg - 0,5 7,0 39,8 7,0 30,1 7,0 30,2 

Testemunha 5,4 5,4 5,4 
 

Legenda: 
 Pp+ água: hidrocondicionamento em papel 

 Pp+ -0,1:  osmocondicionamento com embebição de papel em solução de PEG -0,1MPa 

 Pp+ -0,2:  osmocondicionamento com embebição de papel em solução de PEG -0,2MPa 

 Pp+ -0,5:  osmocondicionamento com embebição de papel em solução de PEG -0,5MPa 

 Matricond.: matricondicionamento utilizando areia lavada e esterilizada 

 Peg -0,1:   osmocondicionamento com imersão das sementes em solução de PEG -0,1MPa 

 Peg -0,2:   osmocondicionamento com imersão das sementes em solução de PEG -0,2MPa 

 Peg -0,5:   osmocondicionamento com imersão das sementes em solução de PEG -0,5MPa 
 

No caso do osmocondicionamento, as dificuldades durante a condução do tratamento 

também se relacionaram às pesagens para o controle dos acréscimos no teor de água. A retirada 
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das sementes da solução era demorada e era necessário eliminar a solução aderida às sementes 

antes de proceder à pesagem, procedimento que requeria maior período de tempo, levando a uma 

possível perda de água para o ambiente até que a limpeza fosse concluída. 

A tabela 30 refere-se aos dados da primeira contagem do teste de germinação, 

porcentagem e velocidade de germinação dos lotes do cv Safira submetidos ao condicionamento 

fisiológico. 

  

Tabela 30 - Valores médios de germinação (Germ.) e de vigor [primeira contagem do teste de 

germinação (1ª C.) e velocidade de germinação (V.G.)] de três lotes de sementes de 

pepino cv. Safira submetidos a diferentes métodos de condicionamento fisiológico 

 
Lote 1 Lote 2 Lote 3 Tratamentos 

Germ. 1a C. V.G. Germ. 1a C.  V.G. Germ. 1a C. V.G. 
 % % Índice % % índice % % índice 

Testemunha 100 a 100 a 37,8 ab 100 a 100 a 41,6 c 96 a 93 b 34,5 c 
Pp+ água 98 a 98 a 42,5 a 100 a 100 a 49,1 a 99 a 98 ab 42,0 ab 
Pp+ - 0,1 100 a 100 a 44,3 a 100 a 99 a 49,1 a 98 a 98 ab 45,2 a 
Pp+ - 0,2 99 a 99 a 43,6 a 100 a 100 a 49,4 a 99 a 95 ab 43,4 a 
Pp+ - 0,5 99 a 97 a 39,1 ab 100 a 99 a 44,7 b 98 a 98 ab 36,2 b 
Matricond. 100 a 99 a 44,5 a 100 a 100 a 48,6 a 98 a 96 ab 44,0 a 
Peg – 0,1 100 a 99 a 37,1 ab 97 b 97 b 33,8 e 99 a 99 ab 38,4 bc 
Peg – 0,2 98 a 97 a 36,5 c 98 ab 97 b 37,4 d 100 a 100 a 34,4 c 
Peg – 0,5 99 a 98 a 39,4 b 100 a 100 a 43,0 bc 96 a 96 ab 35,6 c 
c.v.(%) 1,7 1,3 3,1 1,2 1,2 2,3 2,7 2,2 4,7 

Letras minúsculas: comparações entre médias na mesma coluna (Tukey, p< 0,05). 

Legenda: 

 Pp+ água: hidrocondicionamento em papel 

 Pp+ -0,1: osmocondicionamento com embebição do papel em solução de PEG -0,1MPa 

 Pp+ -0,2: osmocondicionamento com embebição do papel em solução de PEG -0,2MPa 

 Pp+ -0,5: osmocondicionamento com embebição do papel em solução de PEG -0,5MPa  

 Matricond.: matricondicionamento utilizando areia lavada e esterilizada 

 Peg -0,1: osmocondicionamento com imersão das sementes em solução de PEG -0,1MPa 

 Peg -0,2: osmocondicionamento com imersão das sementes em solução de PEG -0,2MPa 

 Peg -0,5: osmocondicionamento com imersão das sementes em solução de PEG -0,5MPa 

 

 

Os efeitos benéficos do condicionamento fisiológico manifestaram-se na velocidade de 

germinação. Neste caso, o desempenho das sementes não condicionadas dos lotes 2 e 3 foi 

superado pelas hidrocondicionadas, as osmocondicionadas em papel (solução de PEG -0,1 e -
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0,2MPa) e as matricondicionadas. Entretanto, conforme já destacado, o matricondicionamento e o 

osmocondicionamento com imersão das sementes em solução de PEG não foram considerados 

tratamentos viáveis para o condicionamento de sementes de pepino. Apesar da literatura indicar 

incremento na velocidade de germinação em sementes matricondicionadas de pepino (HABDAS, 

SZAFIROWSKA, SOKOLOWSKA, 2000), a matriz sólida utilizada no presente trabalho não 

resultou em um tratamento viável.  

Observou-se efeito positivo do hidrocondicionamento e do osmocondicionamento em 

papel sobre a velocidade de germinação. Para os três lotes do cv. Safira, os maiores índices de 

velocidade de germinação foram verificados com o uso do hidrocondicionamento e do 

osmocondicionamento em papel com solução de PEG -0,1MPa e -0,2MPa. O 

matricondicionamento também favoreceu a velocidade de germinação; no entanto, esse resultado 

não é totalmente vantajoso, pois, conforme destacado anteriormente, esse procedimento 

apresentou problemas em sua condução. 

Ressalta-se que o cultivo comercial do pepino inicia-se com a produção das mudas em 

bandejas onde tanto a porcentagem final quanto a velocidade e a uniformidade de emergência de 

plântulas são parâmetros importantes para o produtor. No entanto, quando os lotes utilizados pelo 

produtor de mudas apresentam porcentagem de germinação elevada, característica desejável em se 

tratando de sementes de alto valor genético, a velocidade de germinação torna-se um fator de 

maior importância por relacionar-se à obtenção de mudas mais uniformes em menor período de 

tempo. Desta forma, na verificação dos efeitos do condicionamento fisiológico nos lotes testados, 

com porcentagem de germinação elevada, a velocidade de germinação foi considerada um 

parâmetro mais importante do que a porcentagem de germinação.  

 O exame da tabela 31, referente ao cv Jóia, também permite verificar que os efeitos do 

condicionamento fisiológico manifestaram-se acelerando a germinação. Os lotes A e B 

responderam principalmente ao hidrocondicionamento e ao osmocondicionamento em papel em 

solução de PEG -0,1MPa e -0,2MPa, mas apenas o osmocondicionamento em papel (-0,2MPa) foi 

eficiente para o lote C.  

Passam et al. (1989) verificaram em sementes de pepino, berinjela, pimentão e melão que 

o condicionamento fisiológico resultou em efeitos mais evidentes sobre a velocidade de 

germinação em todos os lotes testados. Da mesma forma foi relatado para sementes de trigo, em 

que em geral, os efeitos benéficos do condicionamento fisiológico manifestaram-se na velocidade 
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de germinação enquanto nenhuma mudança foi observada na porcentagem de germinação 

(DELL´AQUILA, TRITTO, 1990). 

