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RESUMO 
O presente trabalho teve por objetivo caracterizar a curva de embebição de água em sementes de 
pepino, bem como avaliar a sua qualidade fisiológica em função dos diferentes tempos de 
embebição. O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes do Departamento 
de Ciências Agrárias da Unimontes, Janaúba, MG. A curva de embebição foi determinada por meio 
da pesagem inicial de quatro repetições de 25 sementes, sendo os resultados calculados a partir da 
porcentagem média de ganho de água em relação ao seu peso inicial. Após a embebição, a avaliação 
da qualidade fisiológica das sementes foi pela primeira contagem e germinação. Para a 
determinação da qualidade fisiológica das sementes, o delineamento experimental utilizado foi o 
inteiramente casualizado com oito repetições, e cinco tratamentos, que consistiram nos tempos de 
embebição. Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o programa estatístico 
Saeg, e a comparação entre as médias obtidas foi feita pelo teste de Tukey em nível de 5% de 
probabilidade. O método de imersão em água não é eficiente para determinação da curva de 
absorção em sementes de pepino. Não há efeito dos tempos de embebição na qualidade fisiológica 
das sementes de pepino.  
 PALAVRAS-CHAVE: Cucumis sativus L., embebição, potencial. 
 

ABSTRACT 
Water absorption and physiological quality of seeds of cucumber 
This study aimed to characterize the water uptake in cucumber seeds, and to evaluate the 
physiological quality for different soaking times. The experiment was conducted at the Seed 
Analysis Laboratory, Department of Agricultural Sciences Unimontes, Janaúba, MG. The soaking 
curve was determined by weighing the initial four replicates of 25 seeds, and the results calculated 
from the mean percentage of water gain relative to its initial weight. After soaking, the evaluation of 
physiological quality of seeds was determined by germination and first count. To determine the 
physiological quality of seeds, the experimental design was completely randomized with eight 
replications and five treatments, which consisted in soaking times. The data were subjected to 
analysis of variance using the statistical program SAEG, and comparison of means were made by 
Tukey test at 5% probability. The method of immersion in water is not efficient to determine the 
absorption curve in cucumber seeds. No effect of soaking time on the physiological quality of seeds 
of cucumber. 
Keywords: Cucumis sativus L., imbibition, potential. 

 

Pertencente à família das cucurbitáceas, o pepino (Cucumis sativus L.), tem como centro de origem 

a Índia. Considerado uma hortaliça fruto e de clima tropical, a cultura do pepino se desenvolve e 

prefere o cultivo em condições de temperatura elevada, mas pode ser cultivado nas regiões de 

temperatura amena, onde não ocorram frio e geada (Goto, 2011). 

Porém a ocorrência de condições ambientais adversas após a semeadura não pode ser prevista ou 

mesmo evitada, mas contribui para a desuniformidade e redução do estande, tanto em bandejas para 
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produção de mudas quanto no cultivo por meio de semeadura direta, com possíveis prejuízos ao 

produtor. Desta maneira, em culturas de hortaliças, cujas sementes possuem alto valor comercial, o 

uso de procedimentos especiais, como o condicionamento fisiológico, pode favorecer o 

desempenho das sementes (Lima Filho, 2010). 

O condicionamento fisiológico é uma técnica utilizada para a embebição controlada de sementes, 

permitindo a ativação dos processos metabólicos da germinação, sem que ocorra emissão da raiz 

primária (Heydecker et al., 1973). Dentre os benefícios promovidos por esse tratamento, destacam-

se a rapidez e uniformidade na emergência de plântulas (Marcos Filho & Kikuti, 2008) e a 

tolerância das sementes a condições ambientais menos favoráveis (Pereira et al., 2009). 

O conhecimento de como os fatores ambientais influencia a germinação de sementes de hortaliças é 

de extrema importância para o desenvolvimento de tecnologias que aperfeiçoem a porcentagem, 

velocidade e homogeneidade de germinação, resultando na produção de plântulas mais vigorosas. 

Além disso, segundo Albuquerque et al. (2009), a velocidade de embebição depende das 

características de cada espécie, dentre essas, da composição química e a permeabilidade do 

tegumento. 

