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RESUMO - O delineamento foi  inteiramente casualizado com cinco tratamentos  e quatro
repetições, com 25 sementes cada unidade experimental. Os tratamentos consistiram em cinco
níveis de salinidade da água (T1=0; T2= 2,0; T3=4,0; T4= 6,0 e T5= 8,0 dS/m), obtidos pela
diluição do cloreto de sódio (NaCl) em água destilada, ajustando-se com condutivímetro de
bancada, com correção automática da temperatura.  O papel toalha germitest foi umedecido
com as soluções, em quantidade equivalente a 2,5 vezes o seu peso, em seguida, as sementes
de pimentão da cultivar ‘All Big’ foram distribuídas sobre duas folhas de papel e cobertas
com uma terceira folha. As sementes permaneceram incubadas em BOD por um período de 15
dias, durante esse período foram coletados e analisados os dados de germinação (G), tempo
médio de germinação (TMG) e Índice de Velocidade de Germinação (IVG), no final desse
período,  foram  feitas  avaliações  do  comprimento  da  parte  aérea  (PA),  comprimento  do
sistema radicular (SR) e diâmetro de caule (DC). O Tempo médio de germinação, o índice de
velocidade  de  emergência  e  o  comprimento  do  sistema  radicular  do  pimentão,  foram
influenciados negativamente pela salinidade da água na fase de germinação.

PALAVRAS-CHAVE: Capsicum annuum L., Salinidade, Germinação.

SEEDS OF CHILI SUBMITTED THE LEVELS OF SALINITY DURING THE PROCESS

OF GERMINATION

SUMMARY - The experiment was arranged in a completely randomized design with five
treatments  and  four  replicates,  with  25  seeds  in  each  experimental  unit.  The  treatments
consisted of five levels of water salinity (T1 = 0; T2= 2.0; T3 = 4.0; T4= 6.0 and T5= 8.0
dS/m),  obtained  by dilution  of  sodium chloride  (NaCl)  in  distilled  water,  adjusting  with
conductivity benchtop, with automatic correction of temperature. The paper towel germitest
was moistened with solutions, in an amount equivalent to 2.5 times its weight, then the seeds
of bell pepper cultivar 'All Big' were distributed on two sheets of paper and covered with a
third sheet. The seeds were incubated in BOD for a period of 15 days, during this period were
collected and analyzed the data of germination (G), average time of germination (TMG) and
Germination Speed Index (IVG), at  the end of this period, assessments were made of the
length of the aerial part (PA), length of the root system (SR) and diameter of stem (DC). The
average time of germination, the rate of speed for emergency and the length of the root system
of chili, were negatively influenced by salinity in water phase of germination.
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Introdução

A salinidade da água, tens sido uma das limitações mais importantes na produção de

alimentos, em áreas irrigadas de regiões áridas e semiáridas (MUNNS, 2002).  Esta limitação

acontece,  pois, em condições de salinidade,  ocorre redução na disponibilidade de água às

plantas em razão da redução no potencial  osmótico da solução do solo e,  assim, a planta

depende mais de energia para absorver íons nutrientes (LEONARDO et al., 2003).

O pimentão, Capsicum annuum L., pertence à família das solanaceaes, é originário da

América central e da região dos Andes, é uma das dez hortaliças mais consumidas no Brasil e

no  mundo,  a  produção  brasileira  de  pimentão  em  2010  foi  aproximadamente,  249  mil

toneladas, concentrando-se principalmente nas regiões Sudeste (44 %), Nordeste (31 %), Sul

(15 %) e Norte (1%), com produtividade média de 200 t ha-1  (IBGE, 2010). De acordo com

MAROUELLI & SILVA (2012) São Paulo,  Minas Gerais,  Bahia e Rio de Janeiro são os

principais estados produtores de pimentão.

Um dos  principais  estresses  abióticos  que  afeta  a  produtividade  das  culturas  e  sua

qualidade final é salinidade,  devido aos efeitos de natureza osmótica, tóxica ou nutricional

(VIANA et al., 2004).

O presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos de diferentes concentrações de

soluções de NaCl na germinação e no desenvolvimento de plântulas de pimentão.

Material e Métodos

O experimento foi desenvolvido no Laboratório de Olericultura do Departamento de

Tecnologia  e  Ciências  Sociais  (DTCS),  da  Universidade  do  Estado  da  Bahia  (UNEB),

Campus III, no município de Juazeiro - BA, a 9º25’10" latitude sul e 40º29’16" longitude

oeste e altitude de 367 m.  Segundo a classificação de Köeppen, o clima da região do tipo

BSwh,  caracterizado como clima árido  com precipitação anual  total  média  compreendida

entre 380 e 760 mm e temperatura média anual do ar maior que 18 °C.

