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Resumo  
O processo de secagem está relacionado com a qualidade fisiológica das 

sementes, uma vez, que o conteúdo de água presente nas sementes afeta diretamente sua 
longevidade e conservação. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento 
germinativo de sementes de tomate cv. Yoshimatsu, quanto à sensibilidade à 
desidratação. Logo, as sementes foram secas em estufa à temperatura constante de 35 
ºC, 43 °C, 35 °C + 43 °C e secagem natural a 26 °C, até se obter grau de umidade final 
de 7%. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, composto 
por duas formas de secagem, natural e artificial, com quatro repetições e unidades 
experimentais de cinquenta sementes. A qualidade fisiológica das sementes foi avaliada 
através das seguintes variáveis: tempo de secagem; germinação; índice de velocidade de 
germinação; comprimento da plântula; massa fresca e seca da plântula e envelhecimento 
acelerado. De maneira geral, a secagem a temperatura de 43 °C promoveu menor tempo 
de secagem e melhores resultados de germinação quando testados imediatamente após a 
realização da secagem, porém, quando submetidos ao envelhecimento acelerado reduziu 
sua viabilidade e vigor, evidenciando efeito latente prejudicial, não sendo recomendadas 
para armazenamento.      
 
Palavras-chave: Solanum lycopersicon, desidratação, germinação, vigor, 
armazenamento.  
 
Abstract 
 Effect of drying on the physiological quality of tomato seed. 

The drying process is related to a physiological quality of the seeds. The water 
content present in the seeds has a direct effect on the longevity and conservation of the 
seeds. Therefore, the objective of this study was to evaluate the behavior in the 
germination of tomato seeds cv. Yoshimatsu, in relation to their sensitivity to 
dehydration. The seeds were oven dried at the constant temperature of 35 °C, 43 °C, 35 
°C + 43 °C and natural drying at 26 °C. In all cases, the seed were dried until a moisture 
content of 7% was achieved. The experimental design was the fully integrated, 
composed of two forms of drying, natural and artificial, with four replicates and 
experimental units of fifty seeds. The physiological quality of the seeds was evaluated 
by the following variables: drying time; germination; index of germination speed; 
length of seedlings; fresh and dry mass of the seedling and accelerated aging. In general, 
a temperature sequence of 43 °C promoted a lower drying time and better germination 
results when tested, immediately after drying, but when subjected to accelerated aging 
there was a reduction in viability and vigor, revealing a harmful latent effect, and 
therefore not being recommended for storage. 
 



 I Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura  | Sessão Horticultura Herbácea (Olericultura) 
!
!
!
!

!

!

29 ACTAS PORTUGUESAS DE HORTICULTURA | 1ª EDIÇÃO 
!

385!

Keywords: Solanum lycopersicum, dehydration, germination, vigor, storage. 
 
