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1- RESUMO 

O controle de qualidade dos lotes é muito importante no mercado da indústria de 

sementes, pois fornece suporte para tomada de decisões ao longo do 

acompanhamento dos mesmos. O objetivo desta pesquisa foi verificar a qualidade 

fisiológica de três lotes (A, B e C) de sementes da cultivar de pepino Runner, do tipo 

Aodai. Os lotes foram submetidos aos seguintes testes padrões de germinação e de 

vigor: primeira e última contagem de germinação, teste de tetrazólio, teste de 

envelhecimento acelerado, como também foi aferido o comprimento, peso fresco e 

peso seco das plântulas, além do teor de umidade das sementes e peso de mil 

sementes. Os experimentos foram conduzidos no Laboratório da Fesb, no período de 

agosto de 2017 a abril de 2018. O delineamento experimental foi o inteiramente 

casualizado, com o número de repetições variando conforme o tipo de teste. Pelos 

resultados obtidos conclui-se que o desempenho do lote A foi superior em todos os 

testes, inclusive no peso de mil sementes, o que indica que as suas sementes 

apresentam mais reserva. O lote B também teve uma ótima performance e mostrou 

muito promissor. Tanto o lote A quanto o B apresentam capacidade para 

armazenamento ou podem ser direcionados para a semeadura de imediato, no 

entanto, os resultados do lote C indicam uma alerta, especialmente quanto aos 

resultados do teste de tetrazólio, com apenas 75% de viabilidade das sementes, e 

com o comprimento médio das plântulas que foi bem menor, sendo assim, é 

aconselhável que este lote seja encaminhado para semeadura de imediato, sem 

ressalvas, em função do seu ótimo desempenho nos outros testes de vigor (primeira 

contagem e envelhecimento acelerado) e deve-se evitar a sua estocagem. Nenhum 

dos três lotes precisam ser descartados até este momento. Com relação aos dados 

do teor de umidade das sementes todos os lotes ainda estão dentro do padrão (5,9% 

a 6,1%), mesmo após 6 meses da abertura das embalagens e sendo acondicionados 

sob temperatura ambiente.   

 

2- INTRODUÇÃO  

Segundo dados da Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas 

(2013) a cultura do pepino (Cucumis sativus L.) é uma hortaliça importante no mercado 

nacional, visto que o valor do faturamento dos produtores no ano de 2012 foi de quase 

R$436 milhões, o que equivalente a uma quantidade de frutos de 663 milhões de 



toneladas. Neste mesmo período, o gasto com semente foi de R$15,3 milhões, o que 

mostra que é um mercado significativo e que as empresas idôneas se preocupam em 

disponibilizar para o mercado sementes que apresentem alta qualidade.   

As empresas, como método de rotina, procedem a análise de cada um dos 

lotes a cada seis meses, evitando assim futuras reclamações dos clientes (viveiristas 

e produtores) com a venda de lotes fora do padrão mínimo de germinação 

estabelecido pelo governo ou pela própria empresa.    

 

3- OBJETIVOS 

 Os principais objetivos desta pesquisa foram verificar a qualidade fisiológica, a 

viabilidade de três lotes de sementes de pepino Runner através de testes 

padronizados para aferição da poder germinativo e do vigor, o que permitirá fazer uma 

classificação dos lotes, com a tomada de decisão quanto a possibilidade de 

estocagem, descarte ou direcionamento para venda.  

 

4- METODOLOGIA 

Os experimentos foram conduzidos nos Laboratórios de Química e Multiuso da 

Fundação Municipal de Ensino Superior de Bragança Paulista - Fesb.  

Foram utilizados três diferentes lotes de sementes da cultivar comercial de 

pepino (Cucumis sativus L.), denominada Runner, do tipo Aodai, que foram fornecidos 

pela empresa Sakata Seed Sudamérica Ltda.   

