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TESTE DE PRIMEIRA CONTAGEM  

 

OBJETIVO: utilizado para determinar o índice de vigor de um lote de sementes e pode ser 

executado conjuntamente com o teste de germinação. 

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS: germinadores, contadores de sementes, caixas para 

germinação ou Gerbox, borrifador e pinças, substrato (papéis filtro e mata borrão, areia, solo, 

vermiculita, etc.) e água destilada ou desionisada. 

PROCEDIMENTOS: 

Separar ao acaso, 200 sementes da amostra pura (4 repetições de 50 sementes) 

  ↓ 

Desinfecção das caixas “Gerbox” com álcool (70%) 

↓ 

Submeter as sementes dormentes ao processo de quebra de dormência adequado a cada espécie 

↓ 

Colocar as sementes em hipoclorito (2%) por 5-10’ x 

↓ 

Em seguida, lavar as sementes em água destilada  

↓ 

Colocar o substrato nas caixas “Gerbox” 

↓ 

Umedecer o substrato 

↓ 

Distribuir uniformemente as sementes sobre o substrato 

↓ 

Lavar as caixas “Gerbox” (c/ tampa) ao germinador 

↓ 

Verificar se foi realizada a desinfestaçãodo germinador e se a água destilada no fundo do 

germinador está no nível adequado* 

↓ 

Ligar o germinador (temperatura 20-30ºC, depende a espécie, ver RAS) 

↓ 

Manter a temperatura e a umidade do germinador durante o período de duração teste 

↓ 

No período estipulado para efetuar a primeira contagem da germinação das sementes, serão 

removidas todas as plântulas normais encontradas nesta data 

↓ 

Determinar o percentual de plântulas normais encontradas na primeira contagem. Este valor 

indicará o vigor do lote de sementes. 
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** O período de duração do teste varia de acordo com a espécie que está sendo trabalhada e 

contagens intermediárias possibilitam a remoção de plantas que estão suficientemente 

desenvolvidas, a fim de facilitar as contagens subseqüentes. Todavia, estas contagens devem ser 

reduzidas ao mínimo para evitar a contaminação do teste e o risco de danificar as estruturas das 

plântulas. 

 
 

 
 

 