Introdução 
 O tomateiro (Solanum lycopersicum L.) é originário da América do Sul, e 
considerado uma das principais hortaliças em termos econômico e social, destacando-se 
pelo seu valor nutricional (Vilela et al., 2012). Caracteriza-se por possuir alto teor de 
caroteno, niacina, tiamina e licopeno, substância considerada eficiente na prevenção do 
câncer de próstata e no fortalecimento do sistema imunológico (Garcia-Alonzo et al., 
2009). Em 2014, a produção mundial de tomate atingiu cerca de 170 milhões de 
toneladas, em uma área cultivada de 5 milhões de hectares (FAO, 2017). 
 Dentro do gênero, o tomateiro é descrito como uma planta herbácea, autógama e 
perene, no entanto, cultivada anualmente. É caracterizado por uma ampla variabilidade 
fenotípica, com frutos de vários tamanhos e formatos, de coloração entre amarelo e 
vermelho. Conforme grupo e cultivar, apresenta superfície lisa ou canelada com 
dimensões arredondadas, alongada ou elíptica, composto internamente por dois a dez 
lóculos. As sementes são pequenas e pilosas, protegidas por mucilagem placentária 
quando dentro do fruto (Alvarenga, 2013).  
! Após a colheita, uma das etapas de beneficiamento das sementes é a secagem, 
que possui o princípio de minimizar o metabolismo da semente, à medida que ocorre a 
diminuição no teor de água, o que contribui para diminuir a taxa de deterioração e 
aumentar o período em que as sementes podem ser armazenadas, sem perder a 
qualidade fisiológica (Marcos Filho, 2015). Ainda, o teor de água das sementes está 
diretamente relacionado à atividade de insetos e microrganismos, cuja atividade é 
proporcional ao teor de água das sementes (Smaniotto et al., 2014).  
 O processo de secagem pode ocorrer de duas formas: natural e artificial 
(Engelhardt & Arrieche, 2016). A secagem natural tem como fonte de calor o sol e a 
ação do vento, sem o uso de equipamentos mecânicos e/ou eletroeletrônicos, é 
amplamente utilizada em países tropicais e subtropicais (Tunde-Akintunde & 
Ogunlakin, 2011). Na secagem artificial podem ser utilizados vários métodos, entre os 
quais o da estufa, onde a circulação de ar e a temperatura são controladas, 
independentemente das condições climáticas (Oliva et al., 2012). No entanto, a 
secagem, dependendo da forma como é conduzida, pode danificar as sementes, 
implicando na redução de sua qualidade fisiológica e no potencial de armazenamento 
(Silva et al., 2011). 
 A qualidade fisiológica das sementes é reduzida quando o processo de secagem 
promove danos relacionados com a ruptura da membrana com posterior aumento da 
condutividade elétrica e lixiviação de açúcares (Nakada et al., 2010). Outras 
desvantagens de uma secagem mal executada é a perda de alguns nutrientes, o 
aparecimento de cor indesejável e a alterações na textura das sementes (Adedeji et al., 
2008). Os danos térmicos podem não manifestar efeitos imediatos na germinação, 
contudo, após um período de armazenamento, o vigor das sementes pode sofrer 
reduções consideráveis (Avelar et al., 2011). 
! Em geral, recomenda-se que a secagem de sementes seja realizada empregando 
temperatura que varia entre 35 °C a 43 °C; quando as sementes já estão parcialmente 
secas essa temperatura pode ser mais elevada (Harrington, 1972). No entanto, a 
temperatura máxima ás quais as sementes podem ser expostas, durante a secagem, 
depende da espécie em questão, do teor de água inicial, do método de secagem e do 
tempo de exposição a essa condição (Zonta et al., 2011). Quanto ao teor de água, a 
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maioria das sementes de hortaliças é submetida à secagem até atingir teores de água 
entre 5% e 7% (Costa, 2012). 
 Assim, este estudo tem por objetivo avaliar o efeito de diferentes temperaturas e 
condições de secagem no comportamento germinativo de sementes de tomate cv. 
Yoshimatsu. 
 
Material e Métodos 
 O presente trabalho foi conduzido no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia, campus de Colorado do Oeste. Os frutos de tomate cv. Yoshimatsu 
utilizados foram obtidos de cultivos no setor de Produção Vegetal no município de 
Colorado do Oeste (13°06’S e 60°29’O, altitude de 393 metros), Estado de Rondônia, 
Brasil.  
 Os frutos apresentavam epicarpo de coloração vermelha, indicando a maturidade 
fisiológica das sementes (Dias et al., 2006). As sementes foram beneficiadas de forma 
manual, com remoção da mucilagem em solução de ácido clorídrico, na concentração de 
3% (vol./vol.), por 60 minutos em agitação. Posterior, às sementes foram lavadas em 
água corrente e colocadas sobre papel toalha para a retirada do excesso de água. O teor 
de água das sementes foi determinado pelo método da estufa a 105±3ºC por 24 horas, 
com três repetições de 1,5 gramas segundo Brasil (2009).  