 Foram usadas 800 sementes de cada lote, gastando-se um total de 2.400 

sementes, somando-se os três lotes. As sementes usadas para o cálculo do peso de 

1000 sementes foram reutilizadas em outros testes. As sementes dos lotes A e B não 

apresentavam nenhum tratamento, no entanto a do lote C vieram peliculizadas. 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado (DIC), com número 

de repetições variando conforme o tipo de teste. Foi feita a comparação entre os lotes, 

buscando diferenças e elegendo o de melhor performance em termos de qualidade 

fisiológica. 

 

5- DESENVOLVIMENTO 



Os testes feitos para verificar a qualidade fisiológica dos lotes, seguindo padrão 

adotado nas Regras de Análises de Sementes - RAS (Brasil, 2009), foram os 

seguintes:  

- Teor de água das sementes:  

Foi empregado o método de estufa (Brasil, 2009), onde 6 gramas das sementes (cerca 

de 200 sementes) de cada lote, depois de pesadas, ficaram por um período de 1 hora 

a 130ºC e, logo depois foram pesadas novamente. Foram feitas duas repetições por 

lote.  

- Teste de germinação:  

Quatro repetições com 50 sementes, num total de 200 sementes, de cada lote foram 

distribuídas sobre o papel germitest umedecido, e foram mantidos na BOD a 25ºC por 

um período de 8 dias, quando foi feita a contagem final das plântulas normais 

germinadas e no 4º dia foi feita a primeira contagem. As somatórias destes dois 

valores resultou na porcentagem de germinação de cada repetição de cada lote.  

- Comprimento da plântula (mm): 

Este experimentos foi conduzido para aferir o comprimento das plântulas, usando 4 

repetições com 10 sementes, com um gasto total de 40 sementes, utilizando-se os 

mesmos procedimentos do teste de germinação, citado anteriormente, só que 

distribuindo as sementes no terço superior do papel germitest, em uma única linha de 

semeadura e mantendo os rolos de papel na posição inclinada, num ângulo de 75º 

para que as plântulas crescessem retas. Após 4 dias, foi medido o comprimento das 

plântulas normais com auxílio de uma régua graduada em cm. 

- Peso da matéria seca de plântula: 

Usando as mesmas plantas do teste anterior, foi feita a pesagem de cada repetição 

separadamente, tendo-se o peso fresco e, depois estas foram colocadas dentro de 

um saco de papel e foram levadas para secar numa estufa a 60ºC por um período de 

24 horas e foi obtido o peso seco.   

- Peso de mil sementes: 

Foi feito uma contagem manual, ao acaso, de oito repetições de 100 sementes cada 

e estas foram pesadas separadamente. O resultado foi obtido pela média do peso 

multiplicado por 10. 



- Teste de Tetrazólio: 

Foram contadas 100 sementes de cada lote, que passaram por um processo de pré-

umedecimento, onde ficaram em contato com água destilada por 6-18h, numa 

condição de temperatura de 25ºC, em seguida foi feito um corte longitudinal nas 

sementes e estas foram transferidas para uma solução de tetrazólio 1%, onde ficaram 

imersas por 6-24 horas, numa temperatura de 30ºC.  

- Teste de Envelhecimento Acelerado (SÁ et al., 2011): 

Primeiramente foi providenciado o teste de umidade inicial das sementes, já descrito 

anteriormente. Depois foram separadas 220 sementes de cada lote e estas foram 

espalhadas sob a tela de aço, mantidas dentro de uma caixa gerbox fechada com 40 

ml de água deionizada. Desta maneira, foi criado uma câmara úmida (100% umidade). 

Cada um destes conjuntos foram mantidos no BOD a 41ºC por 48 horas. No final deste 

período, foi montado o teste de germinação destas sementes, como citado 

anteriormente e foi feita a contagem das plântulas normais no 4º dia (primeira 

contagem). Com as 20 sementes restantes foi providenciado o teste de umidade final 

das sementes, já descrito anteriormente.   

