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RESUMO 

 

 

A pimenta longa (Piper hispidinervum) é considerada uma espécie promissora por 

apresentar a perspectiva de tirar o Brasil da condição de importador de safrol, 

importante óleo essencial usado como fixador de fragrâncias e com propriedades 

terapêuticas, tornando-se fornecedor para os mercados interno e externo. Na 

pimenta longa a parte rentável são as folhas e os ramos secundários, devido a 

concentração de óleo essencial, mostrando-se uma alternativa para atender à 

demanda do mercado mundial, preservando as florestas nativas e evitando a 

extração predatória. Na implantação de áreas destinadas à cultura da pimenta longa 

e a conseqüente produção de safrol, faz-se necessário a adoção de medidas de 

avaliação da qualidade fisiológica das sementes utilizadas na formação de mudas. O 

objetivo deste trabalho foi determinar as condições de temperatura e luminosidade 

para o teste de germinação em sementes de pimenta longa, de modo a permitir a 

máxima expressão da germinação e do vigor. O trabalho foi realizado na Fundação 

de Tecnologia do Acre – FUNTAC e no Laboratório de Biologia Molecular - LABMOL 

da EMBRAPA – ACRE. Foram utilizadas sementes de quatro lotes. As 

determinações constaram de: teor de água (105  3 oC por 24 horas), germinação-

TG  (gerbox a 20, 25, 30 e 35 °C, na presença de luz, com foto período de 12 e 24 

horas, as alternadas de 20-30 °C e 20-35 °C, com 12 horas de luz), índice de 

velocidade de emergência-IVE, índice de velocidade de germinação-IVG, 

emergência de plântulas-EP e desempenho das plântulas (comprimento da raiz-CR 

e da parte aérea-CPA, massa de matéria fresca-MMFP e seca-MMSP de plântulas). 

O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial 4 x 10 (quatro lotes e dez combinações luz/temperaturas) para TG, IVE, IVG, 

CR, CPA, MMFP e MMSP, e em esquema simples para o EP. As temperaturas de 

25 e 30 oC na presença da luz foram adequadas à germinação das sementes de 

pimenta longa, principalmente 30 oC com 24 horas de luz, que expressou os melhores 

resultados. 

 

Palavras-chave: Pimenta longa. Potencial Fisiológico. Vigor. Viabilidade. 



 

ABSTRACT 

 

 

The long pepper (Piper hispidinervum) is considered a promising species for 

presenting the perspective of taking Brazil out of the condition of safrole importer, an 

important essential oil used as setting lotion of fragrances and containing therapeutic 

properties, what would make of this country a supplier for the internal and external 

markets. From the long pepper the profitable part are the leaves and the secondary 

branches due to the concentration of essential oil, presenting itself as an alternative 

to grant the world market demand, preserving the native forests and avoiding the 

predatory extraction. To provide the implantation of areas which are intended to be 

the long pepper cultivation and the consequent production of safrole, it’s necessary 

the adoption of evaluation attitudes about the physiological quality of the seeds used 

for the formation of seedling. The object of this work is to determine the temperature 

and luminosity conditions to the test of germination of the long pepper seeds, 

permitting this way the maximum expression of the germination and vigor. The work 

was made at the Foundation of Technology of Acre – FUNTAC , and in the 

Laboratory of Molecular Biology – LABMOL of EMBRAPA – ACRE. They were used 

seeds of four batches. The determinations were: content of water (105  3oC 24 

hours), germination-TG (gerbox a 20, 25, 30 e 35°C, in the presence of the light, with 

photo periods of 12 and 24 hours, the alternated of 20-30°C and 20-35°C, with 12 

hours of light), rate of emergency speed-RES, rate of germination speed-RGS, 

emergency of seedling -ES and the performance of the seedling (length of the root -

RL and of the air part-LAP, mass of fresh and dry matter-MFM/MDM of seedling). 

The adopted experimental outline entirely made by chance, but not repeated, in 

factorial draft 4 x 10 (four batches and ten combinations light/temperature) to TG, 

RES, RGS, RL,LAP, MFM and MDM; and in a simple outline to the ES. The 

temperature of 25 and 30oC in the presence of the light were adjusted to the long 

pepper seeds germination, mainly 30oC with 24 hours of light, which showed the best 

results. 

 

Key words: Long pepper. Physiological potential. Vigor. Feasibility.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil é o principal país dentre aqueles de megabiodiversidade, detendo em 

seu território entre 15% e 20% do número total de espécies do planeta. Apresenta a 

mais diversa flora do mundo, em número superior a 55 mil espécies descritas (22% 

do total mundial), bem como alguns dos ecossistemas mais ricos em número de 

espécies vegetais, como, a Amazônia, a Mata Atlântica e o Cerrado. A Floresta 

Amazônica brasileira, com mais de 30 mil espécies vegetais, compreende cerca de 

26% das florestas tropicais remanescentes do planeta. Um grande número dessas 

espécies são usadas pelo ser humano como fonte de alimento, como matéria-prima 

para construção, fabricação de medicamentos ou uso como aromatizantes (BRASIL, 

2009). 

 O Acre é considerado um estado tipicamente florestal, tendo grande parte de 

suas florestas pertencente a Unidades de Conservação como, Reservas 

Extrativistas, Reservas Indígenas, Florestas Nacionais e Reservas Biológicas, além 

de possuir vários projetos de assentamento extrativistas e de colonização. Diante 

desse quadro, seu desenvolvimento passa, necessariamente, pelo uso racional dos 

recursos naturais existentes na região e pelo desenvolvimento agroindustrial dos 

produtos da floresta. Devido a esses fatos, o interesse por questões ambientais e a 

pesquisa sobre espécies nativas têm aumentado consideravelmente, com maior 

ênfase para aquelas com interesse fitoquímico (WADT, 2001). 

 Uma espécie vegetal que tem despertado o interesse de empresários do ramo 

de fitoquímicos, com potencial para uso em indústrias de cosméticos e bioinseticidas 

é a pimenta longa (Piper hispidinervum). A pimenta longa é um recurso natural, 

encontrado no estado do Acre, de grande valor comercial devido ao alto teor de 

safrol em seu óleo essencial (ALMEIDA, 1999). 

 De acordo com Rocha e Ming (1999), a pimenta longa apresenta altos níveis 

do éter fenílico safrol (83-93%), podendo ser facilmente extraído por hidrodestilação 

das folhas e ramos finos. Os principais subprodutos obtidos a partir do safrol são a 



11 
 
heliotropina, amplamente utilizada como fragrância, e o butóxido de piperonila 

(PBO), um ingrediente essencial para inseticidas biodegradáveis. 

 Devido ao uso consagrado do safrol, têm sido crescente os estudos com a 

pimenta longa. Já estão sendo conduzidas pesquisas, especialmente na Embrapa 

Acre, para a implementação de sistemas de produção sustentáveis de pimenta 

longa, capazes de atender a demanda de mercados nacionais e internacionais 

(NUNES, 2004). 

Na pimenta longa a parte rentável são as folhas e os ramos secundários, 

onde se concentra o óleo essencial. Até o momento, a maioria das pesquisas têm 

sido voltadas para o momento de colheita e o processamento da biomassa. No 

entanto, por tratar-se de uma espécie ainda em processo de domesticação, não há 

conhecimento suficiente para o manejo e análise das sementes, de modo a fornecer 

dados que possam caracterizar seus atributos físicos e fisiológicos (LIMA et al., 

2006). Há, também, necessidade de se obterem informações básicas sobre a 

germinação das sementes dessa espécie, visando sua utilização para os mais 

diversos fins.  

As sementes devem receber atenção especial, uma vez que a qualidade 

desse insumo é fundamental para o sucesso da etapa de formação de mudas. 

Assim, para a implantação de áreas destinadas à produção de safrol a partir de 

pimenta longa, faz-se necessário a adoção de medidas para avaliação da qualidade 

fisiológica das sementes.  

As sementes são de significativa importância, uma vez que sua qualidade é 

fundamental para o sucesso de qualquer espécie propagada sexuadamente, como é 

o caso da pimenta longa. O potencial fisiológico de sementes para fins de 

semeadura e comercialização tem sido avaliado pelo teste padrão de germinação 

que, por ser realizado em condições controladas, proporciona o máximo percentual 

de germinação (MARCOS FILHO, 2005). 

 Não há um teste padronizado para avaliar o potencial germinativo de 

sementes independente da espécie. O número de espécies que têm metodologia 

para avaliação de sementes recomendada ou sugerida é pequeno, particularmente 

das espécies da Região Amazônica (BRASIL, 2009; ALMEIDA, 1999; PIMENTEL, 
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2001). Em face dessa deficiência, avaliar a influência da temperatura e luminosidade 

sobre o processo germinativo é imprescindível ao estabelecimento de um protocolo 

confiável para o teste de germinação de sementes de pimenta longa em laboratório. 

O objetivo desse trabalho foi determinar as condições de temperatura e 

luminosidade adequadas para o teste de germinação de sementes de pimenta 

longa, de forma a permitir que elas expressem todo o seu potencial de germinação e 

vigor.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

O Brasil é um grande produtor de óleos essenciais. Na Amazônia, a maioria 

dos óleos essenciais é de interesse comercial desconhecido, extraído de plantas 

aromáticas silvestres de maneira rudimentar. A ocorrência de pimenta longa (Piper 

hispidinervum) em populações nativas em diferentes regiões do Estado do Acre, 

associada à importância econômica da espécie e a inexistência de um protocolo 

para o teste de germinação de suas sementes, indicou a necessidade de se estudar 

as condições adequadas para o desenvolvimento do processo germinativo em 

condições de laboratório. 