 

Tabela 31 - Valores médios de germinação (%) e de vigor [primeira contagem do teste de 

germinação (%) e velocidade de germinação (índice)] de três lotes de sementes de 

pepino cv Jóia submetidos a diferentes métodos de condicionamento fisiológico 

 
Lote A Lote B Lote C Tratamentos 

Germ. 1aC. V.G. Germ. 1aC.  V.G. Germ. 1aC. V.G. 
 .....%..... .....%..... índice .....%..... .....%..... Índice .....%..... .....%..... índice 

Testemunha 99 a 99 a 35,4 c 97 a 97 a 32,1 c 98 a 95 a 31,9 bc 
Pp+ água 100 a 100 a 48,8 a 98 a 98 a 44,8 a 94 ab 94 a 33,6 bc 
Pp+ - 0,1 99 a 98 a 48,2 ab 97 a 96 ab 45,6 a 92 ab 91 a 35,6 b 
Pp+ - 0,2 100 a 100 a 49,1 a 96 a 96 ab 46,6 a 92 ab 92 a 44,6 a 
Pp+ - 0,5 100 a 100 a 46,0 b 97 a 96 ab 39,3 b 95 ab 95 a 31,3 c 
Matricond. 100 a 99 a 48,3 ab 93 a 91 b 40,5 b 87 b 85 b 30,5 c 
Peg – 0,1 100 a 99 a 37,1 c 98 a 97 a 32,2 c 97 a 94 a 31,6 bc 
Peg – 0,2 100 a 100 a 34,6 c 98 a 98 a 32,4 c 97 a 94 a 31,5 bc 
Peg – 0,5 98 a 98 a 36,9 c 97 a 94 ab 35,0 c 93 ab 90 a 30,0 c 
c.v.(%) 1,4 1,2 2,6 2,3 2,2 4,0 4,9 4,1 5,2 

Letras minúsculas: comparações entre médias na mesma coluna (Tukey, p< 0,05). 
 
Legenda: 

 Pp+ água: hidrocondicionamento 

 Pp+ -0,1:  osmocondicionamento com embebição de papel em solução de PEG -0,1MPa 

 Pp+ -0,2:  osmocondicionamento com embebição de papel em solução de PEG -0,2MPa 

 Pp+ -0,5:  osmocondicionamento com embebição de papel em solução de PEG -0,5MPa 

 Matricond.: matricondicionamento utilizando areia lavada e esterilizada 

 Peg -0,1:   osmocondicionamento com imersão das sementes em solução de PEG -0,1MPa 

 Peg -0,2:   osmocondicionamento com imersão das sementes em solução de PEG -0,2MPa 

 Peg -0,5:   osmocondicionamento com imersão das sementes em solução de PEG -0,5MPa 

 

 Nota-se que o hidrocondicionamento foi favorável à velocidade de germinação dos lotes 

de alto e médio vigor, mas os lotes de baixo vigor (lote 3 do cv. Safira e lote C do cv. Jóia) não se 

beneficiaram com essa técnica tanto quanto com o uso do osmocondicionamento em papel. Esse 

fato pode estar relacionado ao tempo necessário para as sementes de menor vigor reorganizarem 

suas membranas, ser maior que para as sementes de alto vigor, conforme relatado por Bewley e 

Black (1985).  
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Assim, o uso da solução de PEG -0,2MPa pode ter promovido uma embebição em uma 

velocidade adequada aos reparos nas membranas, mais lenta que com o uso de solução de PEG -

0,1MPa porém mais rápida que utilizando-se PEG -0,5MPa. Em sementes de tomate cv. 

Nemadoro e Rio Grande foi observado que as sementes de lotes de potencial fisiológico inferior 

necessitaram de um período maior de embebição do que as de alto vigor para concluir a fase II do 

processo de germinação  (PENALOZA, EIRA, 1993). 

Bradford, Steiner e Trawatha (1990) relataram que existe uma relação entre o vigor de 

lotes e a resposta das sementes ao condicionamento fisiológico, onde os lotes de menor vigor 

exibem os maiores benefícios com a técnica. Assim, em trabalho desenvolvido com sementes de 

pimentão, embora os lotes apresentassem diferentes respostas a um mesmo procedimento de 

condicionamento fisiológico, todos os lotes apresentaram incrementos na velocidade de 

germinação após o condicionamento fisiológico (BRADFORD, STEINER, TRAWATHA, 1990).  

 Assim, pela análise dos resultados obtidos, os tratamentos mais promissores para o 

condicionamento fisiológico de sementes de pepino, foram o osmocondicionamento em papel 

embebido com solução de PEG -0,1MPa e com solução de PEG -0,2MPa. Esses procedimentos 

permitiram que o ajuste do teor de água fosse realizado sem dificuldades e favoreceram a 

velocidade de germinação das sementes dos lotes, em relação à testemunha.   

 

B: comparação dos procedimentos mais promissores e avaliação em diferentes temperaturas 

 

Os procedimentos selecionados na etapa anterior foram utilizados para condicionar os 

lotes de sementes. Os resultados obtidos foram comparados a fim de verificar dentre os dois 

procedimentos qual promovia resultados mais consistentes.  

 Na tabela 32 estão os teores de água antes e após o condicionamento fisiológico. Verifica-

se que os teores finais obtidos estavam muito próximos aos esperados, ou seja, 29% para os lotes 

do cv Safira e 32% para os lotes do cv Jóia, contribuindo para a obtenção de resultados precisos. 

 

 

 

 



 64

Tabela 32 - Teores de água de lotes de sementes do cv Safira e do cv Jóia antes (inicial) e após 

(final) o osmocondicionamento em papel embebido em solução de PEG -0,1MPa (Pp+ 

-0,1) e PEG -0,2MPa (Pp+ -0,2) 

 
Híbrido "Safira" 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Tratamentos 
inicial final inicial final inicial final 

Pp+ - 0,1 6,2 29,1 6,3 28,8 6,3 28,5 
Pp+ - 0,2 6,2 29,0 6,3 28,8 6,3 28,7 
Testemunha 6,6 6,5 6,8 

Híbrido "Jóia" 
Lote A Lote B Lote C Tratamentos 

inicial final inicial final inicial final 
Pp+ - 0,1 7,2 32,5 7,3 32,2 7,1 32,0 
Pp+ - 0,2 7,2 32,0 7,3 31,6 7,1 31,8 
Testemunha 7,2 7,3 7,1 

 

 

 Na Tabela 33 estão os dados referentes à germinação de sementes condicionadas e a 

testemunha a 15ºC. Nessa temperatura, o condicionamento fisiológico favoreceu tanto a 

porcentagem quanto a velocidade de germinação, em relação à testemunha.  

 

Tabela 33 - Primeira contagem do teste de germinação (1aC.), porcentagem (Germ.) e velocidade 

de germinação (V.G.) a 15ºC, de sementes de pepino cv. Safira (lotes 1, 2 e 3) e cv. 

Jóia (lotes A, B e C) submetidas ou não (testemunha) ao osmocondicionamento a 25ºC 

com embebição de papel em solução de PEG -0,1MPa (Pp+ -0,1)e -0,2MPa (Pp+ -0,2) 
Lote 1 Lote 2 Lote 3 Tratamentos 

1aC. Germ. V.G. 1aC. Germ. V.G. 1aC. Germ. V.G. 
 .....%.... .....%.... índice .....%.... .....%.... Índice .....%..... .....%..... Índice 

Testemunha 0 33 c 4,3 c 0 41 c 5,2 b 0 22 c 2,6 c 
Pp+ - 0,1 0 74 a 10,4 a 0 92 a 13,5 a 0 55 b 7,5 b 
Pp+ - 0,2 0 58 b 8,2 b 0 89 b 7,2 b 0 72 a 10,2 a 
c.v.(%) 0 13,4 13,5 0 9,2 12,7 0 9,3 10,6 
Tratamentos Lote A Lote B Lote C 
Testemunha 0 2 c 0,1 c 0 0 c  0 c 0 0 c 0 c 
Pp+ - 0,1 0 73 b 9,9 b 0 75 b 10,3 b 0 60 b 7,7 b 
Pp+ - 0,2 0 97 a 15,2 a 0 90 a 13,6 a 0 72 a 10,8 a 
c.v.(%) 0 5,5 5,3 0 4,3 5,3 0 10,1 13,4 

Letras minúsculas: comparações entre médias na mesma coluna (Tukey, p< 0,05). 
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Devido a temperatura utilizada ser drástica para a espécie, as sementes não haviam 

germinado até a data da primeira contagem do teste; no entanto, o condicionamento fisiológico 

promoveu efeitos positivos, levando a uma elevação na porcentagem e velocidade de germinação 

em todos os lotes testados. Um dos aspectos vantajosos do condicionamento fisiológico é seu 

efeito benéfico em condições de estresse.  

