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RESUMO
O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de tratamentos químicos na germinação de
sementes  de  pimenta  cumari.  Foram  utilizadas  sementes  extraídas  de  frutos  recém
colhidas,  submetidas  à  imersão  em HNO3,  HCl  e  KNO3 por  períodos  de  5,  10  e  15
minutos. A seguir, as sementes foram colocadas para germinar em GERBOX. Os dados
obtidos das análises laboratoriais foram utilizados para avaliar o efeito dos tratamentos
sobre  a  germinação.  Os  resultados  obtidos  permitiram  observar  que  não  houve
germinação  para  a  testemunha  e  que  o  tratamento  com  KNO3 não  apresentou
germinação  significativa.  Já  os  tratamentos  com  HNO3 e  HCL  mostraram  resultados
significativos, sendo que o HNO3 apresentou os melhores resultados com imersão de 10
(dez) minutos. As sementes tratadas com HCL apresentaram melhor germinação quando
foram  imersas  durante  15(quinze)  minutos,  porém  neste  caso  a  porcentagem  de
germinação foi inferior à apresentada pelo tratamento com HNO3.
Palavras  chave:  Capisicum baccatum var.  praetermissum,  dormência,  tratamento
químico, germinação.

ABSTRACT - Cumari Pepper seeds germination (Capsicum baccatum var.
praetermissum)
The objective  of  this  work  was to  evaluate  the  chemical  treatment  in  cumari  peppers
seeds germination. Were used extracted seeds of fruits just harvested, submitted to the
immersion in HNO3, HCl and KNO3 for periods of 5, 10 and 15 minutes. To follow, the
seeds had been placed to germinate in GERBOX. The collected data of the laboratory
analyses were used to evaluate  the treatment  effect  under germination.  The collected
results allowed to observe that  there was no germination for  the witness and that  the
treatment with KNO3 did not present significant germination. The treatments with HNO3 e
HCL presented significant results, being that the HNO3 presented the best results with 10
(ten) minutes immersion. The treated seeds with HCL presented better germination when
they  were  immersed  during  15  (fifteen)  minutes,  but  in  this  case  the  germination
percentage was lower then the one presented by the HNO3 treatment.
Key  words: Capisicum  baccatum var.  praetermissum,  sleeping,  chemical  treatment,
cumari pepper, germination.

INTRODUÇÃO
Embora seja um problema para o agricultor, a dormência das sementes é um mecanismo
de sobrevivência ou  adaptação da espécie  às condições  ambientais.  O fenômeno da
dormência não é peculiar às sementes, mas outras partes da planta, tais como gemas,
rizomas, bulbos e tubérculos também podem apresentá-la, sendo governados por fatores
específicos que ocasionam a paralisação do desenvolvimento  de estruturas da planta
durante  certo  período  de  tempo,  à  espera  de  melhores  condições  (CARVALHO  e
NAKAGAWA, 2000 ).
A dormência tegumentar ou exógena é a mais comum das categorias de dormência e
está relacionada com a impermeabilidade do tegumento ou do pericarpo à água e ao
oxigênio,  com a  presença de inibidores  químicos no tegumento  ou  no pericarpo  (tais
como a cumarina ou o ácido parasórbico) ou com a resistência mecânica do tegumento
ou do pericarpo ao crescimento do embrião. Já a dormência embrionária ou endógena
deve-se a ocorrência  de embriões imaturos,  ou presença de mecanismos de inibição
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fisiológica  que  o  impedem  de  desenvolver-se.  Estas  duas  categorias  de  dormência
podem ocorrer de forma simultânea ou sucessiva (CICERO, 1986).
Sementes  da  pimenta-cumari  (Capsicum baccatum  var.  praetermissum)  são  de  baixa
germinação,  provavelmente  devido  a  algum  tipo  de  dormência,  o  que  dificulta  a  sua
utilização. Há evidencia de que sementes consumidas por pássaros, após a passagem
pelo trato intestinal e eliminação, apresentam maior germinação, o que provavelmente
deve-se à escarificação ácida pela qual esta passa.
O  objetivo  desse  trabalho  é  avaliar  o  efeito  de  tratamentos  químicos  na  quebra  da
dormência de sementes de pimenta cumari, melhorando assim a sua germinação.