 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ESPÉCIE 

 

 

A espécie Piper hispidinervum, pertencente à família Piperaceae, apresenta 

porte arbustivo, caule com 2 a 7 metros de altura e presença de nódulos. Os ramos, 

do tipo não-pudescente, sustentam os pecíolos, cujo comprimento varia de 0,1 a 0,2 

cm. As folhas são membranáceas ou cartáceas, levemente ásperas na face ventral, 

com formato oblongo-lanceoladas ou oblongo-elípticas, variando de 14,5 a 22,0 cm 

de comprimento e 4,7 cm de largura, com ápice acuminado a levemente cuspidado e 

base oblíqua a inequilátera. As espigas, de tamanho semelhante ao das folhas, com 

pedúnculos curtos, próximo a 1 cm de comprimento, são bractéolas-peltadas, com 

quatro estames sem anteras e três estigmas sésseis. As sementes, de tamanho 

reduzido (0,5 mm de diâmetro), exibem abscisão quando maduras e são dispersas 

pelo vento. As plantas dessa espécie apresentam teor de safrol que varia de 83% a 

93%, característica importante para a produção e comercialização de óleo, em que 

há a preferência por teores acima de 90%.  O rendimento de safrol pode chegar a 

98,12% quando a espécie é manejada com tratos culturais adequados (SILVA; 

OLIVEIRA, 2000; SILVA, 2010).  
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2.2 IMPORTÂNCIA DA ESPÉCIE  

 

 

A região amazônica é possuidora de incalculável riqueza natural, com 

qualidade que reivindica atenção da pesquisa tecnológica, de modo a transformá-la 

em produtos economicamente viáveis. Isto constitui um dos mais importantes fatores 

capaz de motivar o aproveitamento de matérias-primas regionais e o 

desenvolvimento econômico, quer pela utilização in natura, quer pela transformação 

industrial, gerando novos produtos para o consumidor. 

Nos últimos anos tem-se buscado nessa região alternativas para a exploração 

agroindustrial, por meio de recursos florestais de alto valor comercial (PIMENTEL et 

al., 1998). Trabalhos desenvolvidos a partir da década de 1970 por pesquisadores 

do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e do Museu Paraense Emílio 

Goeldi (MPEG), resultaram em um amplo inventário das plantas aromáticas da 

Amazônia, onde estão relacionadas algumas espécies do gênero Piper (família 

PIPERACEAE) ricas em óleos essenciais (CAVALCANTE, 2002).  

Entre essas espécies encontra-se a pimenta longa (Piper hispidinervum - 

PIPERACEAE) como um exemplo dessa nova realidade, despertando cada vez mais 

o interesse de empresas nacionais e internacionais processadoras de óleos 

essenciais. Esta ocorre naturalmente no Estado do Acre, nos municípios de Rio 

Branco, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Bujari, Porto acre, Acrelândia, 

Brasiléia e Assis Brasil (PIMENTEL et al., 1998).  

A pimenta longa, embora ainda seja considerada pela maioria dos produtores 

como uma planta invasora de difícil controle nas áreas de agricultura de subsistência 

e de pastagens (AMARAL et al., 2000), apresenta valor comercial considerável para 

a produção de óleo essencial com alto teor de safrol, importante metabólito 

secundário usado pela indústria química na obtenção de heliotropina, amplamente 

utilizada como fragrância, e butóxido de piperonila, ingrediente imprescindível para 

inseticidas biodegradáveis à base de piretrum (PEREIRA et al., 2008).  

Além do potencial produtivo da espécie em termos de óleo essencial, a 

exploração predatória em matas primárias da floresta atlântica para obtenção do 
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sassafrás, utilizado como principal fonte de safrol natural, foi proibida pelo governo 

brasileiro na década de 90. Atualmente o óleo essencial de sassafrás, importado da 

China e do Vietnã, é obtido da mesma forma destrutiva ocorrida no passado recente 

do Brasil e, com isto, suas reservas correm sério risco de se esgotar a curto e médio 

prazo (PIMENTEL et al., 1998). Dessa forma, Piper hispidinervum desponta como 

alternativa promissora para produção de safrol, visando atender à demanda do 

mercado mundial, preservando as florestas nativas e evitando a extração predatória. 

Pesquisas com a pimenta longa vêm sendo conduzidas desde 1992 pela 

Embrapa, objetivando transformá-la em uma alternativa produtiva para a agricultura 

familiar na Amazônia por meio de um sistema de cultivo que agregue valor através 

do processamento primário no campo. A Embrapa-Acre, mais especificamente, vem 

realizando pesquisas com a espécie, como caracterização de germoplasma, manejo 

das populações naturais, controle fitossanitário, adubação, nutrição, colheita e 

processamento, avaliação química do safrol e seleção de progênies (REDETEC, 

2002). No entanto, trabalhos para a avaliação do potencial fisiológico e a 

conservação das sementes são escassos. 

O programa de melhoramento genético da pimenta longa tem como objetivo o 

desenvolvimento de variedades que possuam características agronômicas e 

industriais desejáveis para a produção de óleo essencial com alto teor de safrol 

(mínimo de 90% exigido pela indústria). Foram realizadas coletas de material 

genético representativo de populações naturais e instalados experimentos de testes 

de progênies e famílias de meios-irmãos, visando selecionar famílias e/ou indivíduos 

promissores para o desenvolvimento de variedades (CAVALCANTE, 2002). 

Essas pesquisas têm aumentado a demanda por sementes de pimenta longa 

com as qualidades supracitadas, situação que fez a Embrapa Acre implantar um 

campo de produção de sementes com progênies previamente avaliadas e 

selecionadas quanto ao teor de safrol presente no óleo essencial. Tais progênies 

possuem teor de safrol acima de 90% no óleo essencial, de forma que os novos 

plantios comerciais produzam óleo essencial com o teor de safrol mínimo exigido 

pela indústria (CAVALCANTE, 2002). 
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Para a implantação de áreas destinadas à produção de safrol a partir de 

pimenta longa faz-se necessário a adoção de medidas destinadas à avaliação da 

qualidade fisiológica das sementes. Para diversas espécies vegetais de interesse 

agronômico e medicinal existem informações detalhadas sobre como realizar o teste 

padrão de germinação, constantes nas Regras para Análise de Sementes - RAS 

(BRASIL, 2009). Entretanto, para a pimenta longa inexistem essas informações nas 

RAS, havendo poucos trabalhos de pesquisa encontrados na literatura sobre análise 

de sementes e as condições ideais para avaliação do potencial fisiológico 

(ALMEIDA, 1999).  

Para que a preservação e o uso da espécie seja eficiente, a produção e 

armazenamento de suas sementes como forma de conservação ex situ assume 

papel fundamental e, nesse caso, há necessidade de monitoramento da capacidade 

germinativa dessas sementes (MELLO; BARBEDO, 2007), avaliando-se, também, o 

vigor. 

 

 

2.3 GERMINAÇÃO DA SEMENTE 

 

 

A germinação é um fenômeno biológico que pode ser considerado pelos 

botânicos como a retomada do crescimento do embrião, com o subseqüente 

rompimento do tegumento pela radícula, enquanto para os tecnologistas de 

sementes é definida como a emergência e o desenvolvimento das estruturas 

essenciais do embrião, manifestando a sua capacidade para dar origem a uma 

planta normal, sob condições ambientais favoráveis (MACHADO et al., 2002). 

O processo de germinação incorpora eventos que se iniciam com a absorção 

de água pela semente quiescente e termina quando uma parte do embrião, 

usualmente a radícula, se alonga. A temperatura e a luz são considerados fatores 

ambientais de fundamental importância no controle da germinação. A temperatura 

influi no processo de germinação especialmente por alterar a velocidade de 

absorção de água e modificar as velocidades das reações químicas que irão acionar 
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o desdobramento, o transporte de reservas e a ressíntese de substâncias para a 

plântula. A temperatura ótima para a maioria das espécies tropicais encontra-se 

entre 15 ºC e 30 ºC. Abaixo da temperatura ótima há redução da velocidade com 

que ocorre o processo, o que pode levar a uma redução no total da germinação 

(BORGES; RENA, 1993). 

Para espécies florestais, em especial as nativas, as sementes apresentam 

germinação lenta, irregular ou nula, mesmo colhidas adequadamente e sob 

condições ambientais favoráveis à germinação, fato este inerente à fisiologia das 

sementes. Como durante a germinação ocorre uma seqüência de eventos 

fisiológicos que são influenciados pela temperatura e presença e/ou ausência de luz, 

torna-se imprescindível estudar a influência desses fatores para compreender o 

processo germinativo das espécies dos diferentes grupos ecológicos, pois em seu 

habitat natural, essas espécies apresentam diferentes graus de exigências desses 

recursos para a germinação das sementes e o desenvolvimento das plântulas, de 

modo que a sensibilidade à luz e à temperatura encontra-se associada ao grupo 

ecológico ao qual a espécie pertence (FERREIRA et al., 2007), 

Muitas sementes de essências florestais requerem regimes de temperatura 

específicos para germinar, devido à forte influência das características ecológicas e 

do habitat onde se encontra cada espécie florestal (SOUZA et al., 2007). 

A temperatura ótima para a germinação pode variar em função da condição 

fisiológica da semente. Para uma mesma espécie, as sementes recém-colhidas 

necessitam de uma temperatura ótima diferente da verificada para as mais velhas. 

Isto porque a temperatura ótima vai se diferenciando e se tornando menos 

específica com a perda da dormência residual das sementes. Da mesma forma, o 

efeito da temperatura sobre a germinação pode sofrer influência da espécie e da 

região de origem e de ocorrência (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). 

Normalmente, sementes de espécies de clima tropical germinam bem em 

temperaturas mais altas, ao contrário daquelas de clima temperado, que requerem 

temperaturas mais baixas. Para a maioria das espécies tropicais, a temperatura 

ótima de germinação encontra-se entre 15 e 30 °C e a máxima varia entre 35 e 40 °C 

(MACHADO et al., 2002). Existem ainda espécies cujo processo germinativo é 



18 
 
favorecido por alternância diária de temperatura, porém essa necessidade pode 

estar associada à dormência das sementes, embora a alternância de temperatura 

possa acelerar a germinação de sementes não dormentes (CARVALHO; 

NAKAGAWA, 2000). Espécies como a craibeira (Tabebuia áurea) germinam 

igualmente tanto nas temperaturas constantes de 25, 30 e 35 oC, como nas 

alternadas de 20-30 oC e 20-35 oC (PACHECO et al., 2008). 