O delineamento foi inteiramente casualizado com cinco tratamentos e quatro repetições,

com 25 sementes cada, unidade experimental. Os tratamentos consistiram em cinco níveis de
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salinidade da água (T1=0; T2= 2,0; T3=4,0; T4= 6,0 e T5= 8,0 dS m -1), obtidos pela diluição

do cloreto de sódio (NaCl) em água destilada, ajustando-se com condutivímetro de bancada,

com correção automática da temperatura.

O papel toalha germitest foi umedecido com as soluções, em quantidade equivalente a

2,5  vezes  o  seu  peso,  em seguida,  as  sementes  de  pimentão  da  cultivar  ‘All  Big’  foram

distribuídas sobre duas folhas de papel e cobertas com uma terceira folha; posteriormente os

rolos  foram acondicionado em sacos  plásticos  e  colocadas  em germinador tipo  BOD sob

temperaturas alternadas entre 25 - 30ºC, como sugere a Regra para Análise de Sementes -

RAS (Brasil, 2009).

As sementes permaneceram incubadas em BOD por um período de 15 dias, durante esse

período  foram  feitas  coletas  de  dados  e  analisados  a  germinação  (G),  tempo  médio  de

germinação (TMG) e velocidade média de germinação (VMG), no final desse período, foram

feitas avaliações do comprimento da parte aérea (PA) - cm, comprimento do sistema radicular

(SR) cm e diâmetro de caule (DC).

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F, e as médias

comparadas pelo teste de Tukey a 5%. As análises foram realizadas utilizando-se o software

ASSISTAT.

Resultados e Discussão

De acordo com os dados da Tabela 1 a salinidade teve influência significativa para o

tempo médio de germinação, índice de velocidade de germinação e para o comprimento do

sistema  radicular,  as  demais  variáveis  não  sofreram  perdas  significativas  para  as

concentrações analisadas. Trabalhos realizados por RIBEIRO et. Al. (2012) trabalhando com

níveis de salinidade até 5,5 ds m-1, não observaram diferença significativa para as variáveis 1ª

contagem, percentual de germinação e Índice de Velocidade de Germinação.

Tabela  1.  Análise  de  variância  para  percentual  de  Germinação  (% G);  Tempo Médio  de

germinação (TMG); Índice de Velocidade de Germinação (IVG); comprimento da Parte Aérea

(PA);  comprimento  do  Sistema Radicular  (SR)  e  Diâmetro  de  Caule  (DC)  em diferentes

concentrações de cloreto de sódio.

Fonte de variação G (%) TMG (dias) IVG P. A (cm) S.R (cm) D. C (mm)
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Salinidade 54,80 ns 1,83 * 0,988 * 0,2033 ns 1,234 ** 0,011 ns

0 ds m-1 88,00 5,39 a 3,67 a 1,40 2,13 a 0,826

2 ds m-1 85,00 5,87 a 3,56 a 1,51 2,06 a 0,855

4 ds m-1 91,00 6,88 a 2,84 a 1,55 1,82 ab 0,850

6 ds m-1 86,00 6,98 a 2,89 a 1,41 1,27 bc 0,853

8 ds m-1 81,00 6,43 a 2,52 a 0,98 0,83 c 0,731

DMS 17,66 1,627 1,191 0,661 0,677 0,497

CV (%) 9,38 11,79 17,59 22,02 19,07 27,65

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

de probabilidade. **significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01), * significativo

ao nível de 5% de probabilidade (0,01 =< p < 0,05) e ns não significativo (p >= 0,05).

a

c

b
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Figura  1: Tempo  médio  de  germinação  (a),  Velocidade  média  de  emergência  (b)  e

Comprimento do sistema radicular em relação ás concentrações de NaCl.



O tempo médio de germinação aumentou significativamente a partir da concentração

de 4 ds/m (Figura 1-a) isso nos mostra que o aumento de sais aumenta o tempo médio de

germinação de sementes de pimentão.

Ao analisar o índice de velocidade de emergência (figura 1-b), as concentrações de 4,

6 e 8 ds/m reduziram os valores desta variável analisada, trazendo informação importante para

este  estudo,  onde  a  diminuição  desse  índice  compromete  os  processos  germinativos  da

semente.

O comprimento do sistema radicular foi drasticamente afetado com o aumento da

concentração, onde a concentração de 8 ds/m limitou mais de 50% o comprimento das raízes

quando comparado com a testemunha (figura 1-c). Resultados semelhantes foram encontrados

por SECCO et. al. (2010), estudando a germinação de sementes de melão em condições de

estresse salino, observaram uma redução progressiva no comprimento das plântulas com o

aumento da salinidade.

Conclusões

O  Tempo  médio  de  germinação,  o  índice  de  velocidade  de  emergência  e  o

comprimento  do  sistema  radicular  do  pimentão,  foram  influenciados  negativamente  pela

salinidade da água na fase de germinação.
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