Para os lotes 1 e 2, o osmocondicionamento com embebição do papel toalha em solução de 

PEG -0,1MPa promoveu resultados de porcentagem e velocidade de germinação mais elevados 

que a testemunha e que o osmocondicionamento com PEG -0,2MPa. No entanto, o 

osmocondicionamento com solução de PEG -0,2MPa também promoveu resultados benéficos e 

superiores a testemunha. Para o lote 3, o melhor resultado foi verificado com o uso de PEG -

0,2MPa. Para os lotes do cultivar Jóia, o uso de PEG -0,2MPa favoreceu a porcentagem e a 

velocidade de germinação.  

Entretanto, quando as sementes foram colocadas para germinar a 20ºC (tabela 34), o 

aumento da temperatura em 5ºC (de 15 para 20ºC) possibilitou que as sementes germinassem mais 

rapidamente, originando resultados a partir da primeira contagem. Assim, pode-se observar que 

para os lotes 1 e 3 do cv. Safira, o osmocondicionamento com embebição do papel em solução de 

PEG -0,2MPa, promoveu incremento na velocidade de germinação.  

 

Tabela 34 - Primeira contagem do teste de germinação (1aC.), porcentagem (Germ.) e velocidade 

de germinação (V.G.) a 20ºC, de sementes de pepino cv Safira (lotes 1, 2 e 3) e cv Jóia 

(lotes A, B e C) submetidas ou não (testemunha) ao osmocondicionamento a 25ºC com 

embebição de papel em solução de PEG -0,1MPa (Pp+ -0,1) e -0,2MPa (Pp+ -0,2) 
Lote 1 Lote 2 Lote 3 Tratamentos 

1aC. Germ. V.G. 1aC. Germ. V.G. 1aC. Germ. V.G. 
 .....%..... .....%..... índice .....%..... .....%..... índice .....%..... .....%..... Índice 

Testemunha 49 b 100 a 22,3 b 89 a 99 a 24,2 b 36 b 98 a 21,3 b 
Pp+ - 0,1 36 c 96 b 20,9 c 39 b 98 a 21,5 c 17 c 96 a 20,0 c 
Pp+ - 0,2 96 a 99 a 28,5 a 99 a 100 a 32,3 a 89 a 96 a 26,7 a 
c.v.(%) 10,9 1,7 2,3 8,4 1,1 2,1 10,1 3,0 2,7 
Tratamentos Lote A Lote B Lote C 
Testemunha 56 b 99 a 22,4 b 12 b 95 a 19,4 b 0 b 87 a 16,8 b 
Pp+ - 0,1 97 a 99 a 32,2 a 94 a 97 a 28,4 a 76 a 92 a 22,5 a 
Pp+ - 0,2 99 a 99 a 31,6 a 91 a 94 a 27,4 a 77 a 94 a 23,3 a 
c.v.(%) 8,1 1,4 1,9 7,0 4,5 4,7 15,1 5,9 7,3 

Letras minúsculas: comparações entre médias na mesma coluna (Tukey, p< 0,05). 
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Para os lotes do cultivar Jóia (lotes A, B e C), o condicionamento não alterou 

significativamente a porcentagem final de germinação; no entanto, verificou-se efeito positivo na 

primeira contagem do teste de germinação e na velocidade de germinação, para ambos os 

procedimentos de condicionamento fisiológico testados. Nesse cultivar, o efeito mais expressivo 

do condicionamento fisiológico foi observado nos lotes de menor vigor (lotes B e C), onde o 

incremento na porcentagem de germinação na primeira contagem e na velocidade de germinação 

foram, proporcionalmente, os maiores observados dentre todos os lotes testados. Rao, Akers e 

Ahring (1987) também verificaram em sementes de brássicas, efeitos mais evidentes do 

condicionamento fisiológico em sementes de lotes de vigor inferior, quando avaliadas em 

temperaturas sub-ótimas. 

Quando a embebição das sementes ocorre em temperaturas sub-ótimas, como 15 e 20ºC no 

caso do pepino (FILGUEIRA, 2000; NASCIMENTO, 2000; CANIZARES, 1998), podem ocorrer 

injúrias por estresse térmico, provavelmente relacionadas a danificações ao sistema de 

membranas, que prejudicam a germinação das sementes e o estabelecimento das plântulas. Assim, 

a possibilidade da reestruturação do sistema de membranas durante o condicionamento fisiológico 

determina a manutenção da permeabilidade seletiva, de forma que as membranas organizadas não 

permitem a entrada rápida de água nem a liberação excessiva de exsudados quando a embebição é 

retomada (MARCOS FILHO, 2005).  

Com a aplicação do condicionamento fisiológico em sementes de pimentão, Roveri-José, 

Vieira e Guimarães (2000) e Posse et al, (2001) obtiveram incrementos expressivos na 

germinação das sementes em temperaturas inferiores à ideal para a espécie, semelhante ao 

observado em sementes de berinjela (LIMA, NASCIMENTO, 2002) e de melão (NASCIMENTO, 

1999; NASCIMENTO, ARAGÃO, 2004). Para sementes de canola (ZENGH et al., 1994) e de 

couve-flor (FUJIKURA et al., 1993) o condicionamento fisiológico proporcionou maior 

velocidade e uniformidade de germinação em condições de baixa temperatura. Da mesma forma, 

em sementes de pepino, Thanos e Georghiou (1988) verificaram que o condicionamento 

fisiológico promoveu aumento considerável na velocidade de germinação a 15 e 20ºC, visto que a 

germinação das sementes não condicionadas foi extremamente afetada pelas temperaturas sub-

ótimas. Staub, Nienhuis e Lower (1986) observaram que o condicionamento fisiológico em 

sementes de pepino poderia promover efeitos positivos de forma mais acentuada em situação de 

temperatura sub-ótima do que sob temperatura ideal (25ºC).  
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Assim, corroborando com os resultados de diversos autores, o efeito benéfico do 

condicionamento fisiológico sobre a porcentagem e/ou velocidade de germinação de sementes em 

temperaturas sub-ótimas (BRADFORD, 1986; TAYLOR, HARMAN, 1990; KHAN, 1992; 

NASCIMENTO, 1998) foi confirmado no presente trabalho para sementes de pepino. 

Na tabela 35 pode-se observar os resultados da germinação a 25ºC. Para os lotes A e C, 

verificou-se efeito positivo na velocidade de germinação após o osmocondicionamento das 

sementes com solução de PEG -0,2MPa, enquanto para o lote B, não houve diferença entre o uso 

de solução de PEG -0,1MPa ou -0,2MPa, sendo que ambos favoreceram a velocidade de 

germinação. Para o lote 3, o maior índice de velocidade de germinação foi obtido com o uso de 

solução de PEG -0,1MPa, porem não diferindo da testemunha. Na etapa 1, esse mesmo resultado 

positivo também foi verificado com o uso de PEG -0,2MPa.  