O efeito da temperatura é variável com a espécie e está relacionado com o 

adequado desenvolvimento da planta, influenciando na absorção de água pela 

semente e nas reações bioquímicas que regulam o processo de germinação e 

crescimento (LOPES et al., 2005). Portanto, os limites da temperatura de 

germinação fornecem informações de interesses biológico e ecológico, auxiliando os 

estudos ecofisiológicos e de sucessão vegetal (FIGLIOLIA et al., 1993). 

No processo de germinação ocorre uma série de atividades metabólicas 

baseadas em reações químicas e cada uma delas apresenta determinadas 

exigências quanto à luz e temperatura, principalmente porque dependem da 

atividade de sistemas enzimáticos complexos, cuja eficiência é diretamente 

relacionada à intensidade luminosa, temperatura e disponibilidade de oxigênio. A 

temperatura afeta a capacidade de germinação e a taxa em que esta ocorre. As 

sementes têm capacidade de germinar sob faixa de temperatura característica da 

espécie, mas o tempo necessário para ser alcançada a máxima porcentagem de 

germinação varia com a temperatura (MACHADO et al., 2002). 

Segundo Marcos Filho (2005), a temperatura para a germinação não 

apresenta um valor específico, mas pode ser expressa em termos das temperaturas 

cardeais, isto é, mínima, máxima e ótima. A temperatura ótima é definida como 

sendo aquela em que ocorre o máximo de germinação em tempo relativamente 

curto. 

O processo germinativo envolve várias etapas e cada uma exige determinada 

temperatura e exposição à luz para que se processe de maneira mais rápida e 

eficiente. Assim, os efeitos da temperatura e da luz sobre a germinação refletem 

apenas a conseqüência global, não havendo um coeficiente único que caracterize a 

germinação (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). Segundo esses autores, em muitas 
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espécies a presença de luz favorece a germinação das sementes, enquanto em 

outras, o comportamento germinativo das sementes é melhor na ausência dela.  

A luz nem sempre é fator limitante para a germinação de sementes (MONDO 

et al., 2008), mas sua presença pode contribuir para atenuar problemas causados 

pelo baixo potencial de água no solo e os efeitos de temperaturas superiores à ótima 

(MARCOS FILHO, 2005). Por meio das diferentes formas do fitocromo (phy), a 

semente pode perceber a luz de fluência muito baixa e ter sua germinação inibida 

pela luz branca de fluência alta (fitocromo A - phyA) ou, pela ação do fitocromo  B 

(phyB),  perceber a razão vermelho:vermelho extremo e ter a germinação promovida 

(GODOI; TAKAKI, 2005).  

O fitocromo é o pigmento receptor responsável pela captação dos sinais 

luminosos do ambiente. O modo de ação desse pigmento depende do tipo de 

radiação incidente, pois luz com alta relação vermelho/vermelho-extremo (V/VE) 

pode induzi-lo a assumir a forma ativa (FVe), promovendo a germinação de 

sementes fotossensíveis, enquanto luz com baixa relação V/VE pode levá-lo a 

assumir a forma inativa (FV), impedindo a germinação (VIDAVER, 1980). Dessa 

forma, as variações ambientais são percebidas pelas sementes através das 

mudanças na qualidade da luz incidente, indicando se as condições presentes são 

favoráveis ou não ao desenvolvimento da planta a ser produzida (MONDO et al., 

2008). Sementes de algumas espécies germinam com extensa exposição à luz, 

outras com breve exposição e outras se apresentam indiferentes à luminosidade; há 

ainda as que germinam somente no escuro (NASSIF et al., 1998).  

A germinação está relacionada também com a qualidade de luz, sendo esta, 

durante a maturação da semente, um importante fator que influenciará o processo 

germinativo. Geralmente os fatores luz e temperatura têm efeito interativo sobre a 

germinação de sementes fotossensíveis (NASSIF et al., 1998). Portanto, estudar a 

influência dos fatores temperatura e luminosidade sobre a germinação é 

imprescindível ao estabelecimento de um protocolo confiável para avaliar o potencial 

germinativo de uma amostra de sementes de pimenta longa em laboratório. 

 A Embrapa vem realizando pesquisas em tecnologia de sementes de 

espécies florestais, como por exemplo, Aegiphila sellowiana, Erythrina falcata 
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Bentha, Psidium cattleianum Sabine, Piper hispidinervum, Piper aduncum entre 

outras 19 espécies, com o intuito de fornecer indicações para os testes de 

germinação de sementes, como temperatura, luminosidade, substrato, entre outros. 

Além de não constarem das regras para análise de sementes, na literatura são 

escassas as informações sobre a metodologia de testes de germinação de sementes 

florestais nativas, consideradas importantes para uso em projetos de revegetação ou 

espécies com potencial para exploração sustentável agroindustrial, não predando 

florestas nativas (MEDEIROS; ABREU, 2005). 

 

 

2.4 TESTE DE GERMINAÇÃO 

 

 

O teste de germinação tem por objetivo determinar o potencial máximo de 

germinação de um lote de sementes, cujo valor poderá ser usado para comparar a 

qualidade de diferentes lotes e estimar o valor de semeadura no campo. Para 

informação do agricultor e para propósitos legais e comerciais, é importante a 

uniformidade e a rapidez dos resultados de análise, devendo estas serem realizadas 

por métodos padronizados, servindo como base para a comercialização das 

sementes (VIEIRA, 2000). 

A queda da viabilidade de uma população de sementes segue uma curva 

sigmóide. Assim, durante a primeira fase, que é mais longa, as sementes mantêm 

alto poder germinativo e poucas morrem; numa segunda fase, ocorre o declínio 

rápido da germinação e por final, poucas sementes permanecem vivas,embora 

sementes de um mesmo lote possam se encontrar em diferentes posições dessa 

curva, com diferentes graus de deterioração. Diante desses fatos, torna-se coerente 

o direcionamento do estudo de teste de germinação para comparação do potencial 

fisiológico, avaliando lotes de sementes com germinação semelhante 

(NASCIMENTO, 2009). 

A realização deste teste em condições de campo não é geralmente 

satisfatória, pois, dada a variação das condições ambientais, os resultados nem 
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sempre podem ser fielmente reproduzidos. Deste modo, métodos de análise em 

laboratório, efetuados em condições controladas de alguns ou de todos os fatores 

externos, têm sido estudados e desenvolvidos de maneira a permitir uma 

germinação mais regular, rápida e completa das amostras de sementes de uma 

determinada espécie. Estas condições, consideradas ótimas, são padronizadas para 

que os resultados dos testes de germinação possam ser reproduzidos e 

comparados, dentro de limites tolerados pelas RAS (BRASIL, 2009). 

 

 

2.4.1 Avaliação do potencial fisiológico 

 

 

A qualidade das sementes é o somatório de todos os atributos genéticos, 

físicos, fisiológicos e sanitários que afetam a sua capacidade de originar plantas de 

alta produtividade, seguido pelos tratamentos de pós-colheita (CANEPPELE et al., 

1995). 

O potencial fisiológico de sementes de diversas espécies para fins de 

semeadura e comercialização tem sido avaliado predominantemente pelo teste 

padrão de germinação que, por ser realizado em condições controladas, proporciona 

o máximo percentual de germinação (MARCOS FILHO, 2005). Entretanto, em 

campo as sementes quase sempre são expostas a condições ambientais 

inadequadas ao processo germinativo, fazendo com que a porcentagem de plântulas 

emergidas nesse local seja, não raramente, inferior à obtida em laboratório 

(VANZOLINI et al., 2007).  

Com o crescente avanço tecnológico verificado na agricultura nas últimas 

décadas, outros parâmetros do potencial fisiológico da semente passaram a ser 

estudados e, entre eles, os testes de vigor, capazes de avaliar o grau de 

deterioração das sementes. O uso de procedimentos para avaliar o vigor de 

sementes tem como objetivo básico identificar possíveis diferenças no potencial 

fisiológico de lotes que apresentam poder germinativo semelhante e dentro de 

padrões comercializáveis, ou seja, eles devem permitir distinguir com eficiência os 

lotes que apresentem menor ou maior probabilidade de bom desempenho em 

campo ou após determinado período de armazenamento (VIEIRA et al., 1994; 

HAMPTON; TEKRONY, 1995; MARCOS FILHO, 2005).  
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Atualmente, ainda é pequeno o número de espécies que tem teste de vigor 

recomendado ou sugerido, particularmente para as sementes de espécies da Região 

Amazônica. Logo, recomenda-se que o vigor seja avaliado usando dois ou mais 

procedimentos diferentes, uma vez que se torna difícil para um único teste proceder 

a uma avaliação segura do potencial de desempenho de um lote sob condições de 

armazenamento ou no campo, seu ambiente definitivo. 

 

 

2.4.2 Teste baseado no desempenho de plântulas 

 

 

Os testes de vigor são empregados pelas empresas produtoras de sementes 

no controle interno de qualidade. Os que se baseiam no desempenho de plântulas 

são também classificados como testes fisiológicos, visto que procuram determinar 

atividade fisiológica específica, cuja manifestação depende do vigor das sementes. 

As duas associações mundiais que congregam tecnologistas de sementes, a AOSA 

– Association of Official Seed Analysts e a ISTA - International Seed Testing 

Association, recomendam os testes que avaliam o desempenho de plântulas 

(VANZOLINI et al., 2007). 

Há laboratórios que empregam o teste de desempenho de plântulas para 

compor, junto com outros testes, um índice de vigor em sementes. Atualmente, os 

referidos testes estão sendo intensivamente empregados nos laboratórios de análise 

de sementes, por apresentarem as vantagens de não serem caros, de serem 

relativamente rápidos, não necessitarem de equipamentos especiais nem demandar 

treinamento específico sobre a técnica empregada (GUEDES et al., 2009). 

O desempenho de plântulas pode ser mensurado através do comprimento e 

da massa de matéria seca das plântulas. Ambos são medidas de grandeza física 

(dimensão e massa, respectivamente) e independem de subjetividade do analista, 

tornando mais fácil a reprodutibilidade dos resultados. Isto ocorre desde que as 

condições e os procedimentos sejam bem definidos (CARVALHO; NAKAGAWA, 

2000).  