- Emergência na bandeja: 

Foi feita a semeadura de 4 repetições de 50 sementes de cada lote em bandejas com 

200 células, preenchida com o substrato comercial “Forth”. No oitavo dia foi feito a 

contagem das plântulas normais germinadas. 

 

6- RESULTADOS 

- Teste de germinação:  

 Quatro repetições com 50 sementes, num total de 200 sementes, de cada lote foram 

distribuídas sobre o papel germitest umedecido e mantidos na BOD a 25ºC por um 

período total de 8 dias, quando foi feita a contagem final das plântulas normais 

germinadas e no 4º dia foi feita a primeira contagem. Com a somatória destes dois 

valores foi obtida a porcentagem de germinação de cada repetição de cada lote 

(Tabelas 1 e 2).  

Tabela 1. Avaliação da porcentagem (%) de germinação de três lote de pepino (LA,   

LB e LC) no 8º dia após semeadura em 10/08/17. 



   

      

Rep./

Lote 

LA LB LC 

Total 

germinadas 

% 

Germinação 

Total 

germinadas 

% 

Germinação 

Total 

germinadas 

% 

Germinação 

R1 49 98 50 100 49 98 

R2 50 100 47 94 45 90 

R3 50 100 49 98 49 98 

R4 50 100 50 100 50 100 

Total   99,5   98   96,5 

 

Tabela 2. Avaliação do vigor (primeira contagem do teste de germinação) de três lote 

de pepino (LA, LB e LC) no 4º dia após semeadura em 10/08/17. 

          

Rep./ 

Lote 

LA LB LC 

Anormal 

Não 

Germ 

% 

Vigor Anormal 

Não 

Germ 

% 

Vigor Anormal 

Não 

Germ % Vigor 

R1 1 0 98 0 0 100 1 0 98 

R2 0 0 100 1 2 94 4 1 90 

R3 0 0 100 1 0 98 1 0 98 

R4 0 0 100 0 0 100 3 0 94 

Total     99,5     98     95 

- Comprimento da plântula (mm): 

Quatro repetições com 10 sementes, num total de 40 sementes por lote, foram 

distribuídas no terço superior do papel germitest, em uma única linha de semeadura. 

Os rolos de papel foram mantidos na posição inclinada, num ângulo de 75º para que 

as plântulas crescessem retas para facilitar as aferições. Todos os outros 

procedimentos foram os mesmo do teste de germinação, citado anteriormente. Após 

4 dias foi medido o comprimento das plântulas normais com auxílio de uma régua 

graduada em cm (Tabela 3). 

Tabela 3. Avaliação do comprimento da parte aérea e da parte radicular de três lotes 

de plântulas de pepino no 4º dia após semeadura em 27/08/17.    

 

       



  Comp. parte aérea (cm) Comp. radícula (cm) 

Repetição Lote A Lote B Lote C Lote A Lote B Lote C 

R1 3,01 2,65 0,62 6,71 6,46 2,85 

R2 1,93 2,95 0,46 3,33 7,56 2,09 

R3 2,65 2,79 0,32 6,16 7,37 1,99 

R4 2,86 2,84 0,38 6,96 7,24 2,91 

Média 2,61 2,81 0,45 5,79 7,16 2,46 

Dados obtidos da média de 10 plantas 

- Peso da massa seca de plântula: 

Usando as mesmas plantas do teste anterior, foi feita a pesagem de cada repetição 

separadamente, tendo-se o peso fresco e, depois estas foram colocadas dentro de 

um saco de papel e foram levadas para secar numa estufa a 60ºC por um período de 

24 horas e foi obtido o peso seco (Tabela 5).  

Tabela 5. Peso seco da parte aérea e radicular de plântulas de três lotes de pepino 

após 4 dias da semeadura em 27/08/17.  