  

Tabela 35 - Primeira contagem do teste de germinação (1a C.), porcentagem (Germ.) e velocidade 

de germinação (V.G.) a 25ºC, de sementes de pepino cv Safira (lotes 1, 2 e 3) e cv Jóia 

(lotes A, B e C) submetidas ou não (testemunha) ao osmocondicionamento a 25ºC com 

embebição de papel em solução de PEG -0,1 MPa (Pp+ -0,1)e -0,2 MPa (Pp+ -0,2) 
Lote 1 Lote 2 Lote 3 Tratamentos 

1a C. Germ. V.G. 1a C. Germ. V.G. 1a C. Germ. V.G. 
 .....%.... .....%.... índice .....%.... .....%..... Índice .....%.... .....%.... Índice 

Testemunha 100 a 100 a 44,8 a 100 a 100 a 49,4 a 99 a 99 a 43,8 ab 
Pp+ - 0,1 100 a 100 a 44,4 a 99 a  100 a 49,1 a 98 ab 98 a 45,2 a 
Pp+ - 0,2 99 a 99 a 43,6 a 100 a 100 a 49,4 a 95 b 99 a 41,4 b 
c.v.(%) 1,1 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,7 1,7 4,1 
Tratamentos Lote A Lote B Lote C 
Testemunha 100 a 100 a 47,5 b 93 a 96 a 35,2 b 94 a 95 a 30,6 c 
Pp+ - 0,1 98 a 99 a  48,2 ab 96 a 97 a 46,1 a 91 a 92 a 35,6 b 
Pp+ - 0,2 100 a 100 a 49,1 a 96 a 96 a 46,6 a 92 a 92 a 44,6 a 
c.v.(%) 1,1 1,0 1,3 2,3 2,1 2,1 5,8 5,3 6,8 

Letras minúsculas: comparações entre médias na mesma coluna (Tukey, p< 0,05). 
 

Os efeitos do condicionamento fisiológico foram evidentes nos lotes de menor vigor (lotes 

3 e C), corroborando os resultados obtidos por Trigo, Nedel e Trigo (1999) em sementes de 

cebola, em que a velocidade de germinação foi favorecida pelo tratamento em sementes de baixo 

vigor; e com os resultados de Bradford, Steiner e Trawatha (1990) para sementes de pimentão e 

Burgass e Powell (1984) em sementes de brássicas, onde os lotes de menor vigor tiveram os 

maiores incrementos nos parâmetros avaliados com a aplicação da técnica. O condicionamento 

fisiológico não alterou os índices de velocidade de germinação dos lotes 1 e 2, resultado diferente 
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do verificado na primeira etapa, onde o hidrocondicionamento e o osmocondicionamento em 

papel com solução de PEG -0,1MPa ou -0,2MPa favoreceram a velocidade de germinação quando 

comparados com a testemunha, no entanto, também não resultou em prejuízo a esse parâmetro. 

Szafirowska, Khan e Peck (1981) observaram que as vantagens do condicionamento fisiológico 

podem ser mínimas em lotes de alto vigor.  

Em sementes de melão colocadas para germinar a 25ºC, temperatura ideal para a espécie, 

Nascimento (1999) observou que o condicionamento fisiológico foi benéfico à velocidade de 

germinação. Semelhante ao verificado em sementes de alface (EIRA, 1988). Já em sementes de 

pepino, Staub, Nienhuis e Lower (1986) não verificaram diferenças na porcentagem de 

emergência de plântulas advindas de sementes condicionadas e não condicionadas. 

Em geral, segundo Nascimento e West (1999), os principais efeitos do tratamento têm sido 

observados na rapidez da germinação. Bradford (1986) sugere que o condicionamento fisiológico 

promove um acúmulo de solutos no decorrer do processo, resultado em um maior potencial de 

turgor celular durante a reidratação das sementes, o que resultaria na protrusão da raiz primária 

em menor tempo. 

 Na tabela 36 estão os resultados obtidos utilizando-se a temperatura de 30ºC para a 

condução do teste de germinação das sementes tratadas. De um modo geral, não se verificou 

efeito do condicionamento fisiológico, independentemente do procedimento utilizado. Apenas no 

lote B, o condicionamento com PEG -0,1MPa, favoreceu o índice de velocidade de germinação.   
 

Tabela 36 - Primeira contagem do teste de germinação (1a C.), porcentagem (Germ.) e velocidade 

de germinação (V.G.) a 30ºC, de sementes de pepino cv Safira (lotes 1, 2 e 3) e cv Jóia 

(lotes A, B e C) submetidas ou não (testemunha) ao osmocondicionamento a 25ºC com 

embebição de papel em solução de PEG -0,1 MPa (Pp+ -0,1)e -0,2 MPa (Pp+ -0,2) 
Lote 1 Lote 2 Lote 3 Tratamentos 

1a C. Germ. V.G. 1a C. Germ. V.G. 1a C. Germ. V.G. 
 ....%.... ....%.... índice ....%.... .....%..... índice .....%..... .....%..... Índice 

Testemunha 98 a 98 a 48,1 a 100 a 100 a 49,4 a 95 a 95 a 46,6 a 
Pp+ - 0,1 99 a 100 a 49,6 a 100 a 100 a 49,7 a 98 a 98 a 48,2 a 
Pp+ - 0,2 98 a 99 a 48,9 a 99 a 99 a 49,0 a 97 a 97 a 48,1 a 
c.v.(%) 2,0 1,6 1,9 1,9 1,9 1,7 2.5 2,5 2,3 
Tratamentos Lote A Lote B Lote C 
Testemunha 99 a 99 a 49,4 a 94 a 94 a 46,3 b 93 a 93 a 44,9 a 
Pp+ - 0,1 99 a 99 a 49,5 a 98 a 98 a 49,0 a 93 a 93 a 46,2 a 
Pp+ - 0,2 100 a 100 a 49,7 a 98 a 98 a 48,7 ab 92 a 93 a 46,1 a 
c.v.(%) 1,0 1,0 1,2 2,5 2,5 2,7 4,1 3,8 4,3 

Letras minúsculas: comparações entre médias na mesma coluna (Tukey, p< 0,05). 
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 Resultado semelhante foi obtido quando o teste de germinação foi conduzido a 35ºC 

(tabela 37), onde os resultados obtidos com o condicionamento não diferiram da testemunha.  

 

Tabela 37 - Primeira contagem do teste de germinação (1aC.), porcentagem (Germ.) e velocidade 

de germinação (V.G.) a 35ºC, de sementes de pepino cv. Safira (lotes 1, 2 e 3) e cv. 

Jóia (lotes A, B e C) submetidas ou não (testemunha) ao osmocondicionamento a 25ºC 

com embebição de papel em solução de PEG -0,1 MPa (Pp+ -0,1) e -0,2 MPa (Pp+ -

0,2) 
Lote 1 Lote 2 Lote 3 Tratamentos 

1a C. Germ. V.G. 1a C. Germ. V.G. 1a C. Germ. V.G. 
 .....%..... .....%..... índice .....%..... .....%..... índice .....%.... .....%..... Índice 

Testemunha 98 b 98 ab 48,6 a 100 a 100 a 49,6 a 95 a 95 a 46,0 a 
Pp+ - 0,1 97 b 97 b 46,7 a 100 a 100 a 49,6 a 86 a 86 a 41,0 a 
Pp+ - 0,2 100 a 100 a 46,7 a 100 a 100 a 49,7 a 96 a 96 a 44,0 a 
c.v.(%) 1,3 1.3 2,9 1,0 1,0 1,1 6,6 6,6 6,2 
Tratamentos Lote A Lote B Lote C 
Testemunha 98 a 99 a 47,8 a 97 a 97 a 41,3 b 90 a 91 a 35,3 b 
Pp+ - 0,1 98 a 98 a 48,8 a 94 a 94 a 45,6 a 89 a 89 a 39,1 ab 
Pp+ - 0,2 98 a 98 a 47,3 a 98 a 98 a 46,8 a 91 a 91 a 43,1 a 
c.v.(%) 2,9 3,0 3,0 3,6 3,6 3,8 7,3 7,4 7,6 

Letras minúsculas: comparações entre médias na mesma coluna (Tukey, p< 0,05). 
 

Pela análise dos resultados do condicionamento fisiológico obtidos em diferentes 

temperaturas, o procedimento utilizando solução de PEG -0,2MPa mostrou-se o mais promissor. 