Guedes et al. (2009), utilizando o teste baseado no desempenho de plântulas, 

de Erythrina velutina, concluíram que o comprimento de plântulas, ou de parte delas, 

fornecido pelo número de todas as sementes colocadas no teste, é mais sensível 

para classificar lotes com diferenças sutis de qualidade fisiológica, em comparação 
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com a forma tradicional de expressar o comprimento com base apenas no número 

de plântulas normais obtidas ao final do teste. 

 

 

2.4.3 Índice de velocidade de germinação 

 

 

 Esse teste é baseado no princípio de que lotes de sementes que possuem 

maior velocidade de germinação são mais vigorosos. Assim, por meio deste teste 

determina-se o vigor avaliando a velocidade da germinação das sementes. A 

realização deste teste poderá ser feita em conjunto com o teste de germinação, 

obedecendo às prescrições das Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). 

As avaliações das plântulas são realizadas diariamente, à mesma hora, a 

partir do dia em que surgem as primeiras plântulas normais, até que o número 

destas se torne constante (NAKAGAWA, 1994; OLIVEIRA et al., 2009).  

O índice de velocidade de germinação (IVG) é o somatório da razão entre o 

número de sementes germinadas no tempo, determinado por meio de fórmulas com 

os dados no teste de germinação, para se calcular a velocidade com que ela ocorre 

(FERNANDES et al., 2007). Os mesmo autores ao estudarem a germinação de 

Araucaria angustifólia observaram que, o índice de velocidade de germinação não 

seguiu a mesma tendência da percentagem de germinação entre os tratamentos. 

Por sua vez, Mondo et al. (2008), em seu trabalho com Parapiptadenia rigida, 

observaram que a percentagem e o índice de velocidade de germinação dos 

tratamentos não diferiram entre si, da mesma forma quando foram comparados os 

tratamentos com e sem luz à temperatura de 25 °C, confirmando que as sementes 

apresentam comportamento não fotoblástico, ou seja, a presença ou a ausência de 

luz não afetou o processo germinativo destas.  

Em contrapartida aos resultados encontrados, a importância da presença de 

luz para a germinação das sementes de espécies florestais tem sido freqüentemente 

relatada por inúmeros autores (ANDRADE, 1995; VÁLIO; SCARPA, 2001; GODOI; 

TAKAKI, 2004; GODOI; TAKAKI, 2005). Scalon et al. (2009) ao trabalharem com 

sementes de Campomanesia adamantium Camb., observaram que nos testes de 

índice de velocidade de germinação e de crescimento de plântulas, ocorreu variação 
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significativa somente para o índice de velocidade de germinação, que foi maior 

quando a incubação foi realizada a 30 ºC. 

 

 

2.4.4 Emergência de plântulas 

 

 

Esta avaliação parte do princípio que sementes que propiciam maior 

percentual de emergência no campo, ou seja, em condições não controladas, são 

mais vigorosas (FERNANDES et al., 2007). Este teste, se conduzido na época 

normal de semeadura da cultura, quando se trata de sementes de interesse 

agronômico, fornecerá a capacidade do lote em estabelecer-se, dando subsídios 

necessários ao cálculo da quantidade de sementes a ser utilizada para obtenção de 

uma população ou estande de plantas desejável. Se conduzido em outra época, fora 

da normal de semeadura, poderá gerar resultados não exatamente iguais aos da 

referida época, mas mesmo assim, poderá fornecer subsídios úteis para 

comparação entre diferentes lotes (NAKAGAWA, 1994). 

Guedes et al. (2009) avaliaram o teste de emergência de plântulas com 

sementes de Erythrina velutina em diferentes substratos, entre eles areia esterilizada 

em autoclave, cuja percentagem de emergência de plântulas foi de 88%. O substrato 

areia apresentou características desejáveis como baixa densidade, porosidade, boa 

aeração e drenagem evitando o acúmulo de umidade e esterilização (FERREIRA et 

al., 2010), tendo sido indicado para sementes de Podocarpus lambertii Klotzch Ex 

NDL (MEDEIROS; ZANON, 1998), Peltophorum dubim (Spreng) Taubert (PEREZ et 

al., 1999), Tabebuia serratifolia (Vahl) Nicholson (MACHADO et al., 2002), Hancornia 

speciosa Gomes (NOGUEIRA et al., 2003), Solanum sessiliflorum Dunal (LOPES; 

PEREIRA, 2005) e de Drimys brasiliensis Miers (ABREU et al., 2005). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O trabalho foi realizado no Laboratório de Sementes e Mudas Nativas da 

Fundação de Tecnologia do estado do Acre – FUNTAC e no Laboratório de 

Morfogênese e Biologia Molecular do Centro de Pesquisa Agroflorestal do Acre, 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, localizadas no 

município de Rio Branco, AC, entre junho de 2009 e maio de 2010. 

 

 

3.1 OBTENÇÃO DE SEMENTES 

 

 

Foram utilizados 4 lotes de sementes colhidas ainda nas espiguetas, assim 

que adquiriram a coloração preta, indicando a maturidade fisiológica. Após a 

colheita, as espiguetas foram imersas em água por um período de 24 horas e, na 

seqüência, submetidas à maceração em peneira de malha fina, lavadas em água 

corrente para remoção da mucilagem e colocadas para secar sobre folhas de papel 

jornal, em temperatura ambiente de laboratório (PIMENTEL, 2001). 

Após a homogeneização e obtenção da fração sementes puras estas foram 

armazenadas em recipientes de vidro tampados e mantidas em refrigerador 

doméstico até o início do experimento. 

 

 

3.2 TEOR DE ÁGUA 

 

 

O teor de água das sementes de cada lote foi determinado pelo método da 

estufa (105  3o C por 24 horas), conforme Regras para Análise de Sementes 

(BRASIL, 2009), por meio de duas subamostras de 0,31 g de sementes cada. Os 

resultados, expressos em porcentagem, foram calculados usando-se a seguinte 

fórmula: 
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                                          Umidade (%) = 100 (P - p) 

                         P - t 

 

Onde: 

P = peso inicial, peso do recipiente e sua tampa mais o peso da semente 

úmida; 

p = peso final, peso do recipiente e sua tampa mais o peso da semente 

seca; 

t = tara, peso do recipiente com sua tampa. 

 

 

3.3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FISIOLÓGICA 

 

 

A qualidade fisiológica foi avaliada por meio dos testes de germinação, 

emergência de plântulas, índice de velocidade de germinação e desempenho de 

plântulas.  

 

 

3.3.1 Teste de germinação 

 

 

Para a realização do teste de germinação, quatro subamostras de 50 

sementes de cada lote foram colocadas em caixas plásticas de germinação (11,0 x 

11,0 x 3,0 cm) sobre uma folha de papel de filtro umedecido com água deionizada 

na proporção de três vezes a massa do papel não hidratado. O papel de germinação 

e a água deionizada foram esterilizados em autoclave vertical (121 oC e 1 atm, por 

30 minutos). Após a distribuição eqüidistante sobre o papel, as sementes foram 

mantidas em germinador tipo BOD, regulado para manter as temperaturas 

constantes de 20 °C, 25 oC, 30 oC e 35 °C, com luz durante 24 horas; 20 °C, 25 °C, 

30 °C e 35 °C, com luz durante 12 horas, e alternadas de 20-30 C e 20-35 C, com 

12 horas de luz. Diariamente foram computadas as plântulas normais, ou seja, 
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aquelas que apresentaram radícula, caulículo e plúmula, desde o 1o até o 30o dia 

após a instalação do teste. O cálculo da porcentagem de germinação seguiu modelo 

proposto por Labouriau e Valadares (1976). 

 

 

G (%) = N x 100 
             A 

 

Onde: 

 N = número de sementes germinadas; e 

 A = número total de sementes colocadas para germinar. 

 

 

3.3.2 Índice de velocidade de emergência (IVE) 

 

 

O índice de velocidade de emergência, teste conduzido paralelamente ao de 

emergência de plântula, foi obtido para cada subamostra, somando-se o número de 

sementes germinadas a cada dia, divididas pelo respectivo número de dias 

transcorridos desde a semeadura (NAKAGAWA, 1999), dados que geraram um 

índice de vigor, conforme proposto por Maguire (1962). 

 

 

IVE = N1 + N2 + N3 + ... + Nn 
                                                  D1    D2    D3           Dn   

 

Onde:  

IVE = índice de velocidade de emergência; 

N1:n = número de plântulas emergidas no dia 1, 2, 3, ...n; e 

D = número de dias para as plântulas emergirem. 
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3.3.3 Índice de velocidade de germinação (IVG) 

 

 

O índice de velocidade de germinação, teste conduzido paralelamente ao de 

germinação, foi obtido para cada subamostra, somando-se o número de sementes 

germinadas a cada dia, divididas pelo respectivo número de dias transcorridos desde 

a semeadura (NAKAGAWA, 1999), dados que geraram um índice de vigor, conforme 

proposto por Maguire (1962). 

 

 

IVG = N1 + N2 + N3 + ... + Nn  
                                                  D1    D2    D3           Dn  

 

Onde:  

IVG = índice de velocidade de germinação; 

N1:n = número de plântulas emergidas no dia 1, 2, 3, ...n; e 

D = número de dias para as plântulas germinarem. 

 

 

3.3.4 Teste baseado no desempenho de plântulas 

 

 

Para avaliar o desempenho de plântulas foram computadas apenas as 

plântulas normais, ao término da contagem final do teste de germinação, 

considerando o Comprimento da Parte Aérea, Comprimento de Raiz, Massa de 

Matéria Fresca e Seca de Plântulas.  

 

 

3.3.4.1 Comprimento da raiz (CR) 

 

 

Trinta plântulas de cada subamostra foram aleatoriamente selecionadas e 

tiveram o sistema radicular medido com auxílio de um paquímetro digital. Os 

resultados foram expressos em milímetros. 

