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O gênero Capsicum chinense é representado pelas pimentas pimenta-de-cheiro, pimenta-de-

bode, cumari-do-Pará, murupi, habanero, biquinho e cabacinha, entre outras. Considerando que o 

vigor de sementes exerce influência direta na uniformidade e velocidade de germinação, bem 

como no desenvolvimento inicial das plântulas, a avaliação da qualidade de lotes de sementes 

deve ser realizada sempre que possível utilizando testes eficientes que permitam identificar a 

diferença de vigor. Diante do exposto, objetivou-se, neste trabalho, avaliar a qualidade 

fisiológica de diferentes materiais genéticos de pimenta da espécie Capsicum chinense, bem 

como identificar o teste mais eficiente para avaliar o vigor das sementes. O trabalho foi 

desenvolvido no Laboratório de Análises de Sementes do IF Goiano - Câmpus Ceres. Foram 

utilizados cinco lotes de sementes de pimenta tipo Cabacinha (linhagens: IFET 1505, 1517, 

1531, 1541 e acesso: IFET 1204) oriundos do Programa de Melhoramento de Pimentas da 

mesma instituição e dois lotes de pimenta bode (amarela e vermelha) adquiridos no mercado 

local. A qualidade das sementes foi avaliada através da primeira contagem de germinação 

(PCG), teste padrão de germinação (TPG), envelhecimento acelerado (EA), e germinação a baixa 

temperatura (GBT). Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado com quatro 

repetições, cujos dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Os diferentes materiais de pimenta apresentaram 

grande diferenças de vigor, com superioridade para as linhagens e o acesso. Independente do 

material, a germinação foi superior a 88%, sendo este valor mínimo observado para as sementes 

da bode vermelha. Os testes de PCG e TPG mostraram-se pouco sensível para diferenciar a 

qualidade das sementes. Os testes de EA e GBT permitiram separar os materiais em três níveis 

de vigor, com destaque para as linhagens IFET 1531 e IFET 1541 como os mais vigorosos e os 

materiais bode amarela e vermelha como os de pior qualidade (baixo vigor). A partir dos 

resultados obtidos pode-se concluir que os testes de EA e GBT são os mais eficientes na 

avaliação da qualidade das sementes de pimenta, sendo que as linhagens IFET 1531 e IFET 1541 

apresentaram os melhores resultados. 
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