Segundo Nascimento (2000), a temperatura máxima para a germinação de sementes de 

pepino é 41ºC, enquanto a faixa ideal encontra-se entre 25 e 30ºC (CANIZARES, 1998). Assim, 

temperaturas superiores à ótima, como 35ºC, provocam aumento na velocidade de germinação 

(NASCIMENTO, 2000), enquanto na faixa ideal ocorre a máxima germinação no menor período 

de tempo. Desta forma, o condicionamento fisiológico não teve efeito sobre as sementes quando 

colocadas para germinar em temperaturas altas, comparado com os efeitos verificados em 

temperaturas baixas (tabelas 33 e 34). Assim, como a porcentagem e a velocidade de germinação 

das testemunhas foram estimuladas principalmente pela alta temperatura durante o teste, os efeitos 

positivos verificados não foram considerados relevantes. 
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3.3.3.2 Estudo de procedimentos para a secagem de sementes condicionadas 

Avaliação de métodos para a secagem de sementes 

 

Durante a condução dos experimentos verificou-se que a temperatura média no momento 

da realização da secagem à sombra (item 3.2.2.2 - C) em ambiente de laboratório não diferiu 

daquela estabelecida para a secagem lenta (item 3.2.2.2 - A), permanecendo em torno de 20ºC nos 

meses em que foi realizada. Desta forma, o procedimento 'secagem à sombra' não foi considerado, 

optando-se por testar apenas a secagem lenta.  

Quanto ao procedimento envolvendo incubação das sementes, após o término dos períodos 

propostos (24, 72 e 120 horas) verificou-se que o teor de água das sementes não decresceu, sendo 

que a secagem propriamente dita foi realizada apenas pelo método da secagem rápida 

subseqüente. Desta forma, optou-se por não prosseguir com a avaliação do método da incubação, 

relatando-se apenas os resultados da secagem rápida e da secagem lenta. 

Na tabela 38 estão os valores do teor de água inicial, ao término do condicionamento 

fisiológico e ao término da secagem lenta e da secagem rápida. Verifica-se que os teores de água 

atingidos no condicionamento fisiológico estavam muito próximos aos planejados para cada 

cultivar, assim como os atingidos após a secagem lenta e a secagem rápida aproximavam-se dos 

teores de água iniciais, conforme desejado. 

 

Tabela 38 - Teor de água inicial (TA inicial), teor de água ao término do condicionamento 

fisiológico realizado para obter sementes a serem secas pelo método da secagem lenta 

(CF para secagem lenta) e pelo método da secagem rápida (CF para secagem rápida), 

teor de água após a secagem lenta (TA após secagem lenta) e após secagem rápida 

seguida de 72h na câmara seca (TA após secagem rápida), em porcentagem 

 

Lote TA inicial CF para secagem 
lenta 

TA após 
secagem lenta 

CF para secagem 
rápida 

TA após 
secagem rápida 

 ..................................................................%..................................................................... 
1 6,6 29,5 7,1 29,1 6,2 
2 6,5 29,3 6,8 29,2 6,5 
3 6,8 30,2 6,8 29,0 6,1 
A 7,2 32,3 7,7 32,5 6,5 
B 7,3 32,3 8,2 32,0 7,1 
C 7,1 32,1 8,1 32,2 6,4 
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Na tabela 39 estão os dados referentes aos testes de germinação (primeira contagem, 

porcentagem e velocidade) de lote de sementes do cv. Safira e do cv. Jóia submetidos ao 

osmocondicionamento com PEG -0,2MPa e à secagem pelo método da secagem lenta e da 

secagem rápida, além da testemunha constituída por sementes condicionadas e não secas.  

 

Tabela 39 - Valores médios de germinação (%) e de vigor [primeira contagem do teste de 

germinação (1aC. %) e velocidade de germinação (V.G. índice)] de três lotes de 

sementes de pepino cv Safira (lotes 1, 2 e 3) e cv Jóia (lotes A, B e C) submetidos a 

diferentes métodos de secagem 
Lote 1 Lote 2 Lote 3 Tratamentos 

1a C. Germ. V. G. 1a C. Germ. V. G. 1a C. Germ. V. G. 
 ......%.... .....%.... índice .....%..... .....%.... índice .....%.... .....%.... Índice 
Testemunha 98 a 98 a 38,1 b 99 a 99 a 38,5 b 99 a 100 a 39,7 a 
Secagem lenta 100 a 100 a 41,3 a 100 a 100 a 46,9 a 98 a 99 a 39,8 a 
Secagem rápida 99 a 100 a 42,1 a 99 a 99 a 46,5 a 99 a 99 a 38,8 a 
c.v.(%) 1,9 1,6 3,1 1,4 1,4 3,3 2,2 1,6 4,5 
Tratamentos Lote A Lote B Lote C 
Testemunha 99 a 100 a 37 b 94 b 95 b 30,8 b 92 a 94 a 29,4 c 
Secagem lenta 100 a 100 a 46,6 a 98 a 98 ab 40,7 a 93 a 94 a 35,2 a 
Secagem rápida 99 a 99 a 46,2 a 100 a 100 a 37,9 a 92 a 93 a 32,5 b 
c.v.(%) 1,5 1,4 1,8 1,9 2,0 3,9 3,0 2,3 3,8 

Letras minúsculas: comparações entre médias na mesma coluna (Tukey, p< 0,05). 
 

Observa-se que os métodos de secagem não prejudicaram a porcentagem e a velocidade de 

germinação dos lotes testados. Para os lotes 1 e 2 do cv. Safira, a velocidade de germinação de 

sementes submetidas a secagem superou a testemunha, assim como ocorreu com os lotes do cv. 

Jóia. No lote B, a secagem favoreceu os resultados da primeira contagem de germinação, 

enquanto no lote C, favoreceu a velocidade. Em sementes de trigo, Dell´Aquila e Tritto (1990) os 

maiores efeitos do condicionamento fisiológico após a secagem foram observados sobre a 

velocidade de germinação em detrimento da porcentagem final. 

Segundo Nascimento (2002), a secagem das sementes após o condicionamento fisiológico 

é extremamente importante para a obtenção de resultados satisfatórios, permitindo que as 

sementes sejam manuseadas com menor risco de dano e armazenadas após o tratamento. Bradford 

(1986), Thanos, Georghiou e Passam (1989) e Sampaio e Gimenez- Sampaio (1998) relataram em 

seus trabalhos com diferentes espécies que não houve redução na porcentagem e velocidade de 

germinação após a secagem das sementes condicionadas. 
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Dell´Aquila e Tritto (1990) comentaram que o metabolismo ativado durante o período de 

embebição pode ser conservado após a secagem e inclusive durante o armazenamento das 

sementes. Essa observação foi confirmada para sementes de pepino, no presente trabalho, em que 

os resultados obtidos demonstram que os métodos de secagem não revertem os benefícios 

proporcionados pelo condicionamento fisiológico. Assim, dentre os métodos testados, selecionou-

se o da secagem rápida para a secagem das sementes após o condicionamento fisiológico, por ser 

simplicidade e rapidez. 

   

3.3.3.3 Armazenamento de sementes condicionadas 

 

Para o estudo do desempenho das sementes durante o armazenamento, as sementes foram 

condicionadas, secadas e armazenadas, sendo que os teores de água verificados inicialmente, após 

o condicionamento fisiológico e após a secagem são apresentados na tabela 40. Observa-se que os 

teores obtidos após o condicionamento fisiológico foram próximos aos planejados para cada 

cultivar; da mesma forma, os teores de água após a secagem situaram-se próximos ao inicial para 

todos os lotes.  