3.3.4.2 Comprimento da parte aérea (CPA) 
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Trinta plântulas de cada subamostra foram aleatoriamente selecionadas e 

tiveram a parte aérea medida com auxílio de um paquímetro digital. Os resultados 

foram expressos em milímetros. 

 

 

3.3.4.3 Massa de matéria fresca de plântulas (MMFP) 

 

 

Após a determinação do comprimento do sistema radicular e da parte aérea, 

as trinta plântulas de cada subamostra foram acondicionadas em embalagens de 

papel kraft e tiveram a massa determinada em balança analítica de precisão (0,0001 

g), com os resultados expressos em gramas. 

 

 

3.3.3.4 Massa de matéria seca de plântulas (MMSP) 

 

 

Após a determinação da massa fresca, trinta plântulas de cada subamostra 

foram acondicionadas em embalagens de papel kraft e colocadas em estufa com 

circulação forçada de ar a 70 °C por 24 horas, para atingirem massa constante, que 

foi determinada em balança analítica de precisão (0,0001 g). Os resultados foram 

expressos em gramas. 

 

 

3.3.5 Teste emergência de plântulas 

 

 

No teste de emergência de plântulas a semeadura ocorreu em bandejas de 

polipropileno (isopor) de 200 células, utilizando-se o substrato areia tratada em 

estufa (120 ºC por 30 minutos), onde foram semeadas quatro repetições de 50 

sementes de cada lote. As bandejas foram mantidas à sombra e receberam 

suplementação hídrica diariamente. As avaliações ocorreram durante o período de 

trinta dias e foram consideradas como emergidas as plântulas cujo hipocótilo estava 
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presente sobre o substrato no momento da avaliação. Os resultados foram 

expressos em porcentagem de plântulas emergidas. 

 

 

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 4 x 10 (quatro locais e dez combinações  

temperatura/luminosidade) para os testes de germinação, velocidade de 

germinação, comprimento do sistema radicular, comprimento da parte aérea, massa 

de matéria fresca de plântulas e massa de matéria seca de plântulas, e em esquema 

simples para o teste de emergência de plântulas e de velocidade de emergência de 

plântulas. As médias de lotes e cada combinação temperatura/luminosidade foram 

comparadas entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade de erro, através do 

programa estatístico Assistat. Os resultados referentes ao teor de água não foram 

submetidos à análise de estatística. 

Considerando que nas combinações de 35 ºC/12 horas de luz, 35 ºC/24 horas 

de luz e temperatura alternada de 25 oC/12h de escuro – 35 oC/12h de luz não 

ocorreu a germinação das sementes, elas não foram incluídas na análise estatística. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O teor de água das sementes de P. hispidinervum, apresentou valores 

próximos entre os lotes, com 18,4%, 17,4%, 17,2% e 17,3% para os lotes 4, 1, 2 e 3, 

respectivamente, valores superiores aos encontrados por Lucena et al. (2006) para 

sementes de Ricinus communis L. que registraram de 16,5 a 6,6% de umidade, 

enquanto Medeiros e Eira (2006) observaram que sementes de Araucaria 

angustifolia têm, em média, 46,3% de umidade. 

Os resultados referentes à análise de variância para os parâmetros 

germinação (G), índice de velocidade de germinação (IVG), índice de velocidade de 

emergência (IVE), comprimento de raízes (CR), comprimento de parte aérea (CPA), 

massa de matéria fresca de plântulas (MMFP) e massa de matéria seca de plântulas 

(MMSP) originadas de sementes de pimenta longa de diferentes lotes, submetidas a 

diferentes temperaturas e luminosidades estão apresentados na Tabela 1. Observa-

se que as sementes apresentaram diferença significativa (p < 0,01) para 

temperatura/luminosidade, lotes e para a interação entre esses fatores, exceto nos 

parâmetros massa de matéria fresca e massa de matéria seca de plântulas em 

relação aos lotes.  

Conforme Bewley e Black (1994), a temperatura e a luminosidade afeta tanto 

a capacidade como a velocidade de germinação. As sementes germinam em uma 

determinada faixa de temperatura, característica para cada espécie, mas o tempo 

necessário para se obter a percentagem máxima de germinação é dependente da 

temperatura. As temperaturas inferiores ou superiores à ótima tendem a reduzir a 

velocidade do processo germinativo, expondo as plântulas por maior período a 

fatores adversos, o que pode levar à redução no total de germinação (CARVALHO; 

NAKAGAWA, 2000). 

 Em relação à emergência de plântulas (EP) e a velocidade de emergência 

(IVE), a comparação ocorreu apenas entre os lotes (L), que apresentaram diferença 

significativa. Observa-se ainda que a massa de matéria fresca (MMFP) e a massa de 

matéria seca de plântulas (MMSP) diferiram significativamente em relação à 

combinação temperatura/luminosidade (TL) e para a interação entre 

temperatura/luminosidade e os lotes (TL*L). 
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Isto pode ser explicado porque as condições oferecidas pelo teste de 

germinação, aliadas à qualidade fisiológica das sementes dos diferentes lotes, fez 

com que as mais vigorosas originassem plântulas com maior taxa de crescimento, 

em função de apresentarem maior capacidade de transformação do suprimento de 

reservas dos tecidos de armazenamento e maior incorporação destes pelo eixo 

embrionário (NAKAGAWA, 1999). Mesmo as sementes sendo de diferentes lotes e, 

portanto, desenvolvidas em condições ambientais distintas, os lotes não 

apresentaram diferença significativos para massa de matéria fresca (MMFP) e 

massa de matéria seca de plântulas (MMSP).      

 

 

TABELA 1- Resumo da análise de variância para germinação (G %), índice de 
velocidade de germinação (IVG), emergência de plântulas (EP %), 
índice de velocidade de emergência (IVE), comprimento de raízes (CR 
cm), comprimento da parte aérea (CPA cm), massa de matéria fresca 
(MMFP g) e massa de matéria seca de plântulas (MMSP g) formadas a 
partir de sementes de pimenta longa (Piper hispidinervum) de 
diferentes Lotes (L) em combinações de temperatura e luminosidade 
(TL) no teste de germinação. 

 

F.V. TL L TL * L 

G  234,7** 121,0** 9,3** 

IVG 972,6** 239,8** 15,3** 

EP  - 14,1** - 

IVE - 10,2** - 

CR  408,3** 30,4** 4,0** 

CPA  397,8** 302,4** 7,2** 

MMFP  385,8** 1,5ns 4,4** 

MMSP  159,0** 0,9ns 2,2** 

**: significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01); ns: não significativo (p ≥ 0,05).                                    

                  

 

Os resultados do teste de germinação de sementes de P. hispidinervum são 

apresentados na Tabela 2. Nela não constam as combinações de 35 ºC/12 horas de 

luz, 35 ºC/24 horas de luz e temperatura alternada de 25 oC/12h de escuro – 35 

oC/12h de luz, uma vez que a germinação nessas condições foi nula, motivo pelo 
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qual não constam nas tabelas. Esse resultado discorda da afirmação de Okusanya 

(1978), segundo a qual as sementes de espécies tropicais são tolerantes à alta 

temperatura, apresentando limite máximo igual ou superior a 35 ºC, da mesma forma 

que Machado et al. (2002) consideram que a máxima varia entre 35 ºC e 40 °C. 

Segundo Marcos Filho (2005) a presença da luz pode contribuir para atenuar 

os efeitos de temperaturas superiores à ótima para o processo germinativo. 

Entretanto, essa atenuação não foi verificada na temperatura de 35 ºC tanto em 12 

como em 24 horas de luz.  

As altas temperaturas desnaturam as proteínas e alteram a permeabilidade 

das membranas, ocasionando perda de material celular (HENDRICKS; 

TAYLORSON, 1976), diminuição do suprimento de aminoácidos livres, da síntese 

protéica e das reações anabólicas (RILEY, 1981). Do mesmo modo, Marcos Filho (2005) 

destacou que o efeito de temperaturas altas restringindo a germinação é explicado 

por alterações enzimáticas, pela condição fisiológica da semente ou pela 

insolubilidade do oxigênio nessas condições, aumentando suas exigências e 

acelerando a velocidade respiratória das sementes. Para Baskin e Baskin (1998), 

altas temperaturas podem também induzir a dormência em sementes quiescentes. 

Em sementes de Bowdichia  virgilioides  Kunth, a temperatura de 35 °C foi 

igualmente prejudicial ao processo germinativo (ALBUQUERQUE; GUIMARÃES, 

2007), causando redução drástica da germinação também em Tibouchina 

grandifolia, T. benthamina e T. moricandiana (ANDRADE, 1995) e alterações na 

morfologia das plântulas de Maquira sclerophylla (MIRANDA; FERRAZ, 1999), que 

podem ser a formação de raiz primária pouco desenvolvida e com extremidade 

necrosada, pouca ou nenhuma raiz secundária, epicótilo atrofiado e eófilos 

reduzidos e/ou necrosados (ALBUQUERQUE; GUIMARÃES, 2007).  

Estudando o comportamento fisiológico de sementes de jangada-brava 

(Heliocarpus popayanensis), Mondo et al. (2008) verificaram que, no caso de 

sementes com dormência, temperaturas entre 33 e 35 oC foram favoráveis à 

protrusão da raiz primária devido ao enfraquecimento do tegumento das sementes, 

permitindo a absorção de água e o início do processo germinativo. Entretanto, 
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salientam que as vantagens de temperaturas mais elevadas serão percebidas desde 

que as sementes sejam submetidas a essa condição por apenas algumas horas ao 

dia, da mesma forma como se observa em clareiras na floresta. Caso contrário, o 

desenvolvimento normal da plântula pode ser prejudicado, resultando em morte.  

 

 

TABELAS 2 – Médias de germinação de sementes de pimenta longa (Piper 
hispidinervum) de diferentes lotes e combinações de temperatura e 
luminosidade do teste de germinação. 

Combinação temperatura/luminosidade Lotes  

 1 2 3 4 Média 

 ................................. % ................................. 

