
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MIGUEL MOFARREJ 
FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS 

AGRONOMIA 

 

 

 

 

DIFERENTES PONTOS DE COLHEITA PARA PRODUÇÃO DE 
SEMENTES DE PIMENTA MALEGUETA DURANTE A GERMINAÇÃO 

E ARMANEZAMENTO  
 

 

 

 

 

LUIZ GUSTAVO ROCHA 

 

 

 

 

 

 

OURINHOS-SP 

2017 



LUIZ GUSTAVO ROCHA 

 

 

 

 

 

 

DIFERENTES PONTOS DE COLHEITA PARA PRODUÇÃO DE 
SEMENTES DE PIMENTA MALEGUETA DURANTE A GERMINAÇÃO 

E ARMANEZAMENTO  
 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Agronomia das Faculdades 

Integradas de Ourinhos como pré-requisito 

para a obtenção do Título de Bacharel em 

Engenheiro Agrônomo 

Orientador: Professor Fabio Augusto Manetti 

 

 

 

 

 

OURINHOS-SP 

2017 



LUIZ GUSTAVO ROCHA 

 

 

 

DIFERENTES PONTOS DE COLHEITA PARA PRODUÇÃO DE 
SEMENTES DE PIMENTA MALEGUETA DURANTE A GERMINAÇÃO 

E ARMANEZAMENTO  
 

 

 

 

Esta monografia foi julgada e aprovada para a obtenção do Bacharel, no Curso de 

Agronomia, das Faculdades Integradas de Ourinhos. 

Ourinhos, 20 de junho de 2017. 

 

 

Prof. Dr. Claudinei Paulo de Lima 

Coordenador do Curso de Agronomia 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

   Prof                                                                        Prof 

                                                                                          Orientador 

 

   Prof                                                                         Prof 



AGRADECIMENTO 

Primeiramente а Deus qυе permitiu qυе tudo isso acontecesse, ао longo de minha 

vida, е nãо somente nestes anos como universitário, mаs que еm todos оs 

momentos é o maior mestre qυе alguém pode conhecer. 

Aos meus pais, pelo amor, incentivo е apoio incondicional. Agradeço а minha mãе 

Andreia de Almeida Rocha, e ao meu Pai Valdeir Batista Rocha qυе mе dеυ apoio, 

mе fortaleceu, incentivou nаs horas difíceis. 

A esta universidade, sеυ corpo docente, direção е administração qυе oportunizaram 

а janela qυе hoje vislumbro υm horizonte superior. 

Ao Prof. Dr. Hugo César Catão, pelo apoio е confiança. 

Ao mеυ orientador, Prof. Dr. Fábio Augusto Manetti pelo empenho dedicado à 

elaboração deste trabalho. 

Agradeço а todos оs professores pоr mе proporcionar о conhecimento nãо apenas 

racional, mаs а manifestação dо caráter е afetividade dа educação nо processo dе 

formação profissional, pоr tanto qυе sе dedicaram а mim, nãо somente pоr terem mе 

ensinado, mаs por terem mе feito aprender. 

А palavra mestre, nunca fará justiça аоs professores dedicados аоs quais sеm 

nominar terão оs meus eternos agradecimentos. A todos qυе direta оυ indiretamente 

fizeram parte dа minha formação, о mеυ muito obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

Um aspecto importante da produção de sementes é a determinação da maturidade fisiológica dos 

frutos e do momento adequado da colheita, visando obter sementes de alta qualidade, minimizando a 

sua deterioração no campo. Diante disso, esta pesquisa teve por objetivo estudar a influência do 

estado de maturação dos frutos e dos períodos de armazenamento das sementes na dormência e 

qualidade fisiológica de sementes de pimenta-malagueta (Capsicum frutencens L.). Os frutos foram 

colhidos em três estágios de maturação, com base na sua coloração: verde amarelado (E1), vermelho 

intenso (E2) e vermelho intenso armazenado (E3) 7 dias para então, proceder a extração manual das 

sementes. As sementes foram secas (8% de teor água) e armazenadas em câmara fria por períodos 

de 0, 4 e 8 meses. A qualidade das sementes foi avaliada pelos testes de porcentagem de 

germinação e porcentagem de emergência de plântulas. O delineamento foi em blocos casualizado 

com quatro repetições contendo 10 plantas, em ensaio fatorial 3x3, (estádios de maturação e 

períodos de armazenamento das sementes). Existe dormência em e sementes de pimenta-malagueta 

principalmente quando recém-armazenadas e é superada aos quatro meses de armazenamento. 