 

Tabela 40 - Teor de água inicial, após o condicionamento fisiológico e após a secagem, de 

sementes de lotes de pepino 
Lote TA inicial (%) TA após condicionamento fisiológico (%) TA após secagem (%) 

 .......................................................................%...................................................................................... 
1 6,5 28,4 7,7 
2 6,5 29,5 5,8 
3 6,8 28,0 8,2 
A 7,0 32,0 7,5 
B 7,0 31,9 8,5 
C 6,9 31,7 7,9 

 

Na tabela 41 encontram-se os resultados da avaliação da germinação e do vigor das 

sementes do cv. Safira durante o armazenamento em câmara seca por 2, 4 e 6 meses. Observa-se 

nos lotes 1 e 2, que a velocidade de germinação das sementes condicionadas decresceu a partir de 

2 meses de armazenamento, enquanto para o lote 3, de menor potencial fisiológico inicial, não foi 

verificada queda durante os 6 meses de armazenamento. Entretanto, a velocidade de germinação 

de sementes condicionadas dos lotes 1, 2 e 3 foi semelhante ou superou a da testemunha em todas 

as épocas avaliadas. Da mesma forma, foi relatado em couve-flor, em que a velocidade de 



 73

germinação observada em sementes submetidas ao condicionamento fisiológico decresceu com o 

avanço do período de armazenamento, mas apesar disso, o efeito positivo do condicionamento em 

relação a testemunha, prevaleceu em todos os períodos de avaliação (KIKUTI, 2006). 

De um modo geral, verifica-se que a velocidade de emergência de plântulas advindas de 

sementes condicionadas foi superior à da testemunha em todos os lotes, durante o 

armazenamento. Ao mesmo tempo, foi verificada queda na velocidade apenas aos 6 meses de 

armazenamento. 

Na tabela 42 estão apresentados os valores médios de germinação e vigor dos lotes de 

sementes do cv. Jóia submetidas ou não ao condicionamento fisiológico antes e após 2, 4, e 6 

meses de armazenamento. Houve queda no índice de velocidade de germinação de sementes 

condicionadas dos lotes A e B, a partir dos 2 meses de armazenamento, enquanto para as sementes 

não condicionadas a queda foi verificada apenas aos 6 meses de armazenamento. Nessa época, as 

sementes condicionadas apresentaram potencial fisiológico superior. Quanto à velocidade de 

emergência de plântulas, as sementes condicionadas apresentaram melhor desempenho durante 

todo o período de armazenamento, evidenciando os efeitos benéficos do tratamento aplicado. 

Resultado semelhante foi observado em sementes de cenoura, em que as sementes 

osmocondicionadas emergiram mais rapidamente do que as não condicionadas (HAIGH et al., 

1986). 

O teste de envelhecimento acelerado, de um modo geral, não acusou efeitos do 

condicionamento fisiológico, com exceção para o lote A, sem que haja uma hipótese razoável para 

essa ocorrência. Ao mesmo tempo, as porcentagens de germinação e de emergência de plântulas 

praticamente não foram afetadas.  

 Os resultados da velocidade de emergência de plântulas antes do armazenamento (época 0) 

para todos os lotes dos dois cultivares avaliados, foram inferiores as demais épocas. Esse 

resultado pode ser advindo de diferenças na temperatura do ambiente onde o teste foi realizado; 

no início do armazenamento, a temperatura situava-se em níveis inferiores aos verificados durante 

a condução do teste aos 2, 4 e 6 meses de armazenamento (ver quadro 5). Os dados de 

temperatura obtidos na estação meteorológica da ESALQ no período de realização dos testes de 

emergência, no início e durante o período de armazenamento, estão indicadas no Quadro 5.  
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Época 0 

Dia Temp. máxima (ºC) Temp. mínima (ºC) Temp. média (ºC) 
1 28,2 14,0 21,1 
2 27,7 12,6 20,2 
3 26,7 13,7 20,2 
4 30,3 14,0 22,2 
5 21,3 14,1 17,7 
6 27,5 13,0 20,3 
7 28,0 12,1 20,1 
8 31,8 13,8 22,8 

Média 28 13 21 
Época 2 

1 29,3 15,1 22,2 
2 32,4 17,1 24,8 
3 35,1 20,5 27,8 
4 36,1 20,3 28,2 
5 33,4 19,2 26,4 
6 29,9 18,3 24,1 
7 33,2 19,0 26,1 
8 31,6 15,0 23,3 

Média 33 18 26 
Época 4 

1 28,9 18,7 23,1 
2 31,8 18,0 24,4 
3 29,9 20,0 23,8 
4 30,7 21,4 25,5 
5 28,8 20,0 23,1 
6 29,7 21,6 23,8 
7 28.3 21,6 23,7 
8 31,5 21,7 25,5 

Média 30 20 24 
Época 6 

1 27,3 17,7 21,6 
2 29,0 14,2 21,9 
3 27,1 19,4 22,6 
4 32,0 18,8 24,1 
5 32,6 19,2 24,5 
6 32,7 17,2 24,6 
7 32,6 16,7 24,6 
8 33,5 18,5 25,7 

Média 31 18 24 
*Dados diários obtidos da estação meteorológica situada no campus da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz". 
 
Quadro 5 - Temperaturas máxima, mínima e média diária ocorridas na época do início do 

armazenamento (época 0) e aos 2, 4 e 6 meses de armazenamento (época 2, 4 e 6)* 
 
 
  

 



                                                                                                                                                    

Tabela 41 - Valores médios de germinação e vigor (1ª contagem do teste de germinação, índice de velocidade de germinação, 

emergência de plântulas, índice de velocidade de emergência e envelhecimento acelerado) de 3 lotes de sementes do cv. 

Safira submetidas (cond) ou não (test) ao condicionamento fisiológico, antes e após 2, 4 e 6 meses de armazenamento (0, 

2, 4 e 6) 

 
Período Germinação 

1ª contagem  Germinação final Velocidade de 
germinação Emergência  Velocidade de 

emergência  
Envelhecimento 

acelerado 
meses ............%............ ……........%.............. índice ………...%............. índice ….…….%............ 

 Test Cond Test Cond Test Cond Test Cond Test Cond Test Cond 
Lote 1 

0 96Aa 99Aa 98Aa 99Aa 32,2Ab 35,5Aa 99Aa 98Aa 21,7Ba 22,5Ca 91Bb 99Aa 
2 96Aa 98Aa 96Aa 98Aa 31,6Aa 32,8Ba 100Aa 99Aa 25,6Ab 27,9Ba 98Aa 97Aa 
4 95Ab 99Aa 95Ab 99Aa 31,4Ab 32,9Ba 100Aa 100Aa 26,9Ab 31,9Aa 98Aa 98Aa 
6 96Aa 96Aa 97Aa 96Aa 28,9Bb 31,7Ba 86Bb 97Aa 15,6Cb 22,7Ca 97ABa 97Aa 

c.v.(%) 2,4 2,2 2,6 1,3 3,1 3,4 
Lote 2 

0 99Aa 99Aa 100Aa 100Aa 33,1Ab 38,0Aa 100Aa 100Aa 22,8Ba 24,1Ba 96Aa 88Ab 
2 99Aa 93Bb 100Aa 93Bb 32,8Aa 32,6Ba 100Aa 100Aa 25,5Ab 31,4Aa 100Aa 82ABb 
4 100Aa 98Aba 100Aa 98Aa 33,3Aa 32,6Ba 97Aa 99Aa 26,9Ab 31,7Aa 96Aa 81ABb 
6 97Aa 100Aa 97Aa 100Aa 31,4Bb 33,2Ba 85Bb 100Aa 15,6Cb 24,7Ba 97Aa 78Bb 

c.v.(%) 2,4 2,3 2,1 2,3 3,6 4,8 
Lote 3 

0 94Aa 97Aa 95Aa 98Aa 30,8ABb 32,8Aa 98Aa 99Aa 20,6Cb 22,4Ca 88Bb 97ABa 
2 97Aa 97Aa 98Aa 98Aa 32,3Aa 32,4Aa 98Aa 99Aa 24,2Bb 26,7Ba 95Aa 97ABa 
4 95Aa 97Aa 95Aa 97Aa 30,8ABa 32,1Aa 97Aa 97Aa 26,3Ab 30,7Aa 88Bb 93Ba 
6 96Aa 97Aa 97Aa 97Aa 29,2Bb 31,7Aa 97Aa 99Aa 20,0Cb 23,1Ca 93Ab 100Aa 

c.v.(%) 2,8 2,8 3,2 2,1 3,7 2,5 
Letras maiúsculas: comparação das médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade) 
Letras minúsculas: comparação das médias em cada linha, separadamente para cada teste 



                                                                                                                                                    

 

Tabela 42 - Valores médios de germinação e vigor (1ª contagem do teste de germinação, índice de velocidade de germinação, 

emergência de plântulas, índice de velocidade de emergência e envelhecimento acelerado) de 3 lotes de sementes do cv. 