       

  Peso seco parte aérea (g) Peso seco radícula (g) 

Rep. Lote A Lote B Lote C Lote A Lote B Lote C 

R1 0,0217 0,02083 0,02033 0,0022 0,00183 0,00119 

R2 0,01997 0,01884 0,01992 0,00102 0,00196 0,00079 

R3 0,02368 0,02004 0,01999 0,00208 0,00164 0,00064 

R4 0,02018 0,01967 0,02121 0,00195 0,00192 0,00142 

Média 0,0163 0,0198 0,0204 0,0018 0,0018 0,0010 

Dados obtidos da média de 10 plantas 

- Peso de mil sementes: 

Foi realizada uma contagem manual, ao acaso, de oito repetições de 100 sementes 

de cada lote e estas repetições foram pesadas separadamente. Com a média do peso 

multiplicado por 10 foi obtido o peso de mil sementes (Tabela 6). 

Tabela 6. Peso de mil sementes de três lotes de pepino em gramas.  

Rep./Lote LA LB LC 

R1 2,47 2,18 2,23 



R2 2,86 2,29 2,21 

R3 2,52 2,29 2,22 

R4 2,45 2,33 2,23 

R5 2,56 2,23 2,23 

R6 2,50 2,26 2,24 

R7 2,54 2,26 2,25 

R8 2,51 2.31 2,59 

Média 2,55 2,27 2,28 

X10 = Peso mil 25,5 22,7 22,8 

- Teste de Envelhecimento Acelerado (SÁ et al., 2011): 

Primeiramente foi determinado o teor de umidade inicial das sementes no dia 22 de 

fevereiro de 2018, usando o método de estufa (Brasil, 2009). Foi pesado 6 gramas 

das sementes (cerca de 200 sementes) de cada lote, num total de duas repetições 

por lote. As sementes ficaram por um período de 1 hora a 130º C e, logo depois, foram 

pesadas novamente. Foram obtidos os seguintes dados que foram usados na fórmula 

abaixo: 

%U = (Peso Úmido – Peso Seco/Peso Úmido – Tara) X 100 (Tabela 7). 

Tabela 7. Teor de umidade inicial dos lotes A, B e C (22/02/2018).   

  Tara (g) PU (g) PS (g) %U 

LAR1 28,42 34,42 34,06 5,9 

LAR2 32,08 38,09 37,73 5,9 

LA (Média)       5,9 

LBR1 28,78 34,8 34,41 6,5 

LBR2 29,27 35,27 34,93 5,6 

LB (Média)       6,1 

LCR1 36,73 42,73 42,36 6,2 

LCR2 28,36 34,36 34,02 5,6 

LC (Média)       5,9 

Foram separadas 220 sementes de cada lote e estas foram espalhadas sob a tela de 

aço que foram mantidas dentro de uma caixa gerbox fechada com 40 ml de água 

deionizada. Desta maneira, foi criado uma câmara úmida (100% umidade). Cada um 

destes conjuntos foram mantidos na BOD a 41ºC por 48 horas. No final deste período, 

foi montado o teste de germinação destas sementes, como citado anteriormente e foi 



feita a contagem das plântulas normais no 4º dia (primeira contagem) (Tabela 9). Com 

as 20 sementes restantes foi providenciado o teste de umidade final das sementes, já 

descrito anteriormente (Tabela 8). 

Tabela 8. Teor de umidade final do lote A (01/03/2018).  

Lote Tara (g) PU (g) PS (g) %U 

LA 34,92 35,4 35,3 20,83 

 

Tabela 9. Resultado do teste de envelhecimento acelerado (teste de vigor). 1ª 

contagem do teste de germinação pepino – 4º dia. 50 sem/rep. Semead. 

01/03/2018. 

Rep./ 

Lote 

LA LB LC 

Anormal 

Não 

Germ. Germ. % Vigor Anormal 

Não 

Germ. Germ. % Vigor Anormal 

Não 

Germ. Germ. 