Sementes de pimenta-malagueta devem ser colhidas no estágio E3 quando forem comercializadas 

logo após o processamento e nos estágios E2 ou E3 quando armazenadas por períodos acima de 

quatro meses. 

 

Palavras-chave: Capsicum frutencens L. Germinação. Maturidade fisiológica. Colorimetria de frutos. 

 

  



ABSTRACT 

 

The harvest point interferes with the quality of the seeds, and in species with flesh fruits and irregular 

maturation, there is difficulty in defining it. This studya imedtoassess the dor mancy of chili in three 

maturity stages during storage, in orderto determine the best point of reapingandsowingandalso the 

process of seed germination processed in different stages of maturation duringstorage. The seeds 

werem anuall extra ctedfrom fruitsat ere sampled mentalstages: E1 (fruits with firstsign so ere 

sample), E2 (ripe fruit) and E3 (mature and subjectedto seven day so frest Fruits). After drying the 

seeds with 8% water content werestored in coldstorage for 0, 4 and 8 months. After he seperiods seed 

quality ywase valuatedby me ans of the germination, vigor. Treatment, the seeds o feachtreatment ere 

sampled for periods of 0, after sowing. Weuseda randomized block design, factorial trial 3 harvest 

times x 3 storage. 

 

Key words: Capsicum frutencens L. Germination. Physiological maturity. Fruit colorimetry. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os primeiros relatos de utilização da pimenta como uma iguaria são 

provenientes da Ásia. Trata se de uma planta de clima tropical, necessitando de um 

período seco definido e distribuído, para proporcionar maturação uniforme dos 

frutos, melhoria na qualidade e aumento na produção. Um dos condimentos mais 

valorizados no mundo pelo grande valor econômico trata-se de uma que apresenta 

grande produtividade e proporciona alta rentabilidade aos produtores de pimenta. O 

gênero das pimentas apresenta mais de 1000 espécies, com destaque para regiões 

de clima tropical, tratando-se de uma especiaria altamente valorizada no mercado 

por todo mundo. 

Em território nacional, dois estados vêm se despontando na produção de 

pimenta, Pará e Espirito Santo, chegando os dois juntos a 80% de produção 

nacional. O Espirito Santo, apresenta um cultivo mais tecnificado, com 80% da área 

de cultivo sob sistema de irrigação, proporcionando maiores produtividades. No ano 

de 2002, Pará contribuiu com 85% do total e o restante veio do Espirito Santo e 

Bahia. 

Ocorreu um aumento da área plantada e o mercado consumidor torna se mais 

exigente em sementes de melhor qualidade, mais resistentes e produtivas 

(CAIXETA et al., 2014). 

Todas as fazes de produção de sementes deve ser cuidadosa a fim de se 

obter sementes de alta qualidade. Entre outros fatores que podem influenciar na 

qualidade das sementes, podemos destacar: ponto de colheita, espécies e tempo de 

maturação de frutos (VIDIGAL et al., 2006 & DIAS et al., 2006). 

Um fator de grande importância na produção de sementes e a determinação 

da maturidade fisiológica sendo muito importante determinar o momento ideal da 

colheita dessas sementes (NASCIMENTO et al., 2006). A pimenta é uma espécie 

que apresenta florescimento continuo. Com isso existem diferentes estágios de 

maturação nos seus frutos, dificultando a determinação da época de colheita. 

Objetivo do trabalho foi avaliar sementes de pimenta-malagueta em função da 

maturação dos frutos e do tempo de armazenamento das sementes. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A pimenta 

 

As pimenteiras são plantas pertencentes ao gênero Capsicum, família 

Solanaceae, tendo sua origem nas regiões tropicais americanas. A planta é 

arbustiva, perene, apresentando caule semilenhoso. As principais espécies 

cultivadas no Brasil são: C. frutescens, C. baccatum, C. chinense, C. praetermissum, 

C. annuum. A popular pimenta malagueta pertence à espécie C. frutescens sendo 

originária da Bacia Amazônica. 