A absorção de água pelas sementes é o primeiro passo da germinação. Durante esse processo, 

ocorre inicialmente a reativação do metabolismo, que é caracterizada pelo rápido aumento da taxa 

respiratória, proporcionado pelo aumento da hidratação das sementes (Guimarães, 1999). Isso 

contribui para os processos de mobilização e assimilação de reservas e o crescimento subseqüente 

(Marcos Filho, 2005), resultando no alongamento do eixo embrionário e ruptura do tegumento pela 

radícula (Bewley &  Black, 1994).  

Com base no exposto, O presente trabalho teve por objetivo caracterizar a curva de embebição de 

água em sementes de pepino, bem como avaliar a sua qualidade fisiológica em função dos 

diferentes tempos de embebição.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes da Universidade Estadual de 

Montes Claros - Unimontes, Janaúba, MG. Utilizaram-se sementes comerciais  produzidos no ano 

agrícola de 2011. As avaliações da qualidade das sementes foram realizadas por meio dos seguintes 

testes: teor de água – determinado pelo método de estufa a 105±3 ºC durante 24 horas, utilizando-se 

duas subamostras com cerca de 5 g para cada lote, e resultados expressos em % (b.u), segundo 

Brasil (2009); germinação – realizado com oito sub-amostras de 25 sementes para cada tempo de 

embebição: T1 – sementes não embebidas; T2 – sementes embebidas em água destilada por 4 h; T3 

– sementes embebidas em água destilada por 8 h; T4 – sementes embebidas em água destilada por 
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12 h; T5 – sementes embebidas em água destilada por 24 h) utilizando o substrato sobre papel e 

caixas tipo gerbox, onde as sementes foram distribuídas sobre uma folha de papel mata borrão, 

umedecidas com água destilada, utilizando-se um volume equivalente a 2,5 vezes o peso do papel. 

As sementes foram submetidas em câmara do tipo BOD previamente regulada à temperatura 

constante de 20 oC. As avaliações foram realizadas no quinto e décimo dias após a montagem do 

teste, e os resultados de germinação foram avaliados segundo os critérios estabelecidos pelas Regras 

para Análise de Sementes (Brasil, 2009); primeira contagem de germinação – realizada 

simultaneamente ao teste de germinação, considerando-se a porcentagem de plântulas normais 

obtidas no quinto dia após a semeadura; curva de embebição – a curva de embebição foi 

determinada por meio da pesagem inicial de quatro repetições de 25 sementes. A seguir, as 

sementes foram colocadas para embeber em 150 mL água destilada em condições de laboratório, 

sendo pesadas após, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 24 h de embebição, em balança com precisão de 0,01 g. 

Antes de cada pesagem, as sementes foram secadas com papel absorvente para retiradas de água 

superficial e posteriormente recolocadas em água destilada, para continuação da embebição. Com 

os valores das pesagens consecutivas foi calculada a percentagem média de ganho de água em 

relação ao peso inicial das sementes, para a plotagem da curva de embebição. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com oito repetições por 

tratamento. Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando o programa estatístico 

Saeg e a comparação entre as médias obtidas foi feita pelo teste de Tukey em nível de 5% de 

probabilidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, antes de serem embebidas, as sementes de pepino apresentavam com teor médio de 

água de 8,6%. Pelos resultados obtidos nos testes para avaliação da qualidade fisiológica das 

sementes (Tabela 1), observa-se que não houve efeito dos tempos de embebição para nenhuma das 

variáveis analisadas, sendo obtidos valores de 99% na porcentagem (G) e velocidade (PC) de 

germinação das sementes. Verifica-se que os resultados médios de plântulas anormais, sementes 

mortas e sementes dormentes foram praticamente nulos, justificando assim os altos valores 

verificados no teste de germinação. Esses resultados indicam que as sementes utilizadas no presente 

trabalho apresentavam-se com alta qualidade fisiológica e sem dormência, não necessitando dessa 

forma de tratamentos pré-germinativos. 