20oC/12h luz - 12h escuro 91Aa 77Bb 50Cc 59Bc 69B 

20oC/24h luz 55Ba 20Cb 28Db 21Cb 31C 

25oC/12h luz - 12h escuro 96Aa 89Aa 94Aa 72Ab 88A 

25oC/24h luz 92Aa 92Aa 93Aa 74Ab 88A 

30oC/12h luz - 12h escuro 98Aa 90Aa 92Aa 67ABb 87A 

30oC/24h luz  93Aa 89Aa 94Aa 75Aa 88A 

20oC/12h escuro - 30oC/12h luz 94Aa 89Aab 79Bb 59Bc 80AB 

Média 88 a 78ab 76b 61c - 

C.V. (%) 7,21  

DMS coluna: 11,6 

DMS linha: 10,1 

 

  

Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, diferem 
entre si ao nível de 5% de probabilidade de erro pelo Teste de Tukey. 

 

 

Pela Tabela 2 observa-se que a germinação média das sementes de todos os 

lotes a 30 oC foi de 88%, com valores nulos a 35 oC. Tal sensibilidade à variação da 

temperatura é denominada termoinibição. Esse comportamento é semelhante ao 

descrito por Cantlife et al. (2000) em sementes de alface (Lactuca sativa), em que, 

se a temperatura variar 2 ºC a 3 ºC acima da ótima, as sementes podem não 

germinar; caso a temperatura retorne a níveis adequados, as sementes se tornam 
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aptas a reassumir o metabolismo em direção à germinação. Isso confirma que o 

processo germinativo envolve uma série de atividades metabólicas, durante as quais 

ocorre uma seqüência programada de reações químicas; cada uma dessas reações 

apresenta exigências próprias quanto à temperatura, principalmente porque 

dependem da atividade de sistemas enzimáticos específicos (MARCOS FILHO, 

2005). 

Os valores médios de germinação evidenciaram a superioridade das 

sementes do lote 1 (88%) em relação às do lote 3 (76%) e, principalmente, 4 (61%), 

enquanto as do lote 2 (78%) igualaram-se estatisticamente às do 1 e 3 (Tabela 2). 

Essa diferença pode ter ocorrido devido às diferentes condições ambientais e de 

manejo a que cada lote foi submetido, já que a região de origem das sementes e as 

atividades pré e pós-colheita podem influenciar na temperatura requerida para a 

germinação. O desempenho de um genótipo é a ação conjunta dele, do ambiente e 

da interação entre esses fatores, sendo que essa interação reflete as diferenças na 

sensibilidade dos genótipos às variações ambientais, resultando em alterações em 

seu desempenho (ROCHA; VELLO, 1999), já desde a germinação. 

A germinação média de sementes de P. hispidinervum verificada entre os 

tratamentos evidencia que as temperaturas tanto de 25 oC como de 30 oC, na 

presença parcial ou total da luz, propiciaram maior expressão do potencial 

germinativo das sementes, com valores de 88%, 88%, 87% e 88%, respectivamente, 

enquanto os resultados inferiores ocorreram com as combinações de temperatura e 

luminosidade de 20 oC/12h de luz – 12h de escuro (68%) e, principalmente, 20 

oC/24h de luz (31%). Observa-se, ainda, que a temperatura de 20 oC limitou o 

processo germinativo, embora não tão drasticamente quanto a de 35 oC. 

As combinações que permitiram os melhores resultados para as sementes de 

P. hispidinervum de todos os lotes foram as temperaturas constantes de 25 oC/12h 

de luz - 12h de escuro, 25 oC/24h de luz e 30 oC/24h de luz. Essa capacidade de 

germinar sob diferentes condições ambientais pode ter conseqüências úteis, pois 

pelo menos algumas sementes devem germinar, qualquer que seja a condição do 
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ambiente onde elas se encontram (WHATLEY; WHATLEY, 1982). Para Labouriau 

(1983), essas variações nas temperaturas cardeais das espécies refletem suas 

aptidões ecológicas e biogeográficas, possibilitando às suas sementes germinar em 

uma ampla faixa de temperatura, sendo este um caráter adaptativo que propicia alta 

capacidade de estabelecimento em campo.  

A combinação 30 oC/24h de luz, entretanto,  foi a única em que as sementes 

de todos os lotes puderam expressar ao máximo seu potencial germinativo e foram 

classificados como semelhantes estatisticamente. Vieira (2000) explica que o 

objetivo desse teste é determinar o potencial máximo de germinação de um lote de 

sementes, cujo valor poderá ser usado para comparar a qualidade de diferentes 

lotes e estimar o valor de semeadura no campo.  

O tratamento que associou termo e fotorregime (20 oC/12h escuro – 30 

oC/12h luz), embora simulou as variações de temperatura e luminosidade ocorrentes 

em condições naturais durante o dia e a noite, não permitiram a máxima expressão 

das sementes de P. hispidinervum para todos os lotes. A alternância de temperatura 

também não apresentou os melhores valores para a germinação de sementes de 

Cedrela odorata L. (ANDRADE; PEREIRA, 1994) e de Acacia polyphylla DC 

(ARAÚJO NETO et al., 2003), sendo que da mesma forma que em Cariniana 

estrellensis (Raddi) Kuntze, houve apenas diferença significativa entre 25 ºC 

constante e 30-20 ºC alternada para tempo médio e velocidade média de 

germinação (KOPPER et al., 2010). Para Myracrodruon urundeuva Fr. All. também 

foram encontrados resultados favoráveis à germinação sob temperatura constante 

nos quesitos porcentagem de germinação total e primeira contagem de germinação 

(PACHECO et al., 2006). 

A resposta das sementes à luz é um dos fatores que controla o tempo de 

germinação e pode ser observada mais comumente em espécies de sementes 

pequenas. Nestas sementes, a luz serve mais como um sinal do que como um 

recurso à germinação. Somente a água, o oxigênio e a temperatura adequados são 

pré-requisitos para o crescimento do embrião (BEWLEY; BLACK, 1994). Segundo os 
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mesmos autores, as respostas das sementes à luz são consideradas como sinais de 

controle da luz sobre a dormência, ao invés de um controle direto sobre a 

germinação. 

Por outro lado, a temperatura exerce influência no processo germinativo, tanto 

por agir sobre a velocidade de absorção de água, como sobre as reações 

bioquímicas que determinam todo o processo afetando, portanto, não só o total de 

germinação, como também a velocidade com que ela ocorre (BEWLEY; BLACK, 1994). 

A temperatura ótima para a germinação está definida geneticamente e varia, 

também, em função das condições fisiológicas das sementes (CARVALHO; 

NAKAGAWA, 2000). A condição mais adequada para germinação de sementes de 

uma determinada espécie é aquela que permite alcançar o maior número de 

plântulas normais, associada a um menor número de plântulas anormais e sementes 

mortas e dormentes, no menor tempo (AMATO et al., 2007). 

A emergência de plântulas (EP) de pimenta longa de diferentes lotes em casa 

de vegetação é apresentada na Tabela 3. Para todos os lotes, a emergência foi 

sensivelmente inferior à de germinação, provavelmente devido às condições de 

laboratório, que normalmente conduzem à superestimação dos resultados em relação ao 

campo (GUEDES et al., 2009). Conforme explica Perry (1981), em campo, 

frequentemente as sementes são submetidas a condições ambientais inadequadas 

ao processo germinativo, o que, segundo Hampton e Tekrony (1995), faz com que a 

porcentagem de plântulas emergidas seja inferior à obtida com o teste padrão de 

germinação. 

 

 

TABELA 3 – Médias de emergência de plântulas (EP) de pimenta longa (Piper 
hispidinervum) de diferentes lotes em casa de vegetação. 

Teste Lotes 

 1 2 3 4 

 ........................................... % .......................................... 

EP 31bc 56a 34b 14c 

C.V. (%) 27,58 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade de erro 
pelo Teste de Tukey. 
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No presente trabalho, os resultados evidenciam que as sementes de pimenta 

longa do lote 1, que haviam se destacado das demais, apresentaram resultado 

inferior ao 2 e semelhante a 3 e 4. Essa diferença pode ter ocorrido devido às 

diferenças de vigor entre os lotes, já que o ambiente de formação associados às 

práticas de colheita e beneficiamento podem influenciar significativamente a 

resposta germinativa destas, resultado que corrobora a necessidade de se avaliar a 

emergência em campo. 

Os resultados da avaliação da velocidade de emergência de plântulas dos 

lotes 2 e 4, que mostraram-se superior e inferior, respectivamente, e do lote 3, que 

foi considerado intermediário (Tabela 3), assemelharam-se aos da emergência total 

(Tabela 4). Já o lote 1, que havia sido classificado com intermediário, igualou-se ao 

lote 4, diferente do ocorrido no teste de germinação (Tabela 2), quando apresentou o 

melhor desempenho. A análise da velocidade de emergência em campo ou em casa 

de vegetação tende a ser mais drástica para as sementes, podendo fazer com que 

lotes considerados de potencial fisiológico alto tenham a germinação reduzida. 

 

 

TABELA 4 – Médias do índice de velocidade de emergência (IVE) de plântulas de 
pimenta longa (Piper hispidinervum) de diferentes lotes em casa de 
vegetação. 

Teste Lotes 

 1 2 3 4 

EP 7,3b 14,8a 9,0ab 3,0b 

C.V. (%) 35,81 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade de erro 
pelo Teste de Tukey. 

 

 

No parâmetro Índice de Velocidade de Germinação (IVG) de sementes de 

pimenta longa, os melhores resultados foram verificados na temperatura de 30 oC 

com 24 h de luz (Tabela 5). Analisando as médias dos lotes e das combinações de 

temperatura/luminosidade, tem-se a percepção que à semelhança do teste de 

germinação, as sementes do lote 4 foram inferiores em relação ao 1. Pelas médias 

dos tratamentos, novamente a combinação 30 oC/24h de luz superou todas as 
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outras e o tratamento 20 oC/24h luz teve o pior desempenho. Verifica-se também 

que, em todos os locais, a combinação 30 oC/24h de luz apresentou os melhores 

resultados, igualando-se apenas em 25 oC/24h de luz no lote 2.  