Jóia submetidas (cond) ou não (test) ao condicionamento fisiológico, antes e após 2, 4 e 6 meses de armazenamento (0, 2, 

4 e 6) 

 
Período Germinação 

1ª contagem Germinação final Velocidade de 
germinação Emergência Velocidade de 

emergência 
Envelhecimento 

acelerado 
Meses ...............%.............. .................%............... índice ….……..%............... índice ….....…..%............. 

 Test Cond Test Cond Test Cond Test Cond Test Cond Test Cond 
Lote A 

0 99Aa 99Aa 99Aa 99Aa 32,8Ab 36,5Aa 99Aa 100Aa 20,1Cb 24,4Ba 87Aa 71ABb 
2 99Aa 99Aa 99Aa 99Aa 32,8Aa 33,1Ba 99Aa 100Aa 24,7Bb 31,1Aa 92Aa 80Ab 
4 98Aba 99Aa 99Aa 99Aa 32,6Aa 32,9Ba 98Aa 99Aa 29,9Ab 31,7Aa 89Aa 70ABb 
6 92Bb 100Aa 94Ab 100Aa 28,5Ba 33Ba 94Bb 99Aa 16,2Db 21,3Ca 88Aa 66Bb 

c.v.(%) 3,7 3,6 3,7 2,1 3,9 7,8 
Lote B 

0 97 Aa 96 Aa 99Aa 97Aa 32,3Ab 34,7Aa 97Aa 96ABa 19,1Bb 22,6Ca 87Aa 93Aa 
2 93 Aa 95 Aa 95Aa 96Aa 30,9Aa 31,8Ba 99Aa 98Aa 24,7Ab 27,4Ba 90Ab 97Aa 
4 95 Aa 96 Aa 95Aa 97Aa 31,2Aa 32,0Ba 97Aa 98Aa 26,2Ab 30,5Aa 89Aa 95Aa 
6 96 Aa 97 Aa 97Aa 97Aa 27,6Bb 32,2Ba 97Aa 89Bb 15,6Bb 19,6Da 90Aa 96Aa 

c.v.(%) 3,3 2,9 3,1 4,3 6,4 4,9 
Lote C 

0 91 Aa 90 Aa 94Aa 92Aa 29,7Aa 30,4Aa 95Aa 93Aa 18,4Bb 21,2Ca 79Aa 88Aa 
2 92 Aa 90 Aa 92Aa 92Aa 29,9Aa 30Aa 95Aa 96Aa 23,5Ab 25,5Ba 86Aa 92Aa 
4 90 Aa 94 Aa 92Aa 95Aa 29Ab 31,4Aa 92Aa 93Aa 23,1Ab 28,9Aa 80Ab 91Aa 
6 88 Aa 92 Aa 92Aa 94Aa 23,9Bb 30,2Aa 94Aa 92Aa 17,7Ba 16,3Da 84Aa 88Aa 

c.v.(%) 3,8 3,8 3,9 3,8 6,1 7,2 
Letras maiúsculas: comparação das médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade) 
Letras minúsculas: comparação das médias em cada linha, separadamente para cada teste 
 

 



                                                                                                                                                    

Segundo Nascimento (1998) diferentes respostas tem sido observadas a respeito do 

armazenamento em várias espécies. Em melão, Oluoch e Welbaum (1996) verificaram que o 

condicionamento osmótico foi deletério para a longevidade das sementes, havendo queda mais 

rápida do vigor e da viabilidade de sementes condicionadas do que de não condicionadas após 9 

anos de armazenamento em temperatura menor que 20ºC. Nascimento e West (2000) observaram 

decréscimo na porcentagem de germinação e no vigor das sementes de melão condicionadas após 

12 meses de armazenamento. 

Em sementes de cebola Trigo, Nedel e Trigo (1999), verificaram que o condicionamento 

osmótico seguido de secagem permitiu um armazenamento satisfatório das sementes por 6 meses, 

sem que ocorressem perdas significativas na viabilidade das mesmas. Resultados semelhantes 

foram observados em sementes de milho-doce armazenadas por 12 meses a 10ºC (CHIU, CHEN, 

SUNG, 2002) e em sementes de tomate armazenadas por 12 meses a 10ºC (ALVARADO, 

BRADFORD, 1988).  

Thanos, Georghiou e Passam (1989) observaram que sementes de pimentão condicionadas 

conservaram a viabilidade durante três anos de armazenamento, a 25ºC. Tarquis e Bradford 

(1992) concluíram em trabalhos com alface, que as sementes condicionadas devem ser 

armazenadas em condições ótimas para que as vantagens obtidas com a técnica do 

condicionamento fisiológico sejam preservadas.  

De acordo com Delouche et al. (1973), o armazenamento de sementes por até 10 meses 

pode ser realizado em condições onde a soma da umidade relativa do ar (%) e da temperatura (ºC) 

do ambiente de armazenamento não ultrapasse 80. Nesse caso, a câmara seca utilizada para 

armazenar as sementes de pepino no presente trabalho é recomendável, pois a somatória da 

umidade relativa do ar (50%) e da temperatura (20ºC) é 70. 

Assim, diante dos resultados obtidos, pode-se afirmar que os métodos de condicionamento 

fisiológico e de secagem aplicados foram eficientes, possibilitando a manutenção dos efeitos 

benéficos do condicionamento sobre as sementes, inclusive durante o armazenamento. 
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3.3.3.4 Desenvolvimento de plântulas, produção de mudas e de frutos  

 

Desenvolvimento de plântulas e produção de mudas em bandejas  

 

Na tabela 43 estão os resultados de massa de matéria seca de plantas provenientes de 

sementes condicionadas e não condicionadas, aos 14 dias após semeadura. Verifica-se que houve 

aumento na massa de matéria seca de plantas obtidas a partir de sementes condicionadas dos lotes 

2, 3, A e C, quando comparadas com a testemunha. 

 Dessa maneira, seria possível estimar, pelos resultados descritos anteriormente, onde se 

destacou que o condicionamento fisiológico favoreceu a velocidade de germinação e de 

emergência dos lotes, que na época do transplante as mudas provenientes de sementes 

condicionadas poderiam apresentar vantagens quanto à massa de matéria seca. Por outro lado, 

essas observações não foram confirmadas nos lotes 1 e B, embora houvesse diferenças numéricas 

entre as médias.  

 

Tabela 43 - Massa de matéria seca de plantas de pepino aos 14 dias após semeadura produzidas a 

partir de sementes condicionadas (condicionada) e não condicionadas (testemunha), do 

cv Safira (lote 1, 2 e 3) e Jóia (lote A, B e C) 
 Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote A Lote B Lote C 
 ............................................Massa seca (g/50 mudas)........................................... 