O procedimento de secagem das sementes seguiu os seguintes tratamentos: 
secagem natural, com revolvimento constante das sementes, mantido em ambiente a 26 
°C e 58% de umidade relativa; e secagem artificial em estufa de ventilação e renovação 
de ar sobre temperatura constante de 35 °C, 43 °C e 35 ºC até umidade de 20%, seguida 
de secagem a temperatura de 43 °C, com valor de umidade final estabelecido em 7,0%. 
A massa total de sementes foi separada em quatro lotes homogêneos distribuídos sobre 
peneiras, com umidade inicial e peso previamente conhecidos. Durante a secagem, em 
intervalos estabelecidos, as peneiras com as sementes eram pesadas até atingirem as 
massas finais, monitorado pela perda de peso através de sucessivas pesagens, calculado 
conforme fórmula: Pf = Pi (100 - Ui)/(100-Uf) na qual, Pf = peso final da amostra, Pi = 
peso inicial da amostra, Ui = umidade inicial da amostra e Uf = umidade final da 
amostra. 

Posterior ao processo, as sementes secas pelo método artificial foram 
acondicionadas em embalagens impermeáveis e armazenadas em local com temperatura 
média de 20°C, por um período de 30 dias, enquanto as sementes secadas naturalmente 
alcançava o teor de umidade estabelecido. Este tempo de repouso foi utilizado para 
proporcionar o equilíbrio higroscópico de forma homogênea na massa de sementes de 
cada lote.  

A qualidade fisiológica das sementes foi avaliada através das seguintes 
variáveis:  

Germinação: foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes acondicionados 
em papel “germiteste”, umedecido com água destilada, na proporção de 2,5 vezes a 
massa do papel seco. Os rolos de papel foram acondicionados em sacos de polietileno e 
mantidos em temperatura média de 27°C e umidade relativa de 59%. Foram 
consideradas germinadas as sementes que apresentavam protrusão da raiz primária com 
contagem final ao 14° dia após a instalação do teste (Brasil, 2009). 

Primeira contagem de germinação: realizada juntamente ao teste de 
germinação, registrando o número de plântulas anormais obtidas no 5° dia após o início 
do teste de germinação, os resultados expressos em porcentagem (Brasil, 2009). 
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 Índice de velocidade de germinação: aplicado conjuntamente com o teste de 
germinação, em que se computou o número de sementes germinadas diariamente, 
dividido pelo número de dias decorridos entre a semeadura e a germinação, e cujo 
índice foi calculado conforme fórmula proposto por Maguire (1962):  

IVG = % &'
('

)

*+,
!
 

na qual, o Gi é o percentual de sementes germinadas computadas durante os i dias de 
contagem e o Ni é o numero de dias após a implantação do teste. 
 Comprimento da plântula: Ao final do teste de germinação, a altura das 
plântulas normais de cada repetição foi medida tomando o comprimento da raiz 
principal até a inserção da primeira folha com o auxílio de uma régua graduada em 
centímetros, sendo os resultados expressos em cm plântula-1. 
 Massa fresca e seca da plântula: as plântulas normais de cada repetição foram 
colocadas em sacos de papel e levadas para secar em estufa com circulação de ar 
forçada a 65°C até atingir peso constante (48 horas), decorrido esse período, as amostras 
foram colocadas para resfriar em dessecadores, e posteriormente pesadas em balança 
analítica com (0,001 gramas), sendo os resultados expressos em gramas por plântula-1 
(Nakagawa, 1999). 

Envelhecimento Acelerado: conduzido em caixas plásticas tipo “gerbox”, 
contendo 60 ml de água destilada e as sementes distribuídas sobre tela metálica no 
interior da caixa, sem contato direto com a água. Foram distribuídas 400 sementes em 
cada tratamento, sendo as caixas tampadas e mantidas em estufa em temperatura de 42 
°C por 72 horas (Brasil, 2009). Decorrido o período de exposição, as sementes foram 
submetidas ao teste de geminação, conforme descrição anteriormente, com posse desses 
dados foi determinada a primeira contagem de germinação, o índice de velocidade de 
germinação, comprimento da plântula, massa fresca e seca da plântula. 
! Delineamento experimental: o experimento foi conduzido em delineamento 
inteiramente casualizado, com quatro repetições e unidades experimentais de cinquenta 
sementes, sendo os tratamentos composto por secagem natural (26 °C) e artificial em 
temperaturas de 35 °C, 43 °C, 35 °C + 43 °C. Os resultados obtidos foram submetidos à 
análise de variância e as médias compradas pelo teste de Tukey em nível de 5% de 
probabilidade de erro, utilizando o programa ASSISTAT versão 7.7 (Silva & Azevedo, 
2016). 
 