A qualidade fisiológica da semente é avaliada rotineiramente pelo teste padrão de germinação, que 

conduzido sob condições ótimas de ambiente fornece o potencial máximo de germinação 

estabelecendo o limite para o desempenho do lote após a sua semeadura (Ohlson, 2010), já o teste 
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de primeira contagem pode ser utilizado rotineiramente para se obter informações complementares 

sobre o vigor de lotes de sementes de hortaliças, como pepino (Bhering et al., 2000) e o alface 

(Franzin, 2003). De acordo com Nakagawa (1999), o teste de primeira contagem que avalia 

indiretamente a velocidade de germinação das sementes muitas vezes expressa melhor as diferenças 

de velocidade de germinação entre lotes, que os índices de velocidade de germinação, fato não 

verificado no presente trabalho, conforme relatado anteriormente. 

Com relação à curva de absorção (Figura 1) observa-se que após duas horas de embebição houve 

um aumento de aproximadamente 25% no peso das sementes, em relação ao peso inicial. Após 4 

horas de embebição o aumento foi de aproximadamente 35%, ou seja, 10% a mais em relação à 

primeira pesagem (2 horas). Verificou-se que a partir de 4 horas de embebição, ou seja, nos tempos 

6, 8, 10, 12 e 24 horas, o aumento no peso foi menor, mostrando uma estabilização da embebição de 

água pelas sementes. Esse resultado já era esperado, pois segundo Carvalho & Nakagawa (2000), a 

velocidade de embebição e o ganho de peso são bastante rápidos nas duas primeiras horas de 

embebição, as sementes apresentam um modelo trifásico com relação à embebição de água antes da 

germinação, e essa embebição rápida refere-se a fase I do processo, porém esse tempo varia entre as 

espécies, seguido de uma estabilização na embebição, caracterizando a fase II (repouso fisiológico). 

Após esse período de reduzida embebição, as sementes voltam a ganhar umidade, culminando com 

a protrusão radicular (fase III). Entretanto, para o método testado não houve protrusão radicular, 

consequentemente, a caracterização exata das fases II e III. Adicionalmente, o tempo de 24 h não 

foi suficiente para estudar o padrão trifásico de embebição das sementes de pepino, necessitando de 

maiores estudos. 

Diante dos resultados, conclui-se que o método de imersão em água não é eficiente para 

determinação da curva de absorção em sementes de pepino. Não houve efeito dos tempos de 

embebição na qualidade fisiológica das sementes de pepino.  
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Tabela 1. Valores médios (%) dos resultados de germinação (GER), primeira contagem de 
germinação (PC), plântulas anormais (PA), sementes mortas (SM) e sementes duras (SD). (Mean 
values (%) of the results of germination (GER), first germination count (PC), abnormal seedlings 
(PA), dead seeds (SM) and hard seeds (SD). UNIMONTES, Janaúba, 2011. 

 

Tratamento 

Repetições 

GER PC PA SM SD 

T1  99  A 99  A 0  A 0  A 1  A 

T2  99  A 99  A 1  A 0  A 0  A 

T3  99  A 99  A 0  A 0  A 1  A 

T4  99  A 99  A 0  A 1  A 0  A 

T5  99  A 99  A 0  A 0  A 1  A 

As médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. T1– sementes não embebidas em água destilada; T2– sementes embebidas em água destilada 
por quatro horas; T3 - sementes embebidas em água destilada por oito horas; T4 - sementes embebidas em 
água destilada por doze horas; T5 - sementes embebidas em água destilada por vinte e quatro horas. (Means 
followed by the same letter in column do not differ by Tukey test at 5% probability.T1-not seeds soaked in 
distilled water, T2-seeds soaked in distilled water for four hours, T3 - seeds soaked in distilled water for 
eight hours, T4 - seeds soaked in distilled water for twelve hours, T5 - seeds soaked in distilled water for 
twenty-four hours. 
 
 
 

 

Figura 1. Curva de embebição de sementes de Pepino (Cucumis sativus L) em função do tempo de 
embebição (Curve Soaking seeds of cucumber (Cucumis sativus L) versus time of soaking). 
UNIMONTES, Janaúba, 2011. 
 
 
 
 

 


