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RESUMO 9 
A determinação do ponto ideal de colheita dos frutos de pimenta é de fundamental 10 

importância para a obtenção de sementes de elevada qualidade fisiológica. Plântulas que 11 
apresentam maiores acúmulos de matéria fresca e seca indicam maior qualidade 12 
fisiológica das sementes que as originaram e, portanto, são consideradas mais vigorosas 13 
O objetivo do trabalho foi avaliar o acúmulo de matéria fresca e seca de plântulas de 14 

pimenta oriundas de sementes extraídas de frutos em diferentes estádios de maturação. 15 
O trabalho foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes do Departamento de 16 
Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Montes Claros (DCA/UNIMONTES), 17 

campus de Janaúba-MG. Foram coletados frutos de pimenta variedade Dedo-de-moça 18 
aos 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias após a antese (DAA). Em cada período de maturação 19 

dos frutos, as sementes foram extraídas e semeadas em caixas plásticas do tipo gerbox 20 
contendo como substrato areia lavada e esterilizada. Foram utilizadas cinco repetições 21 
de 50 sementes por tratamento. Aos quatorze dias avaliou-se o peso da matéria fresca e 22 

seca das plântulas. As variáveis estudadas apresentaram comportamento quadrático. 23 
Aos 15 DAA a germinação das sementes foi nula, portanto não havendo acúmulo de 24 

matéria fresca e seca das plântulas. Nos estádios iniciais de maturação, às sementes não 25 
germinam devido à imaturidade do embrião. O acúmulo de matéria fresca e seca das 26 
plântulas foi crescente até aos 76 e 74 DAA, respectivamente, época em que ocorreu o 27 

ponto máximo. Entretanto, a partir daí houve reduções até os 90 DAA. Conclui-se que 28 

sementes extraídas de frutos colhidos entre 74 e 76 DAA proporcionam plântulas com 29 
maior acúmulo de matéria fresca e seca. 30 
PALAVRAS CHAVE: Capsicum baccatum L.; maturação; acúmulo de reservas. 31 
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