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RESUMO 

Objetivou-se com este trabalho avaliar o potencial fisiológico de sementes orgânicas de 

pepino sob diferentes temperaturas. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 

casualizado, com três temperaturas (20, 25 e 20-30 oC). Para cada tratamento empregou-se 

doze repetições de 25 sementes. Avaliaram-se as porcentagens de plântulas normais (testes 

de primeira contagem e germinação), número de plântulas anormais e sementes 

apodrecidas, e o índice de velocidade de germinação. Os testes de primeira contagem, 

germinação e índice de velocidade de germinação foram afetados pelas diferentes 

temperaturas a que foram submetidas às sementes.  A temperatura de 25 oC foi a que mais 

favoreceu o potencial fisiológico das sementes.  
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ABSTRACT - The temperature effect upon the physiological potential of cucumber 

organic seeds. 

The objective of this research was evaluated the physiological potential of cucumber seeds, 

resulted from organic cultivation, under different temperatures. For experimental outline was 

used entirely casual standard, in the temperatures (20, 25 e 20-30 oC). Were used twelve 

repetitions of 25 seeds for each treatment. Were evaluated the following percentages: normal 

seedlings (tests of first counting and germination), number of abnormal seedlings, and the 

germination velocity index. Considering the results, it was verified that the temperature 25 oC, 

was the more adapted for conduction of germination and vigor tests. 
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INTRODUÇÃO 

O pepino (Cucumis sativus) é uma das cucurbiáceas que apresenta grande aceitação 

popular.  

A temperatura influencia de forma proeminente a germinação das sementes e emergência 

de plântulas de espécies cultivadas. De acordo com Nascimento (2000) para cada espécie 

há uma temperatura mínima, máxima, e ótima para a germinação, e dentro de cada espécie 

podem existir diferenças significativas entre as cultivares quanto à germinação nas 



diferentes temperaturas. Tanto a velocidade quanto à porcentagem final de germinação 

podem ser afetadas por temperaturas muito baixas ou muito altas.  

Em beterraba, rúcula e salsa Gomes et al. (2005), verificaram que baixas temperaturas (10 - 

15°C) reduziram a velocidade de germinação e a temperatura de 25°C proporcionou uma 

maior velocidade e germinação total destas três espécies.  

Alves et al. (2005) observaram que para Bauhinia divaricata L as temperaturas de 20-30, 25 

e 30oC, mostraram-se mais adequadas para condução dos testes de germinação e vigor. 

Segundo Copeland (1976) a temperatura ótima para a germinação de muitas sementes 

encontrava-se entre 15 e 30oC. Para a germinação das sementes de espécies tropicais e 

subtropicais Borges e Rena (1993) observaram que a faixa de 20 a 30oC adequou-se para a 

germinação. 

Objetivou-se neste trabalho avaliar o potencial fisiológico de sementes orgânicas de pepino 

sob diferentes temperaturas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Análise de Sementes do Instituto de Ciências 

Agrárias – ICIAG da UFU, Uberlândia – MG. 

Utilizaram-se sementes orgânicas de pepino. 

Utilizou-se como substrato papel mata-borrão, com duas folhas para cada caixa plástica 

(gerbox), de acordo com as recomendações das Regras para Análise de Sementes 

(BRASIL, 1992). 

Adotou-se o delineamento experimental inteiramente ao acaso com três temperaturas (20, 

25 e 20-30 oC). Para cada tratamento empregou-se doze repetições de 25 sementes. 

Avaliaram-se as porcentagens de plântulas normais (testes de primeira contagem e 

germinação), número de plântulas anormais e sementes apodrecidas e o índice de 

velocidade de germinação, segundo Maguire (1962). As contagens das plântulas normais 

(germinação), número de plântulas anormais e sementes apodrecidas foram diárias até o 

oitavo dia após instalação do teste. A porcentagem de plântulas normais correspondentes ao 

teste de primeira contagem, realizado em conjunto com o teste padrão de germinação, 

constou da computação das plântulas normais emersas até o quarto dia após a instalação 

do teste. 

Para a análise estatística, os dados de porcentagem de plântulas normais provenientes dos 

testes de primeira contagem e germinação, foram transformados em arco seno raiz 

quadrada de x/100. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As temperaturas influenciaram todas as variáveis analisadas com exceção do número de 

sementes apodrecidas (Tabela 1). A temperatura de 25 oC foi a que mais favoreceu o 

desempenho fisiológico das sementes.  

 
Tabela 1. Dados médios da qualidade de sementes orgânicas de pepino, através dos testes 

de primeira contagem (PC), germinação (G), número de plântulas anormais (PA) e 
índice de velocidade de germinação (IVG), submetidas a diferentes temperaturas 
Uberlândia-MG. UFU, 2006. 
Temperaturas oC %PC % G PA IVG 

20 1,3b 45,8b 42,33a 1,84c 

25 16,2a 64,3a 17,0b 3,80a 

20-30 1,3b 59,5a 21,67b 3,22b 

CV% 139,32 11,18 39,12 15,97 

        Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem pelo teste de Tukey, a 5%. 

CONCLUSÃO 

A temperatura de 25 oC foi a que mais favoreceu o desempenho fisiológico das sementes. 
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