% 

Vigor 

R1 0 0 50 100 0 0 50 100 0 4 46 92 

R2 0 2 48 98 0 2 48 96     48 96 

R3 0 0 50 100 0 0 50 100 0 1 49 98 

R4 0 0 50 100     48 96   2 48 96 

Total       99,5       98       95,5 

- Teste de Tetrazólio 

Serão contadas 100 sementes de cada lote, que passarão por um processo de pré-

umedecimento, onde ficarão em contato com água destilada por 6-18h, numa 

condição de temperatura de 25ºC, em seguida deverá ser feito um corte longitudinal 

nas sementes e serão transferidas para uma solução de tetrazólio 1%, onde ficarão 

imersas por 6-24 horas, numa temperatura de 30ºC (Tabela 10).  

Tabela 10. Resultado do teste de Tetrazólio (Teste de Vigor). 15/03/2018 

 Lote % Viáveis % Inviáveis 

LA 100 0 

LB 100 0 

LC 75 25 

- Emergência na bandeja: 

Foi feita a semeadura de 4 repetições de 50 sementes de cada lote em bandejas com 

200 células. No sétimo e décimo quarto dia procedeu-se a contagem das plântulas 

normais, anormais e não germinadas (Tabela 11).    



Tabela 11. Resultado do teste de emergência em bandeja. Semeadura: 19/05/2018 

Rep./ 
Lote 

LA LB LC 

Anormal 
Não 
Germ 

% 
Vigor Anormal 

Não 
Germ 

% 
Vigor Anormal 

Não 
Germ 

% 
Vigor 

R1 1 3 92 2 7 82 2 2 92 

R2 0 1 98 1 2 94 3 0 94 

R3 0 8 84 2 1 94 1 0 98 

R4 0 2 96 1 2 94 2 4 88 

Total     92,5     91     93 

 

Tabela 12. Resultados consolidados dos testes de qualidade dos lotes A, B e C de 

pepino.   

Teste 

Lote 

A B C 

% G 99,5 98,0 96,5 

% Vigor (1a. Contagem G) 99,5 98,0 95,0 

% Vigor (Envelhec. acelerado) 99,5 98,0 95,5 

% Viabilidade (Tetrazólio) 100,0 100,0 75,0 

% Emergência bandeja 92,5 91,0 93,0 

% Umidade semente 5,9 6,1 5,9 

Peso mil sementes (g) 25,5 22,7 22,8 

 

Tabela 13. Resultados consolidado dos testes de qualidade dos lotes A, B e C de 

pepino (cont.).   

Variável 

Lote 

A B C 

Comp. parte aérea (cm) 2,61 2,81 0,45 

Comp. radícula (cm) 5,79 7,16 2,46 

Massa fresca parte aérea (g) 0,34 0,13 0,07 

Massa fresca radícula (g) 3,65 0,04 0,01 

Massa seca parte aérea (g) 0,016 0,020 0,020 

Massa seca radícula (g) 0,002 0,002 0,001 

 

O lote A teve melhor desempenho em todos os teste que foi submetido inclusive 

no peso de mil sementes, comprovando assim que possuem maior reserva. O lote B 

também se mostrou muito promissor. Tanto o lote A quanto o B apresentam 

capacidade de armazenamento e também podem ser direcionados para semeadura 



imediata. Já o lote C não foi satisfatório por apresentar um resultado de 75% de 

viabilidade das sementes no teste de Tetrazólio e, um comprimento de plântula bem 

menor, este lote não é indicado para ser estocado, mas para semeadura imediata. 

Com relação ao teor de umidade das sementes todos os lotes estão dentro do 

padrão 5,9% e 6,1%. Os dados de emergência na bandeja foram mais baixos que de 

%G porque as condições não são controladas, o que já era esperado. 

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O lote de melhor qualidade fisiológica é o A, seguido do B e por último o C. 

O desempenho do lote A foi superior em todos os testes. O lote B também teve 

uma ótima performance e mostrou muito promissor. Tanto o lote A quanto o B 

apresentam capacidade para armazenamento. O lote C pode ser encaminhado para 

semeadura de imediato e deve-se evitar a sua estocagem. Nenhum dos lotes 

analisados tem indicação de descarte até este momento. 
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