MATERIAL E MÉTODOS
Este  trabalho  foi  conduzido  no  Laboratório  de  Fitotecnia  do  Departamento  de
Agronomia/CCA/UEL.
No primeiro teste, as sementes foram extraídas manualmente, ficaram armazenadas em
câmara fria durante uma semana e colocadas para germinar em gerbox, de acordo com
as Regras para Análise de Sementes (BRASIL,1992), onde avaliou-se a sua capacidade
de germinação. Nesta avaliação, os tratamentos foram:
T1- Testemunha - sem tratamento,
T2- Lavagem em água corrente,
T3- Imersão em solução de H2SO4 a 98% durante 5 min.,  seguida de lavagem em água corrente,
T4- Imersão em solução de H2SO4 a 98% durante 10 min, seguida de lavagem em água corrente,
T5- Imersão em solução de KNO3 a 10% durante 5  min.,  seguida de lavagem em água corrente,
T6- Imersão em solução de KNO3 a 10%durante 10 min., seguida de lavagem em água corrente.
Num segundo teste, os tratamentos foram:
T1- Testemunha,
T2- Imersão em Ácido Nítrico (HNO3), na concentração de 67%, durante 5 (cinco) min.,
T3- Imersão em Ácido Nítrico (HNO3), na concentração de 67%, durante 10 (dez) min.,
T4- Imersão em Ácido Nítrico (HNO3), na concentração de 67%, durante 15 (quinze) min.,
T5- Imersão em Ácido Clorídrico (HCl), na concentração de 36%, durante 5 (cinco) min.,
T6- Imersão em Ácido Clorídrico ( HCl), na concentração de 36%, durante 10 (dez) min.,
T7- Imersão em Ácido Clorídrico (HCl), na concentração de 36%, durante 15 (quinze) min.,
T8- Imersão em Nitrato de Potássio (KNO3), na concentração de 10%, durante 5 (cinco) min.,
T9- Imersão em Nitrato de Potássio (KNO3), na concentração de 10%, durante 10 (dez) min.,
T10- Imersão em Nitrato de Potássio (KNO3), na concentração de 10%, durante 15 (quinze) min.
A germinação foi avaliada diariamente até o décimo quarto dia, considerando–se como
semente  germinada aquelas  que apresentaram raiz primaria  com aproximadamente 2
mm de comprimento(BRASIL, 1992).
Na  avaliação  dos  resultados  foi  utilizado  o  delineamento  experimental  inteiramente
casualizado,  com 10  tratamentos  e  três  repetições,  seguido  da  análise  fatorial.  Para
análise,  os  dados  de  porcentagem foram transformados em ângulo  por  arcoseno.√%
(BANZATTO, 1995). As médias de germinação foram comparadas pelo Teste de Tukey a
5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No  primeiro  teste,  não  houve  nenhuma  germinação.  Observou-se  que  as  sementes
tratadas com Ácido Sulfúrico ficaram com coloração escura, o que pode indicar que este
tratamento causou danos à semente.
Na tabela 1, são apresentados os resultados da germinação do segundo ensaio. 
Podemos ver que neste caso a porcentagem de germinação variou de zero a 36,67%,
com média  geral  de 9,07%.  As sementes  só apresentaram germinação no 3º  dia  de
permanência no germinador.
Os resultados obtidos na germinação das sementes tratadas com Nitrato de Potássio não
foram diferentes dos apresentados pela testemunha, mantendo a sua germinação muito
baixa ou nenhuma, mostrando-se assim não eficiente para a superação da dormência de
sementes de pimenta cumari.
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Tabela 1. Porcentagem de germinação de sementes de pimenta Cumari, avaliadas após tratamento
químico. Londrina 2005.

