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RESUMO

Esse trabalho teve por objetivo avaliar a eficiência de diferentes tratamentos para

melhoria da germinação de sementes de pimenta cumari verdadeira. Sementes foram

embebidas nas seguintes soluções: ácido giberélico (200 ppm), eminociclopropeno 1-

ácido carboxílico (10mM), polietilenoglicol (3g/10 mL de H2O) e KNO3 (0,2%). Foi ainda

incluído um tratamento com pré-esfriamento (5°C por 7 dias) e outro  com água destilada

(controle), totalizando seis tratamentos. As sementes de cada tratamento foram colocadas

para germinar a 20-30°C e permaneceram até os 50 dias. Os resultados mostraram que o

umedecimento de substrato com KNO3 a 0,2% foi o tratamento que proporcionou uma

germinação mais rápida e pode ser utilizado para melhorar a germinação e/ou superar a

dormência de sementes de pimenta cumari verdadeira.

Palavras–chave: Capsicum baccatum var. praetermissum, germinação, nitrato de

potássio.

ABSTRACT

Treatments for increasing seed germination of ‘cumari’ hotpepper

The aim of this study was to evaluate the efficiency of different treatments for increasing

seed germination of ‘cumari’ hotpepper. Seeds were imbibed in the following solutions:

gibberellic acid (200 ppm), 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (10mM), polyethylene

glycol (3g/10 mL of distilled water) and KNO3 (0,2%). It was also included a treatment with

pre-chilling (5°C for 7 days) and other using distilled water as control, totaling six

treatments. Seeds of each treatment were incubated at 20-30°C during 50 days. The

results showed that incubating in KNO3 solution at 0,2% had the better germination rate

and may be used to increasing seed germination and/or to overcome dormancy of ‘cumari’

hot pepper.
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As pimentas são cultivadas em todo o território nacional, e apresentam imensa variedade

de tipos, formatos, tamanhos, cores, sabores e, é claro, picância ou ardume. A pimenta

‘Cumari’ ou ‘Passarinho’ (Capsicum baccatum var. praetermissum) é bem popular na



região sudeste, podendo também ser encontrada em estado silvestre, crescendo sob

árvores diversas e em capoeiras. As plantas são mantidas por alguns anos e chegam a

formar verdadeiros arbustos. Os frutos desta pimenta são bem pequenos, arredondados

ou ovolados e de coloração vermelha quando maduros (Henz & Costa, 2005).

Um dos problemas que os produtores de pimenta cumari verdadeira enfrentam é a

germinação das sementes, a qual se mostra de forma lenta e desuniforme, sendo que

geralmente estas sementes possuem baixa qualidade (Rivas et al. 1984; Nascimento,

2004). Mesmo em condições favoráveis, a emergência das plântulas de pimenta é lenta e

irregular (Edwards & Sundstrom, 1987), sugerindo assim a existência de certo tipo de

dormência nas sementes destas espécies. Dessa forma, faz-se necessária a utilização de

tratamento adequado para a superação da dormência, particularmente, para o

monitoramento da viabilidade das sementes (Ellis et al.1985). Este trabalho teve por

objetivo avaliar a eficiência de diferentes tratamentos para melhorar a germinação e/ou

superar a dormência de sementes de Cumari Verdadeira.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi conduzido no laboratório de sementes da Embrapa Hortaliças, Brasília, DF.

Sementes de ‘Cumari verdadeira’ (Capsicum baccatum var. praetermissum) foram

submetidas aos seis seguintes tratamentos: umedecimento do substrato com ácido

giberélico – GA (200 ppm), com eminociclopropeno 1-ácido carboxílico - ACC (10mM),

com polietilenoglicol - PEG (3g/10 mL de H2O), e com KNO3 (0,2%); pré-esfriamento das

sementes (5°C por 7 dias) e testemunha (umedecimento do substrato com água

destilada).

Para cada tratamento foram distribuídas quatro repetições de 25 sementes em caixas

plásticas tipo gerbox, as quais foram semeadas sobre duas folhas de papel germiteste e

umedecidas com 15 mL de solução correspondente ao tratamento. Posteriormente, as

caixas foram incubadas em um germinador com temperatura alternada 20-30°C (16 hs no

escuro e 8 hs sob luz). As contagens foram realizadas aos 7, 14, 30 e 50 dias após a

semeadura. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições.

Os dados de germinação foram transformados em raiz quadrada (variável + 1) e, em

seguida, foram submetidas à análise de variância e ao teste de Tukey a 5% para a

comparação das médias. As médias apresentadas referem-se aos dados originais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO



Não houve germinação das sementes aos sete e 14 dias em nenhum dos tratamentos.

Vale salientar que as Regras para Análise de Sementes estabelecem o uso de luz e o

umedecimento do substrato com solução de KNO3 a 0,2% como tratamentos para superar

a dormência das sementes de Capsicum annum e C. frutescens (Brasil, 1992). Assim,

verifica-se que essa recomendação pode não ser válida para as sementes da espécie em

estudo, uma vez que não observou-se germinação das sementes aos 14 dias após a

instalação do teste.

O umedecimento do substrato com KNO3 apresentou-se mais eficiente pois proporcionou

uma germinação mais rápida (Tabela 1). Aos 30 dias de incubação, pode-se observar

uma germinação de 57% neste tratamento, sendo que os demais não apresentaram

germinação. Diversos trabalhos relatam a eficiência do nitrato de potássio em promover a

germinação de sementes dormentes, tais como em Avena fatua, A. sativa e Hordeum

vulgare (Garber et al., 1974). Entretanto, o nitrato de potássio reduziu a porcentagem de

sementes dormentes de girassol (Marcos Filho et al., 1987). Em arroz, Lopes et al. (1998)

constataram que o KNO3 aumentou a velocidade e a porcentagem de germinação de

sementes, sem contudo diferir estatisticamente do controle. O aumento na germinação

com a utilização de KNO3 pode estar associado à maior disponibilidade de oxigênio

durante o processo de germinação (Popinigis, 1985).

Com exceção do tratamento com PEG, a germinação obtida aos 50 dias não diferiu entre

os demais tratamentos (Tabela 1); sementes embebidas em PEG não germinaram. Pode-

se observar ainda uma germinação de 49% nas sementes embebidas apenas em água

destilada, e acima de 60% nas sementes embebidas em GA, ACC e KNO3. Isto evidencia

uma dormência das sementes de pimenta cumari verdadeira, a qual foi parcialmente

superada com estas soluções. O umedecimento do substrato com solução de KNO3 a

0,2% proporciona uma germinação mais rápida e pode ser utilizado com um tratamento

adequado para melhorar a germinação e/ou superar dormência de sementes de pimenta

cumari verdadeira.
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Tabela 1. Valores médios de porcentagem de germinação de sementes de pimenta
cumari verdadeira submetidas a diferentes tratamentos para superação de dormência,
Brasília, 2006.

Tratamentos Germinação
aos 30 dias (%)

Germinação
aos 50 dias (%)

GA 3 b* 66 a
ACC 0 b 66 a
PEG 0 b 0 b
KNO3 57 a 63 a

Pré-esfriamento 0 b 52 a
Testemunha 0 b 49 a

CV (%) 12,16 24,06
* Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey ao
nível de 5% de probabilidade.
GA = ácido giberélico, ACC = eminociclopropeno 1-ácido carboxílico, PEG =
polietilenoglicol.