Testemunha 5,71A 5,87B 6,08B 4,34B 5,18A 4,15B 
Condicionada 6,17A 6,3A 6,7A 5,59A 5,45A 5,61A 

c.v.(%) 7,1 2,0 3,2 10,6 6,9 7,7 
Letras maiúsculas: comparação das médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade). 

 

Desenvolvimento das plantas e produção de frutos 

 

Durante o período experimental, a média semanal da precipitação máxima registrada foi de 

13,1 mm. A media semanal da temperatura mínima foi de 13,4ºC e da máxima 32,0ºC, e a média 

semanal da umidade relativa variou de 69,3% a 86,1% (ver quadro 4). De acordo com a literatura 

consultada, as temperaturas registradas foram as ideais para a cultura do pepino, não havendo 

temperaturas máxima ou mínima que pudessem afetar de maneira negativa o desenvolvimento das 

plantas no campo (CANIZARES, 1998). 
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Na tabela 44 observam-se os dados referentes ao número de entrenós por planta, avaliado 

aos 30 dias após transplante. Não foram observadas diferenças entre os tratamentos. 

  

Tabela 44 - Número de entrenós de plantas de pepino oriundas de sementes condicionadas 

(condicionada) e não condicionadas (testemunha) 
 Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote A Lote B Lote C 
 ............................................Número de entrenós/ planta........................................ 

Testemunha 23  23  24  18  23  24  
Condicionada 22  24  23  21  20  22  

c.v.(%) 6,8 9,8 8,3 8,1 7,9 10,1 
Letras maiúsculas: comparação das médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade). 

 

Na Tabela 45, estão os resultados da avaliação da produção final de frutos de pepino 

(comercial e total). De modo geral, a produção comercial e total de frutos não foi afetada pelo 

condicionamento fisiológico, destacando-se, ainda, a semelhança no desempenho de todos os 

lotes, dentro de cada cultivar, diferindo dos resultados obtidos por Wolfe e Sims (1982) 

trabalhando com tomate, em que o condicionamento fisiológico resultou em aumento na produção 

final de frutos. 

Apenas para o lote 2, observa-se diferença significativa tanto para a produção comercial 

quanto para a total, com superioridade para as plantas originadas de sementes condicionadas. 

Entretanto, considerando que não houve diferença significativa para a avaliação do número de 

entrenós por planta, o resultado verificado no lote 2 para a produção de frutos, poderia ter sido 

provocado por variações não controladas no próprio campo de produção. A avaliação do peso de 

frutos comerciais obtidos na primeira colheita, procurando verificar possível precocidade de 

produção em decorrência do condicionamento fisiológico, também não mostrou diferenças entre 

os tratamentos. Em pepino, Passam et al. (1989) também não observaram efeito do 

condicionamento fisiológico sobre a precocidade de produção.  
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Tabela 45 - Produção comercial e total de frutos de pepino cultivar Jóia e Safira, obtidos a partir 

de sementes condicionadas (cond) e não condicionadas (test) 
 Produção comercial por planta Produção total por planta 
 Peso primeira 

colheita (g) 
Número de 

frutos Peso (g) Número de frutos Peso (g) 

Lote Test Cond Test cond Test Cond Test Cond Test Cond 
1 205,6Aa 237,5Aa 8,5Aa 8,7Aa 2422Aa 2396Aa 10,5Aa 11,4Aa 1327Aa 1494Aa 
2 216,2Aa 292,6Aa 7,9Aa 8,9Aa 2179Ab 2642Aa 10,8Aa 11,9Aa 1239Ab 1542Aa 
3 284,5Aa 256,5Aa 8,2Aa 7,7Aa 2349Aa 2335Aa 11,2Aa 10,7Aa 1494Aa 1386Aa 

c.v.(%) 32,8 10,2 9,6 11,2 12,8 
A 122,9Aa 144,7Aa 4,3Aa 4,5Aa 1481Aa 1605Aa 5,4Aa 5,5Aa 1001Aa 985Aa 
B 128,3Aa 164,9Aa 4,3Aa 4,Aa 1427Aa 1400Aa 5,2Aa 5,2Aa 979Aa 813Aa 
C 87,1Aa 114,2Aa 4,7Aa 4,5Aa 1441Aa 1476Aa 5,4Aa 5,5Aa 839Aa 992Aa 

c.v.(%) 38,1 14,6 12,4 14,5 17,1 
Letras maiúsculas: comparação das médias em cada coluna (Tukey a 5% de probabilidade) 
Letras minúsculas: comparação das médias em cada linha separadamente para cada variável  
 
 

Em sementes de tomate, o condicionamento fisiológico resultou em aumento na 

velocidade de emergência, porém não afetou a produção final de frutos (ARGERICH, 

BRADFORD, 1989). Da mesma forma foi observado em trabalho com sementes de melão, onde 

os autores relataram que o aumento na velocidade de emergência foi pequeno em relação ao 

período longo da cultura do melão até a obtenção do produto comercial, e que isso pode ter sido 

responsável por não ter havido influência do condicionamento sobre a produção de frutos. 

(BRADFORD et al., 1988). 

Em sementes de melão, berinjela e pimentão, Passam et al. (1989) não verificaram efeitos 

do condicionamento fisiológico aplicado às sementes sobre a produção final, e concluíram que os 

efeitos do condicionamento sobre espécies onde a parte comercial é o fruto, estão limitados a 

sincronização da germinação e da emergência e ao desenvolvimento inicial das plantas. Da 

mesma forma, Alvarado, Bradford e Hewitt (1987) comentaram que em culturas onde a parte 

comercial são os órgãos vegetativos, como alface e cenoura, o condicionamento fisiológico pode 

resultar em maior precocidade na produção e mesmo maior produção final; entretanto em cultivos 

onde a parte comercial é o fruto, os efeitos do condicionamento fisiológico observados em 

laboratório podem não se reverter em benefícios na produção final.  

Essa hipótese foi confirmada no presente trabalho, em que não se observou efeitos do 

condicionamento fisiológico sobre a precocidade e a produção final do pepino. 
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Considerações Gerais 

 

 Foi possível identificar procedimentos de condicionamento que favorecem o desempenho 

de sementes de pepino, destacando-se que os efeitos do condicionamento fisiológico diferem de 

acordo com o potencial inicial dos lotes. Assim, o osmocondicionamento a 25ºC com embebição 

do papel em solução de PEG -0,2MPa, favoreceu a velocidade de germinação para a maioria dos 

lotes e temperaturas testados, com resultados mais expressivos em lotes de menor vigor expostos 

a temperaturas sub-ótimas.  

Foi possível identificar procedimentos para secagem de sementes condicionadas que não 

revertem os efeitos positivos do condicionamento fisiológico, sendo este a secagem pelo método 

rápido. A mesma informação é aplicável ao armazenamento das sementes, onde as condições 

ideais possibilitaram que as sementes fossem armazenadas por 6 meses mantendo os benefícios 

adquiridos com a aplicação da técnica. 

O condicionamento fisiológico influenciou o desenvolvimento inicial das plantas e a 

formação de mudas vigorosas, mas esses efeitos não persistiram até o final do ciclo e não se 

manifestaram na produção de frutos. 

 

Conclusão 

 

A análise dos dados e a interpretação dos resultados do presente trabalho permitiram 

concluir que:  

- os testes de condutividade elétrica, envelhecimento acelerado e deterioração controlada 

são eficientes para avaliar o vigor de sementes de pepino. 

- o osmocondicionamento fisiológico em solução de PEG 6000 é benéfico ao desempenho 

de sementes de pepino, manifestando-se principalmente sobre a velocidade de germinação e 

tolerância a temperaturas sub-ótimas. 

- a secagem rápida das sementes de pepino após o condicionamento fisiológico permite 

armazená-las com segurança, sem reversão dos efeitos benéficos do tratamento. 

- o condicionamento fisiológico permite a formação de mudas vigorosas de pepino, mas 

esses efeitos não persistem até a produção de frutos.  
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