A temperatura ótima é aquela em que ocorre maior porcentagem de germinação 

no menor período de tempo (MALAVASI, 1988). Segundo Ferreira et al. (2010), a 

importância do tempo médio de germinação consiste na possibilidade de se avaliar a 

rapidez de ocupação de uma espécie em uma comunidade.  

Nesse sentido, estudos mostram que as populações naturais de pimenta 

longa ocorrem tipicamente em ambientes quentes e com incidência direta de luz 

(ALMEIDA, 1999). O processo de sucessão corresponde à recuperação de clareiras 

abertas ou áreas desmatadas, decorrentes de diversos tipos de perturbação. Com 

isso, o microclima da área desmatada será alterado e, por sua vez, determinará o 

estabelecimento de diferentes espécies em função do grupo ecológico a que 

pertencem (KAGEYAMA et al., 1992). Assim, a espécie Piper hispidinervum seria do 

grupo ecológico das pioneiras antrópicas, cujas sementes, em geral, apresentam 

fotoblastismo e/ou termoblastismo positivo e germinam em áreas abertas e de 

clareiras (VÁSQUEZ-YANEZ; SADA 1985).  

Lüttge (1997) explica que, devido ao alto índice de área foliar observado em 

florestas tropicais, a luz é o fator determinante na vida das plantas no interior da 

floresta. Desta forma a radiação solar, ao atravessar o dossel de uma floresta, sofre 

mudanças devido à absorção seletiva do espectro da radiação pelas folhas 

(FEDERER; TANNER, 1966), resultando em uma baixa razão vermelho:vermelho 

extremo na luz filtrada (FENNER, 1995). Por conseguinte, tais ambientes não são 

propícios para a germinação de sementes de espécies pioneiras fotossensíveis, que 

têm sua germinação drasticamente reduzida em baixa razão vermelho:vermelho 

extremo (VÁLIO; SCARPA, 2001).  

Em geral, a luz vermelha com pico de ação de 660 nm estimula a germinação, 

enquanto que a luz vermelha extrema com pico de ação de 730 nm inibe a 

germinação das sementes. A luz branca, devido a sua composição espectral e 
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características de absorção do fitocromo, têm efeito semelhante ao da luz vermelha 

(POPINIGIS, 1985; MALAVASI, 1988; BORGES; RENA, 1993). 

A germinação controlada pela temperatura e pela luz é importante para o 

recrutamento e estabelecimento de plântulas em clareiras de florestas, que 

consistem em ambientes com grande aporte de energia radiante (VAZQUEZ-YANES 

et al., 1990). Essa disponibilidade de radiação solar influencia a variação da 

temperatura e da umidade do ar e da temperatura do solo (PEZZOPANE et al., 

2002). Assim, clareiras grandes podem apresentar muitos sítios de regeneração, 

tanto para as espécies tolerantes à sombra, em sua periferia, quanto para aquelas 

que necessitam de luz para germinar, em sua área central (BROWN, 1996). 

 

 

TABELA 5 – Médias do Índice de Velocidade de Germinação (IVG) de sementes de 
pimenta longa (Piper hispidinervum) de diferentes lotes em 
combinações de temperatura e luminosidade do teste de germinação. 

Combinação 
temperatura/luminosidade 
 
 

Lotes  

 1 2 3 4 Média 

20 oC/12h luz - 12h escuro 21,7Da 16,8Dab 8,0Ec 12,1Dbc 14,7D 

20 oC/24h luz 5,8Ea 1,3Ea 2,0Ea 1,5Ea 2,7B 

25 oC/12h luz - 12h escuro 62,2Ca 52,7Cb 54,7Cb 31,2Cc 50,2C 

25 oC/24h luz 73,3Ba 66,0Ab 65,7Bb 45,2Bc 62,6B 

30 oC/12h luz - 12h escuro 78,9Ba 64,8ABb 65,8Bb 42,2Bc 62,9B 

30 oC/24h luz 86,2Aa 70,3Ab 82,1Aa 57,2Ac 74,0A 

20 oC/12h escuro - 30oC/12h luz 61,3Ca 58,3BCa 41,9Db 31,8Cc 48,3C 

Média 55,6a 47,2b 45,7b 31,6c - 
 
 
 

C.V. (%) 7,55  

DMS coluna: 7,3 
DMS linha: 6,3 
 
 

  

Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, diferem 
entre si ao nível de 5% de probabilidade de erro pelo Teste de Tukey. 
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Nos trabalhos de Lima et al. (2006) com sementes de pau-ferro, a 

temperatura de 30 ºC mostrou-se igualmente adequada para a otimização do 

desempenho germinativo, favorecendo a germinação e reduzindo o tempo médio 

para sua ocorrência, enquanto a 35 ºC houve queda na germinação. Na 

mesma temperatura de 30 oC, sementes de ucuúba (Virola 

surinamensis (Rol.) Warb. - MYRISTICACEAE) germinaram mais 

intensamente em menor tempo (LIMAS et al., 2007).  Esses resultados reforçam 

a idéia de que a maioria das espécies tropicais e subtropicais apresenta potencial 

germinativo máximo na faixa de temperatura entre 20 e 30 ºC (BORGES; RENA, 

1993).  

Conforme Copeland e McDonald (1985), a velocidade de germinação será 

maior e o processo mais eficiente, quanto maior for a temperatura, dentro de certos 

limites. Bewley e Black (1994) complementam que dentro da faixa de temperatura 

em que as sementes de uma espécie germinam, existe uma temperatura ótima, na 

qual ocorre o máximo de germinação em menor intervalo de tempo, sendo a mesma 

variável entre as espécies. 

A germinação total de sementes de pimenta longa submetidas à temperatura 

constante de 25 oC e alternada de 25 oC 22h/35 oC 2h, 25 oC 20h/35 oC 4h e 25 oC 

18h/35 oC 6h não diferiu entre os tratamentos, atingindo a média de 41,5% (Almeida 

1999), valores inferiores ao verificado no presente trabalho. Já a velocidade de 

germinação foi estatisticamente inferior no tratamento em que as sementes ficaram 

maior tempo expostas a 35 oC (25 oC 18h/35 oC 6h), o que indica uma maior 

sensibilidade a temperaturas acima de 30 oC, semelhante aos resultados 

encontrados no presente trabalho, embora a espécie Piper hispidinervum seja 

considerada adaptada a locais quentes, típicos de clima Ami e Awi (NUNES, 2004). 

O fato de ocorrer germinação em diferentes temperaturas indica que as 

sementes dessa espécie são capazes de germinar mesmo em pequenas clareiras, 

evidenciando uma adaptação às flutuações térmicas naturais do ambiente.  
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Nas avaliações de comprimento médio do sistema radicular (Tabela 5), 

observou-se que as sementes do lote 4, embora tenham sido classificadas como 

sendo de vigor inferior na maioria das combinações dos testes de germinação e 

velocidade de germinação, assim como na emergência de plântulas, apresentaram 

as melhores médias para esta variável. Ao que se refere à combinação 

temperatura/luminosidade, 25 oC/24h de luz expressou o melhor resultado, 

mostrando ser superior aos demais tratamentos nessa avaliação, ficando novamente 

20 oC/12h de luz - 12h de escuro e  20 oC/24h de luz com os menores valores. 

Resultado semelhante foi encontrado por Barbosa et al. (2005) com sementes de 

estrelítzia (Strelitzia reginae), que produziram plântulas com sistema radicular maior 

em 25 oC. Já para raízes de craibeira, no entanto, o desenvolvimento mais 

expressivo ocorreu em 30 oC constantes, com oito horas de luz (PACHECO et al., 2008), 

assim como em pau de jangada (Apeiba tibourbou Aubl.) (PACHECO et  al., 2007). 

 

TABELA 6 – Médias do comprimento do sistema radicular de plântulas de pimenta 
longa (Piper hispidinervum) de diferentes lotes em combinações de 
temperatura e luminosidade do teste de germinação. 

Combinação 
temperatura/luminosidade 

Lotes  

 1 2 3 4 Média 

 .................................. mm ................................. 

20 oC/12h luz - 12h escuro 6,3DEab 4,6Dbc 3,2Ec 7,8DEa 5,5DE 

20 oC/24h luz 3,2Fab 4,0Dab 2,4Eb 5,5Ea 3,8E 

25 oC/12h luz - 12h escuro 8,4CDab 8,0BCb 6,3Db 10,5CDa 8,3C 

25 oC/24h luz 23,5Aab 23,9Aa 21,6Ab 22,8Aab 23,0A 

30 oC/12h luz - 12h escuro 5,3EFc 7,7Cb 4,5DEc 10,3CDa 7,0CD 

30 oC/24h luz 14,1Ba 10,4Bb 13,2Ba 12,9BCa 12,7B 

20 oC/12h escuro - 30oC/12h 
luz 

10,8Cb 10,2BCb 9,9Cb 13,7Ba 11,2B 

Média 10,2ab 9,8ab    8,7b 11,9a - 

C.V. (%) 12,48  

DMS coluna: 2,7 
DMS linha: 2,4 

  

Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, diferem 
entre si ao nível de 5% de probabilidade de erro pelo Teste de Tukey. 
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Para o comprimento de parte aérea (Tabela 6), o lote 4 também superou os 

outros três locais, que não diferiram significativamente entre si. O tratamento com 

temperatura alternada e fotoperíodo (20 oC/12h escuro – 30 oC/12h luz) exprimiu o 

melhor resultado, enquanto a combinação 20 oC/24h luz novamente mostrou-se 

inferior aos demais tratamentos. Para essa avaliação, especificamente, as 

temperaturas alternadas, usadas para simular as flutuações térmicas e luminosas 

que normalmente ocorrem na natureza no intervalo de 24 horas referentes a um dia, 

podem ter influenciado de forma positiva a parte aérea das plântulas. 

 

 
TABELA 7 – Médias do comprimento da parte aérea de plântulas de pimenta longa 

(Piper hispidinervum) de diferentes lotes em combinações de 
temperatura e luminosidade do teste de germinação. 

Combinação 
temperatura/luminosidade 

Lotes  

 1 2 3 4 Média 

 ............................. mm ............................... 