Tratamento Testemunha HNO3 (67%) HCl (36%) KNO3 (10%)
5 10 15 5 10 15 5 10 15 CV

% de
germinação 0e 10,00d36,67a21,33b1,33e 3,33e 16,00c 0e 0,67e 1,33e 19,72
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

Os  tratamentos  com  Nitrato  de  Potássio  não  se  diferenciaram  da  testemunha,
apresentando germinação muito baixa ou nenhuma, não sendo portanto eficientes para a
superação da dormência de sementes de pimenta Cumari.
Podemos observar que os tratamentos com ácidos apresentaram melhores resultados na
quebra da dormência das sementes. O tratamento com Ácido Nítrico foi o que apresentou
os melhores resultados. A germinação melhorou com o aumento do tempo de imersão
até dez minutos, sendo que este apresentou o melhor resultado (36,67%) de germinação
contra zero da testemunha. Quando as sementes ficaram imersas por quinze minutos
notou–se uma redução de quase 50% na germinação, o quem se deve provavelmente a
danificação do embrião pelo ácido, causando a morte da semente.
O tratamento com Ácido Clorídrico apresentou aumento da porcentagem de germinação
à medida que se aumentava o tempo de imersão. A imersão durante 15 (quinze) minutos
apresentou  as  maiores  porcentagens  de  germinação.  Com  base  nestes  resultados,
poderiam ser avaliadas imersões mais prolongadas na solução ácida, para verificar se
ocorre um aumento significativo na germinação das sementes.
Como os tratamentos com ácidos apresentaram resultados significativos, realizou–se a
analise fatorial com esses dados. Os tratamentos foram dispostos então em um esquema
fatorial  de 3 X 3 (períodos de imersão X tratamentos químicos).  A tabela 2 ilustra os
resultados obtidos.
Tabela  2.  Porcentagens  de  germinação  obtidas  nos  tratamentos  com  ácidos  e  seus
respectivos tempos de exposição.

Tratamento
Tempo (min) HNO3 (67%) HCl (36%) KNO3(10%)

5 10,00 A c 1,33 B b 0, 00 B a
10 36,67 A a 3,33 B b 0,67 B a
15 21,33 A b 16,00 B a 1,33 C a

As médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem entre si
pelo teste de Tukey a 5% de significância.
O tratamento com Nitrato de Potássio (KNO3) não mostrou diferença significativa entre os
tempos de imersão e mostrou–se inferior aos tratamentos ácidos.
Para a comparação entre os ácidos os resultados obtidos mostram que o tratamento com
ácido  nítrico  foi  superior  ao  acido  clorídrico  em  todos  os  tempos  de  exposição.
Comparando os tempos de exposição das sementes ao ácido nítrico verificou–se que
ouve diferença significativa entre todos os tempos, sendo que o tempo de 10 min. foi o
que mostrou melhor resultado seguido dos tempos de 15 e depois de 5 min.
Com o ácido clorídrico não houve diferença significativa entre os tempos de 5 e 10 min.
de exposição. Apenas o tempo de 15 min. apresentou diferença significativa.
Para  a  avaliação  dos  tratamentos  ácidos,  onde  foram  encontradas  diferenças
significativas nos resultados, foi calculada a regressão polinomial, que representa o efeito
dos  ácidos  com  seus  respectivos  tempos  de  imersão  sobre  a  porcentagem  de
germinação.  Na  figura  1  vemos  as  equações  polinomiais  obtidas,  bem  como  sua
representação gráfica.
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Figura 1. Representação gráfica dos tratamentos ácidos com seus respectivos tempos de
imersão sobre a porcentagem de germinação de sementes de pimenta Cumari.  

Y(HCl) = 10,01 - 2,806 x + 0,2136 x²   (p<0,05) R² = 0,3388
Y(HNO3) = - 58,6 + 17,934 x - 0,84 x²  (p<0,05) R² = 0,9593
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CONCLUSÕES
A  partir  dos  resultados  obtidos  podemos  concluir  que,  os  tratamentos  ácidos
apresentaram melhores  resultados  na quebra  da  dormência  de sementes  de  pimenta
Cumari, sendo que o ácido nítrico apresentou porcentagem de germinação superior.
Nos tratamentos com Ácido Clorídrico, à medida que se aumentou o tempo de imersão,
houve aumento na germinação das sementes.
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