Resultados e discussão 

As sementes de tomate apresentavam umidade inicial de 66,4%, o teor de água 
das sementes obtidas ao final do processo de secagem e o tempo gasto nessa operação 
são apresentados no quadro 1. Os métodos de secagem em estufa a 35 °C, 43 °C e 35 °C 
+ 43 °C foi realizada até estas alcançarem teores de água de 7%. Para as sementes secas 
em condição natural a 26 °C, as circunstâncias ambientais não permitiram a secagem até 
o nível estabelecido (7,0%), sendo atingido o equilíbrio higroscópico com grau de 
umidade de 8,4%. 

O tempo necessário para as sementes atingirem o teor de água desejado diferiu 
entre as sementes secas em estufa e de forma natural. Para a secagem em estufa sobre 
temperatura constante de 43 °C, 35 °C, 35 °C + 43 °C a operação foi realizada em 5,25, 
6 e 7 horas, já a secagem natural o tempo gasto foi de 720 horas. Assim, nota-se que 
com o aumento da temperatura tem-se uma redução do tempo de secagem, evidenciando 
a maior velocidade de retirada de água. Este mesmo resultado foi encontrado por 
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Ullmann et al. (2015) trabalhando com secagem em sementes de sorgo sacarino e 
Oliveira et al. (2016) com sementes de milho. Em outro estudo, Peske & Villela (2003) 
relatam que o tempo de secagem pode ser muito importante na tomada de decisão para 
otimizar o sistema de secagem. 

Quanto à germinação, observou-se que a secagem das sementes a temperatura de 
43 °C apresentou valor superior (93%) em relação aos demais métodos de secagem. 
Para essa variável, também foi observado que o método de secagem natural apresentou 
baixos índice de germinação (78%), com perda acentuada da capacidade germinativa 
das sementes (quadro 2). Isto se assemelha ao que foi encontrado por Zonta et al. 
(2011), em que sementes de pinhão-manso secas em estufa a 43 °C apresentaram 
melhores resultados de germinação e à secagem a sombra mostrou-se prejudicial à 
qualidade das sementes. De qualquer modo, a germinação em todos os tratamentos foi 
superior ao estabelecido pelo padrão brasileiro de germinação de sementes de tomate, 
que é de 70% (Castellane et al., 1990). 

Com relação ao vigor das sementes, avaliado através da primeira contagem de 
germinação (PC), índice de velocidade de germinação (IVG), comprimento de raiz (CR) 
e massa seca da raiz (MSR), nota-se que não houve diferença significativa entre os 
tratamentos. Contudo, o comprimento da parte área (CPA) e a massa seca da parte área 
(MSPA) tiveram comportamento semelhante (quadro 2). Para estas duas variáveis, as 
sementes secas a 43 °C; 35 + 43 °C e a secagem natural proporcionaram resultado 
superior ao obtidos em secagem a 35 °C. Segundo Dode et al. (2012), são consideradas 
sementes mais vigorosas e de boa qualidade fisiológica as que apresentam superioridade 
na massa seca e fresca. 

Quando as sementes foram submetidas ao teste de envelhecimento acelerado, 
verifica-se que a secagem de forma natural proporcionou melhores resultados de 
germinação (G), índice de velocidade de germinação (IVG) e menor incidência de 
plântulas anormais (quadro 3). Por outra lado, foram classificadas como sendo de menor 
vigor as sementes submetidas a secagem em 43 °C, uma vez que, após uma condição de 
estresse, tiveram menor porcentagem de germinação e maior taxa de plantas anormais. 
Este resultado permite estimar a menor resistência das sementes a um possível período 
de armazenamento.  