20 oC/12h luz - 12h escuro 2,3Cb 2,1Db 2,1Cb 3,7Ea 2,6D 

20 oC/24h luz 1,5Db 1,5Eb 1,4Db 2,2Fa 1,7E 

25 oC/12h luz - 12h escuro 2,6Cb 2,3Db 2,4Cb 4,3Da 2,9D 

25 oC/24h luz 2,3Cb 2,2Db 2,4Cb 3,8DEa 2,7D 

30 oC/12h luz - 12h escuro 3,2Bb 3,5Cb 3,4Bb 5,2Ca 3,8C 

30 oC/24h luz 4,3Abc 4,0Bc 4,6Ab 6,0Ba 4,7B 

20 oC/12h escuro - 30oC/12h luz 4,5Abc 4,9Ab 4,1Ac 7,2Aa 5,2A 

Média 3,0b 2,9b 2,9b 4,6a - 

C.V. (%) 7,57  

DMS coluna: 0,5 
DMS linha: 0,5 

  

Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, diferem 
entre si ao nível de 5% de probabilidade de erro pelo Teste de Tukey. 
 
 

Plântulas de Tabebuia áurea tiveram maior crescimento da parte aérea na 

temperatura de 35 ºC com oito horas de luz (PACHECO et al., 2008), resultado que 

os autores atribuíram ao maior incremento da parte aérea, pelo desenvolvimento do 
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epicótilo, pois, segundo Carvalho e Nakagawa (2000), com a elevação da 

temperatura, a velocidade das reações bioquímicas também aumenta, permitindo o 

rápido deslocamento das reservas nutricionais da semente ao eixo embrionário e de 

substâncias fotossintetizantes necessárias ao desenvolvimento inicial da parte 

aérea. 

Trabalhando com sementes de pau-de-balsa (Ochroma pyramidale (CAV. EX 

LAM.) (URBAN), Ramos et al. (2006), por outro lado, verificaram que a temperatura 

de 35 oC apresentou resultados superiores na parte aérea em relação a 25 oC e 30 

oC, Em sementes de pau de jangada (Apeiba tibourbou Aubl), a mesma temperatura 

de 35 oC superou as outras (25 oC, 30 oC, 35 oC, 20-30 oC, 20-35 oC) no comprimento 

do hipocótilo (PACHECO et al., 2007).  

Em relação a essa aparente discrepância entre a melhor temperatura para 

desenvolvimento do sistema radicular e da parte aérea, verificada na literatura e no 

presente trabalho, Mondo et al. (2008) explicam que há diferenças de requerimento 

de temperatura para o desenvolvimento das diferentes partes da plântula. A 

diferença de 1ºC na temperatura, durante o teste de germinação, provavelmente terá 

efeito desprezível na porcentagem de germinação, mas essa diferença na 

temperatura poderá proporcionar efeitos consideráveis no crescimento das plântulas, 

alterando seu comprimento e/ou sua massa seca (NAKAGAWA, 1999).  

Os resultados referentes ao comprimento da raiz e do sistema radicular 

diferiram dos verificados no teste de germinação (Tabela 2), de velocidade de 

germinação (Tabela 3) e de emergência de plântulas (Tabela 4), que indicaram as 

sementes do lote 4 como sendo inferiores em termos de vigor, e discordam de Vieira 

e Carvalho (1994), segundo os quais, sementes com baixo vigor originam plântulas 

com menor taxa de crescimento, em razão de apresentarem menor capacidade de 

translocação de suas reservas e menor assimilação destas pelo eixo embrionário.  

De acordo com Schuch et al. (1999), o comprimento das raízes é o parâmetro 

mais adequado para avaliações de diferenças no vigor de sementes de algumas 

espécies, do que o comprimento da parte aérea, podendo, assim, propiciar 
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diferenciação entre níveis de vigor. Entretanto, isso não foi verificado no presente 

trabalho. 

Pelos valores médios de massa de matéria fresca de plântulas (Tabela 7) não 

houve diferença entre os lotes, diferenciando-se dos resultados obtidos 

anteriormente por outros testes, onde o local de origem das sementes foi, para 

alguns, responsável por apresentar os valores das médias dos lotes, superior umas 

às outras. 

 

 

TABELA 8 – Médias de massa de matéria fresca (g) de plântulas de pimenta longa 
(Piper hispidinervum) de diferentes lotes em combinações de 
temperatura e luminosidade do teste de germinação. 

Combinação 
temperatura/luminosidade 

Lotes  

 1 2 3 4 Média 

 .................................. g .................................. 

20oC/12h luz - 12h escuro 0,94Ba 0,91Ba 0,92Ba 0,92Ca 0,92B 

20oC/24h luz 1,31Aa 1,29Aa 1,31Aa 1,05Bb 1,24A 

25oC/12h luz - 12h escuro 0,92Ba 0,91Ba 0,91Ba 0,95BCa 0,92B 

25oC/24h luz 1,29Aa 1,30Aa 1,31Aa 1,30Aa 1,30A 

30oC/12h luz - 12h escuro 0,94Ba 0,92Ba 0,92Ba 0,94BCa 0,93B 

30oC/24h luz 1,30Aa 1,33Aa 1,35Aa 1,34Aa 1,33A 

20oC/12h escuro - 30oC/12h luz 0,65Ca 0,65Ca 0,66Ca 0,69Da 0,66C 

Média     1,05a 1,04a    1,05a 1,03a - 

C.V. (%) 4,85  

DMS coluna: 0,1 
DMS linha: 0,1 

  

Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, diferem 
entre si ao nível de 5% de probabilidade de erro pelo Teste de Tukey. 
 

 

 A massa de matéria seca de plântulas (Tabela 8) não seguiu a mesma linha 

da massa de matéria fresca, ou seja, as médias exibiram diferenças significativas em 

relação aos lotes, em que o lote 4 mostrou-se inferior aos outros. Com relação aos 

tratamentos, 20 oC/24h de luz, 25 oC/24h de luz e 30 oC/24h de luz apresentaram-se 

iguais entre si e superiores aos demais. Vale ressaltar que estes tratamentos foram 
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conduzidos sob luz plena, permitindo inferir que a intensidade luminosa estimulou a 

produção de fotoassimilados, resultando num maior acúmulo de matéria seca pela 

parte aérea da plântula. Já o tratamento 20 oC/12h escuro – 30 oC/12h luz expressou 

os piores resultados para esta variável, resultado semelhante à emergência de 

plântulas (Tabela 3) e à massa de matéria fresca (Tabela 7).  

Para sementes de pau de jangada, os maiores valores de massa de matéria seca 

de plântulas ocorreram nas temperaturas entre 25 oC e 35 oC (PACHECO et al., 2007). 

 

 

TABELA 9 – Médias de massa de matéria seca (g) de plântulas de pimenta longa 
(Piper hispidinervum) de diferentes lotes sob combinações de 
temperatura e luminosidade do teste de germinação. 

Combinação 
temperatura/luminosidade 

Lotes  

 1 2 3 4 Média 

 ..................................... g .................................... 

20 oC/12h luz - 12h escuro 0,88Ba 0,87Ba 0,88Ba 0,88Ba 0,88B 

20 oC/24h luz 1,12Abc 1,26Aab 1,31Aa 0,99Bc 1,17A 

25 oC/12h luz - 12h escuro 0,9Ba 0,87Ba 0,88Ba 0,89Ba 0,89B 

25 oC/24h luz 1,26Aa 1,27Aa 1,28Aa 1,27Aa 1,27A 

30 oC/12h luz - 12h escuro 0,88Ba 0,86Ba 0,80Ba 0,87Ba 0,85B 

30 oC/24h luz 1,26Aa 1,25Aa 1,25Aa 1,27Aa 1,26A 

20 oC/12h escuro - 30oC/12h luz 0,61Ca 0,61Ca 0,61Ca 0,63Ca 0,62C 

Média 0,99ab 1,00a 1,00a 0,97b - 

C.V. (%) 7,95  

DMS coluna: 0,2 
DMS linha: 0,1 

  

Médias seguidas por letras distintas, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, diferem 
entre si ao nível de 5% de probabilidade de erro pelo Teste de Tukey. 

 

Esse resultado difere do verificado por Souza et al. (2007), em que as 

plântulas de Adenanthera pavonina apresentaram maior crescimento e maior 

transferência de massa seca quando as sementes foram submetidas, 

principalmente, às temperaturas mais elevadas, como 30 e 35 oC. A determinação 

da massa seca permite avaliar o crescimento da plântula e determinar, com maior 

precisão, a transferência de matéria seca dos tecidos de reserva para o eixo 
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embrionário na fase de germinação, originando plântulas maiores, em função do 

maior acúmulo de matéria seca (NAKAGAWA, 1999). Segundo Labouriau (1983), a 

melhor temperatura pode não ser a mesma para os parâmetros avaliados, como a 

germinabilidade, a velocidade e o índice de sincronização da germinação. No 

entanto, as temperaturas cardeais e os dados de porcentagem, velocidade e índice 

de sincronização da germinação podem fornecer informações sobre a agressividade 

da espécie na ocupação de diferentes ambientes. 

O melhor desempenho germinativo de sementes de pimenta longa nas 

temperaturas de 25 oC e, principalmente, 30 oC, pode estar relacionado ao local de 

origem da espécie, cujas populações naturais foram encontradas, até o momento, 

somente no vale do Rio Acre, no estado do Acre (EMBRAPA, 1998), que apresenta 

temperaturas médias de 24,5 oC, com máximas de 32 oC (MESQUITA, 1996). 

Segundo Ramos e Varela (2003), a temperatura ideal de germinação, geralmente, 

varia dentro da faixa de temperatura encontrada no local ideal para a emergência e 

o estabelecimento das plântulas. 
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5 CONCLUSÃO  

 

 

Considerando as condições em que o experimento foi realizado e após 

análise dos dados e interpretação dos resultados, concluiu-se que as temperaturas 

constantes de 25 °C e de 30 °C na presença de luz favoreceram a germinação, 

principalmente a temperatura de 30 °C com 24 horas de luz, que permitiu a máxima 

expressão do potencial de germinação e vigor.  
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