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RESUMO: O algodão é uma das principais culturas no contexto nacional e mundial. O armazenamento, quando bem 

de sementes é essencial para um adequado manejo e obtenção de maiores produtividades. O objetivo deste trabalho foi de 

a temperatura constante 10 °C e 20 °C e umidade relativa de 40% por 9 meses. O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado, em esquema fatorial 2 x 4 (2 temperaturas de armazenamento x 4 períodos de avaliação), com 4 repetições, e 
as avaliações de germinação, índice de velocidade de germinação e emergência e índice de velocidade de emergência foram 
realizadas nos períodos de zero, 3, 6 e 9 meses. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

avaliada, sendo que a velocidade de germinação e emergência diminui ao longo do armazenamento, porém esta redução foi 
menor na temperatura de armazenamento de 10ºC.
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secagem, foram utilizadas sementes do ciclo precoce da safra de 2016. As sementes despolpadas foram imersas em solução 
de hipoclorito de sódio a 3% por 30 minutos, em seguida lavadas e divididas em duas amostras. Uma amostra foi submetida à 

os dados de porcentagem de germinação e o índice de velocidade de germinação (IVG) após os períodos de exposição de 
secagem de: 0, 6, 12, 18, 24 e 48 horas. A cada período e ambiente de secagem, retiraram-se 4 subamostras de 50 sementes, 
extraiu-se o pergaminho e submeteram-nas ao tratamento com fungicida Captan (400 g/100 kg) por 15 minutos. Os testes de 
germinação foram dispostos em rolos de papel e mantidos em câmara de germinação, sob temperatura alternada de 20-30°C, 
por 30 dias. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado e os dados foram analisados utilizando regressão 

à porcentagem média obtida nas sementes secas em estufa (91,91%). Em contrapartida, para os dados de IVG das sementes 

vigor com o aumento do período de exposição de secagem das sementes. 
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