Marcos Filho (2015) relata que o teste de envelhecimento acelerado baseia-se 
em simular fatores ambientais adversos, as sementes são expostas a elevada temperatura 
e umidade relativa, os quais estão relacionados com o avanço da deterioração das 
sementes. Assim as sementes com maior vigor tem a capacidade de produzir plântulas 
normais e apresentar germinação elevada. Logo, as sementes que possuem pior 
qualidade fisiológica deterioram-se mais rapidamente após submeter ao teste (Pereira et 
al., 2012). 

Para as variáveis, comprimento de raiz (CR), massa seca da parte aérea (MSPA) 
e massa seca da raiz (MSR) tiveram comportamento semelhante à germinação, 
observando que os valores inferiores foram proporcionados na secagem a 43 °C. Por 
outro lado, o comprimento de parte aérea (CPA) não apresentou diferencia significativa 
entre os tratamentos. Conforme Nakagawa (1999) as sementes mais vigorosas 
promovem uma maior mobilização dos compostos de reserva dos cotilédones para o 
eixo embrionário, á medida que ocorre a redução na massa seca cotiledonar promove o 
aumento na produção de biomassa, originando plântulas com maior peso, em função do 
maior acúmulo de matéria. 
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Conclusões 
A secagem de sementes de tomate cv. Yoshimatsu em estufa a 43 °C apresentou 

qualidade fisiológica superior quando submetida à germinação imediata. 
No teste de envelhecimento acelerado as sementes submetidas à secagem natural 

apresentaram maior viabilidade e vigor, já as sementes secas em 43 °C evidenciaram 
efeito latente prejudicial não sendo recomendada para armazenamento.  
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Quadro 1 - Tempo de secagem e teor final de água nas sementes de tomate cv. 
Yoshimatu, nas diferentes condições de secagem. 

Condição de secagem Tempo Teor final de água  
35 °C 6h 7,0% 
43 °C 5h25min 7,0% 

35 °C + 43 °C 7h 7,0% 
Secagem natural 720h 8,4% 

 
 
Quadro 2 - Germinação (G), primeira contagem de germinação (PC), índice de velocidade 
de germinação (IVG), comprimento de parte aérea (CPA), comprimento de raiz (CR), massa 
seca da parte aérea (MSPA) e massa seca da raiz (MSR) em diferentes temperaturas e 
condições de secagem. 

Condição de 
secagem 

G 
(%) 

PC 
(%) 

IVG 
(% dia-1) 

CPA 
(cm) 

CR 
(cm) 

MSPA 
(g) 

MSR 
(g) 

35 °C 78 b 16 a 15,9 a 3,71 b 7,02 a 0,038 b 0,014 a 
43 °C 93 a 6 a 17,3 a 4,03 a 6,85 a 0,046 a 0,018 a 

35 °C + 43 °C 85 ab 14 a 15,3 a 3,98 a 6,63 a 0,040 ab 0,016 a 
Secagem natural 78 b 18 a 16,7 a 3,91 ab 7,15 a 0,039 ab 0,016 a 

CV (%) 7,77 49,1 6,33 3,0 9,01 8,08 11,13 
Médias seguidas da mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
 
 
Quadro 3 - Teste de envelhecimento acelerado em sementes de tomate cv. Yoshimatsu, 
germinação (G), primeira contagem de germinação (PC), índice de velocidade de 
germinação (IVG), comprimento de parte aérea (CPA), comprimento de raiz (CR), 
massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca da raiz (MSR). 

Condição de 
secagem 

G 
 (%) 

PC  
(%) 

IVG  
(% dia-1) 

CPA 
(cm) 

CR  
(cm) 

MSPA  
(g) 

MSR  
(g) 

35 °C 68 ab  29 ab 18,3 b 3,52 a 5,97 ab 0,040 a 0,014 a 
43 °C 45 b 39 a  19,2 ab 3,23 a 4,88 b 0,023 b 0,007 b 

35 °C + 43 °C 72 a  26 ab 19,2 ab 3,71 a 6,16 a 0,040 a 0,014 a  
Secagem natural 74 a 22 b 20,6 a 3,90 a 6,65 a 0,040 a 0,014 a 

CV (%) 16,76 24,01 5,43 9,76 9,63 20,82 18,04 
Médias seguidas da mesma letra, não diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
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