As hortaliças vêm apresentando importância crescente no mercado nacional, 

pelas suas características de alta produtividade, alta rentabilidade por área e por 

unidade de capital investido, além de sua importância social e empregadora de mão-

de-obra. A pimenta é uma importante especiaria, símbolo da culinária mundial, que 

vem ganhando destaque, como alimento funcional, pelo alto valor nutricional 

apresentado nos seus frutos, que são ricos em vitaminas A, C e E, carotenos, 

minerais fundamentais e substâncias antioxidantes (CONFORTI; STATTI; 

MENICHINI, 2007). 

 

2.2 Qualidade de sementes  

 Quando exercemos a atividade de produtores de sementes, independente da 

espécie produzida, a preocupação com a qualidade das sementes deve ser 

constante no sentido de alcança-la, mantê-la e determina-la. Para isto, devemos 

conhecer os atributos de qualidade que as sementes devem possuir, para que 

possamos produzir lotes que não só atinjam os padrões mínimos exigidos pela 

legislação brasileira de sementes e mudas, mas que possam ser os maiores 

possíveis, sendo assim, os balizadores do mercado. Os atributos da qualidade de 

sementes podem ser divididos em genéticos, físicos, fisiológicos e sanitários 

(FILGUERA, 2000; FILGUERA, 2003). 

A qualidade da semente utilizada no processo de produção agrícola é um dos 

principais fatores a ser considerado para a implantação da cultura. Assim, o 

potencial fisiológico das sementes deve ser comprovadamente elevado, o que exige 

o uso rotineiro de testes de vigor em programas de controle de qualidade, com 
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benefícios para todos os segmentos da produção de grandes culturas e de hortaliças 

(VIDIGAL et al., 2009). 

O cultivo de qualquer espécie de planta propagada sexuadamente, como as 

pimentas, deve começar com a utilização de sementes de boa qualidade, a qual é 

representada pela soma dos atributos genético, físico, fisiológico e sanitário, pelo 

qual as sementes expressam toda sua potencialidade em um determinado ambiente. 

A qualidade da semente utilizada no processo de produção é um dos principais 

fatores a serem considerados para a implantação do campo de produção 

(NASCIMENTO et al., 2006). 

 

2.3 Maturação e germinação da pimenta 

Em espécies de crescimento indeterminado como a pimenta, onde o 

florescimento e frutificação são contínuos, encontrando-se na mesma planta frutos 

em diferentes estádios de maturação. Portanto, essa situação tem dificultado a 

determinação da época em que ocorre a maturidade fisiológica das sementes e o 

momento ideal para a colheita dos frutos, visando garantir a máxima qualidade e 

vigor das sementes. (VIDIGAL et al., 2009). 

Para hortaliças de frutos carnosos, como a pimenta, a maturidade das 

sementes geralmente coincide com o início da mudança de coloração dos frutos, 

normalmente de verdes para avermelhados. Sementes provenientes de frutos ainda 

em maturação poderão já atingiram a maturidade fisiológica. Foi verificado em 

pimentas que a maturidade fisiológica das sementes se completa quando os frutos 

colhidos são mantidos por sete a dez dias em repouso, em local fresco e ventilado, 

antes da extração das sementes. Nesse caso, sementes imaturas ainda presentes 

no fruto completam o seu desenvolvimento, resultando em melhor qualidade 

fisiológica e maior rendimento de sementes (DIAS et al., 2006; VIDIGAL et al., 

2009). 

Segundo Nascimento, Dias e Freitas (2006), para sementes de algumas 

cultivares de pimenta, a colheita pode ser iniciada, aproximadamente, aos 60 dias 

após o florescimento, ou quando mais de 80% dos frutos estiverem mudando de cor. 

Entretanto, tem sido demonstrado que, mesmo antes da maturação do fruto 

(mudança da coloração verde para vermelha), as sementes já podem alcançar a 

maturidade fisiológica, momento, em que as mesmas atingem o máximo deem área 
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germinação e vigor, devido à formação completa dos sistemas bioquímico, 

morfológico e estrutural (NAKADA et al., 2011). 

A germinação das sementes envolve uma sequência ordenada de eventos 

metabólicos que resulta na formação da plântula. De maneira geral, a percentagem 

de germinação das sementes que não atingiram a maturidade fisiológica e são 

colocadas para germinar logo após a colheita é menor, se comparadas àquelas 

cujos testes de germinação são realizados após alguns dias de armazenamento. Tal 

situação é também observada quando se faz o armazenamento (repouso) dos frutos 

carnosos de algumas espécies como o pimentão, abóbora, melancia, mamão, 

berinjela, tomate e pepino (CASTRO; GODOY; CARDOSO, 2008). 

Em espécies de frutos carnosos, alguns estudos têm demonstrado que, 

sementes mantidas por determinado período de tempo no fruto, após a colheita, dão 

continuidade ao processo de maturação atingindo níveis máximos de germinação e 

vigor. Sementes mantidas por determinado período no fruto, após a colheita, dão 

continuidade ao processo de maturação, atingindo 100 % de germinação e vigor 

(DIAS et al., 2006; VIDIGAL et al., 2006). A conservação eficiente das sementes, 

durante seu armazenamento, depende, dentre outros fatores, da sua qualidade 

inicial, a qual, por sua vez, está diretamente relacionada com a proximidade entre o 

momento em que as sementes atingem a maturidade fisiológica e o momento em 

que são colhidas, além de permitir reduzir o número de colheitas, colhendo 

simultaneamente frutos em diversos estádios de maturação, extraindo-se 

imediatamente as sementes dos frutos maduros e submetendo os demais a período 

adequado de armazenamento (RICCI et al., 2013). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em Horta Didática e Experimental, das Faculdade 

Integradas de Ourinhos- FIO, em Ourinhos, SP (24º 55’ 20” S,49º 54’ 24” w e altitude 

média de 480 m), entre o mês de agosto de 2015 a abril de 2016. O clima da região, 

segundo a classificação de koppen, é caracterizado subtropical com verão quentes e 

inverno com geadas pouco frequente, com temperatura média anual de 22´1 Cº e 

preciptação média anual de 1550 mm. 

Para o estabelecimento das plantas matrizes em campo, foram semeadas em 

bandejas de isopor com 72 células, contendo substrato comercial Plantimax® e 5 ml 

de solução de 2000 ppm de sulfato de amônio por células. Após 45 dias de 

semeadura, foi realizado o transplantio das mudas para área experimental com 

Latossolo vermelho escuro de textura argilosa. O solo foi preparado 

convencionalmente e as correções foram feitas de acordo com a análise química do 

mesmo. Os ensaios foram instalados em delineamento de blocos casualizados 

(DBC) com quatro repetições. Cada parcela constou de duas linhas de 5 m de 

comprimento com 5 plantas por metro, espaçadas de 1,5 m entre linhas. O cultivo 

das plantas foi realizado conforme FILGUEIRA (2005). 

Para obtenção das sementes, foram extraídas manualmente de frutos em três 

estádios de desenvolvimento: verde amarelado (E1), vermelho intenso (E2) e 

vermelho intenso armazenado 7 dias (E3). Em seguida as sementes foram secadas 

em estufa com circulação de ar a 35 ºC até atingirem 8 % de teor de água. 

As sementes correspondentes a cada estágio de desenvolvimento foram 

acondicionadas em embalagens semi-impermeáveis (sacos de plástico) e 

armazenadas em câmara fria a 10 ºC e 50% de umidade relativa por períodos de 0, 

4 e 8 messes após a extração dos frutos. Ao fim de cada época de armazenamento 

foi avaliada a qualidade das sementes de pimenta por meio dos testes de 

porcentagem de germinação (BRASIL, 2009) e porcentagem de emergência de 

plântulas (MAGUIRE, 1962). 

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados em sistema 

fatorial 3x3 (três estádios de maturação e três épocas de armazenamento) com 4 

repetições. Os dados de qualidade germinativa das sementes obtidos foram 
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submetidos à análise de variância e comparação de médias com nível de 

significância 5%, pelo teste de Scott-Knott. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Houve interação significativa entre os estádios de maturação dos frutos e os 

tempos de armazenamento das sementes para as variáveis analisadas (Tabela 1). 

Menores valores de germinação foram observados nas sementes obtidas em 

frutos no estádio E1, em todos os períodos de armazenamento. Nos períodos de 0 e 

8 meses de armazenamento não houve diferença significativa entre valores de 

germinação observados nas sementes obtidas nos estágios E2 e E3 de 

desenvolvimento. Já aos quatro meses de armazenamento maiores valores de 

germinação foram observados em sementes processadas no estágio de 

desenvolvimento E3 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Germinação e emergência de plântulas de pimenta-malagueta 

provenientes de sementes colhidas nos estágios de frutos verde amarelado (E1), 

vermelho intenso (E2) e vermelho intenso armazenado 7 dias (E3) ao longo do 

período armazenamento das sementes. 

 Época de 
colheita 

dos frutos 

Meses de armazenamento das sementes 

0 4 8 
 Germinação 

(%) 

 

E1 3 
Bb 

40 Ca 11 
Bb E2 13 

Ac 
55 Ba 42 

Ab E3 22 
Ac 

67 Aa 50 
Ab Emergência de plântulas (%) 

E1 52 
Cb 

69 Aa 54 
Bb E2 68 

Aa 
76 Aa 71 

Aa E3 60 
Bb 

71 Aa 75 
Aa Medias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha, não diferem entre 

si, pelo teste de Scott-Knott, ao nível de 5%. 
 

Segundo NASCIMENTO et.al., (2006) frutos não maduros, de coloração verde, 

produzem sementes de pouco poder germinativo, baixo vigor ou inférteis. Segundo 

SANCHEZ el. al., (1993) sementes de pimentão devem permanecer no fruto após a 

colheita, de 7 a 14 dias, para que o poder de germinação seja atingido, havendo 

quebra da dormência. 

A germinação das sementes de pimenta-malagueta processadas nos estágios 

E1, E2 e E3 foi aumentada no quarto mês de armazenamento (Tabela 1). Esse 

resultado pode estar relacionado à presença de dormência nas sementes a qual foi 
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quebrada ao longo do armazenamento, já que na avaliação do teste de germinação 

em sementes recém-armazenadas foi observada a presença de sementes 

embebidas, sem protusão radicular. 

No presente trabalho, sementes de pimenta-malagueta processadas no estágio 

E3 e armazenadas por 4 meses foram observadas maiores valores de germinação 

VIDIGAL et al., (2009). 

No oitavo mês de armazenamento foi observada redução na germinação em 

relação à observada no quarto mês de armazenamento. A redução na germinação 

com o armazenamento das sementes pode ser atribuída à maior deterioração. Este 

resultado também foi observado no teste de emergência de plântulas (Tabela 1). 

Menores valores de emergência de plântulas foram observados em sementes 

processadas no estágio de desenvolvimento E1 em todos os períodos de 

armazenamento, com exceção dos observados no quarto mês de armazenamento. 

Menores valores de emergência foram observados em sementes imaturas, sendo 

preciso salientar que apesar dos relatos sobre a ocorrência de dormência em 

sementes de pimenta, também a referencias nas quais o sucesso obtido em 

plântulas em casa de vegetação, onde não houve diferença estatística entre os 

diferentes estágios. Segundo NACISMENTO et al. (2006), a semeadura de 

sementes de pimenta recém extraídas do fruto pode representa um risco pra 

obtenção de estandes desuniformes, contribuído para elevar gastos de sementes. 

Aos quatro meses de armazenamento houve aumento nos valores de 

emergência de plântulas provenientes de sementes processadas nos diferentes 

estágios de desenvolvimento, com exceção das sementes processadas no estágio 

E2. Houve redução desses valores aos oito meses de armazenamento para 

sementes colhidas no estágio E1 (Tabela1). No período zero de armazenamento 

foram observadas em sementes do estágio E3, maiores valores de emergência de 

plântulas. Essa diferença não foi observada aos quatro meses de armazenamento. 

Já aos oito meses de determinadas cultivares são extraídas de frutos 

completamente maduros e semeadas em seguida (BOLSLAND 1999). RANDLE & 

HONMA (1981) verificaram em trabalho com diferentes cultivares do gênero 

Capsicum, que o genótipo e a idade do fruto influenciam na intensidade de 

dormência das sementes. Os autores afirmam que sementes extraídas de frutos 

supermaduros germinam mais rapidamente, havendo aumento da intensidade de 

dormência com o decréscimo da idade do fruto. 
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 5. CONCLUSÕES 

 

Existe dormência em sementes de pimenta-malagueta principalmente 

quando recém-armazenadas, sendo superada aos quatro meses de 

armazenamento. A dormência é superada quando as sementes permanecem em 

repouso nos frutos. 

Sementes de pimenta-malagueta devem ser colhidas no estágio E3 quando 

forem comercializadas logo após o processamento e nos estágios E2 ou E3 

quando armazenadas por períodos acima de quatro meses. 
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