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RESUMO
O trabalho foi conduzido na FCA-UNESP, em Botucatu (SP), tendo como objetivo estudar o
efeito da idade do fruto e o período de armazenamento sobre a qualidade de sementes de
quiabo cv. Santa Cruz-47. No dia da antese,  as flores foram etiquetadas e os frutos foram
colhidos com 34, 41, 48 e 55 dias após a antese (DAA). Para cada idade, em metade dos
frutos as sementes foram extraídas imediatamente e a outra metade foram armazenados por
quatorze dias antes da extração das sementes. Para verificar a qualidade das sementes os
seguintes testes foram realizados: teste padrão de germinação (TPG), primeira contagem e
massa de cem sementes. Pode-se concluir que o armazenamento é viável quando os frutos
são colhidos ainda novos (34 e 41 DAA), já nos frutos mais velhos (55 DAA) o armazenamento
levou a uma queda na porcentagem de germinação devido ao endurecimento das sementes. 
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ABSTRACT
Quality of quiabo seed to cultiavte in the function of the age and of the storage of the fruits.

The work was carried out at FCA-UNESP, in Botucatu (SP), with the objective to study the effect
of the age of the fruit and the storage period about the quality of seeds of okra cv.Santa Cruz-
47. In the day of the anthesis, the flowers were labeled and the fruits were picked with 40, 47,
54 and 61 days after the anthesis (DAA). For each age, in half  of the fruits the seeds were
immediately extracted and the other half was stored by fourteen days before the extraction of
the  seeds.  To  verify  the  quality  of  the  seeds  the  following  tests  were  accomplished:  test
germination  pattern  (TGP),  first  counting  and  index  of  germination  speed  (IGS).  It  can  be
concluded that the storage is viable when the fruits were still  picked new (34 and 41 DAA),
already in the oldest fruits (55 DAA) the storage took to a fall in the germination percentage due
to the hardening of the seeds.
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No  Brasil,  o  quiabeiro  (Abelmoschus  esculentus  (L.)  Moench)  é  uma  hortaliça  popular  no
nordeste e sudeste, onde aparece em feiras e mercados durante o ano todo. É uma olerícola
produzida por um grande número de pequenos produtores, constituindo-se, em alguns casos,
na principal fonte  de renda familiar.
É  uma  hortaliça  cuja  produção  de  sementes  vem  sendo  aumentada  nos  últimos  anos,
destacando-se principalmente a cultivar Santa Cruz.
Entretanto, a ocorrência de lotes de  sementes de quiabeiro com baixa germinação é freqüente
e prejudica o estabelecimento da população ideal e, consequentemente, a produtividade. 
O cultivo do quiabeiro é realizado, predominantemente, por meio de semeadura direta, onde
são colocadas de quatro a cinco sementes/cova (Minami et al., 1997) ou até mesmo de cinco a
oito, conforme as recomendações técnicas para o Estado de São Paulo (Jorge  et al., 1990),
consumindo assim de 4 a 8 Kg de sementes/ha. Este gasto excessivo de sementes deve-se ao
fato destas apresentarem dormência devido à impermeabilidade do tegumento (Medina, 1971),
que  promove  uma germinação  desuniforme e  demorada.  Este  fato  é  acentuado  quando  a
semente possui menos de 12% de umidade, o que pode ocorrer quando é submetida a um
período  de  secagem  muito  prolongado  ou  armazenamento  em local  com umidade  relativa
inferior a 60% (Minami et al., 1997).
Em relação a sementes duras, alguns autores  admitem que existem diferenças entre cultivares
atualmente utilizadas no país quanto a intensidade de sua manifestação. Segundo Viggiano
(1991),  algumas  cultivares apresentam um aumento  na porcentagem de sementes duras à
medida que os frutos permanecem por mais tempo na planta em condições de campo.
A utilização do sistema de colheita parcelada é determinante  para a cultura do quiabeiro, tanto
para a produção de sementes,  à medida que atingem o estádio de maturação morfológica,
como para a produção de frutos  visando o mercado “in natura”.
Nestas circunstâncias, o período de frutificação e o número de frutos por planta são maiores
devido aos estímulos provocados pelas colheitas periódicas dos frutos quando se apresentam
morfologicamente  maduros.  Nas  colheitas  concentradas  as  repercussões  são  negativas,
tornando  o  processo  de  indução  floral  menos  eficiente  levando  a  uma  menor  capacidade
produtiva da planta. Por conseguinte, quando as colheitas são intercaladas de 3 a 4 dias, o
número de frutos produzidos representaram três vezes mais em relação ao sistema  em que
eles são mantidos por maior tempo.
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Considerando-se esses fatos, como também o número reduzido de estudos realizados sobre
eles, o presente trabalho tem como objetivo estudar o efeito da idade do fruto e o período de
armazenamento sobre a qualidade de sementes de quiabo .

MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido no Departamento de Produção Vegetal da Faculdade de Ciências
Agronômicas - UNESP - Campus de Botucatu em estufa agrícola com 7m de largura, 20m de
comprimento  e  1,8m  de  pé  direito.  A  cultivar  de  quiabo  utilizada  foi  a  Santa  Cruz  47.  O
transplante das mudas foi realizado dia 27 de março de 2003. O espaçamento entre linhas foi
de 1,0m e entre plantas de 0,40m.
No dia da antese, as flores foram marcadas com uma etiqueta constando a data de abertura.
Foram mantidos 5 frutos por planta. Os frutos foram colhidos aos 34, 41, 48 e 55 dias após a
antese. Após a colheita, os frutos de cada parcela foram divididos em duas partes: na primeira
a extração das sementes foi imediata; na segunda parte a extração das sementes foi realizada
14 dias após a colheita  com armazenamento dos  frutos em condições  ambientais.  Após a
extração das sementes, estas foram submetidas ao teste padrão de germinação (TPG) através
de rolo de papel à temperatura de 20-30oC com contagens aos 4 e 21 dias (Brasil, 1992). Além
do teste de germinação foram determinados a primeira contagem no TPG, índice de velocidade
de germinação (IVG) e a massa  de cem sementes. Após essas avaliações os dados foram
submetidos  a  análise  estatística  e  as  médias  comparadas  pelo  teste  de  Tukey  a  5%  e
realizadas análises de regressão em função do número de dias após a antese.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a característica massa de cem sementes não foi  observada interação entre os fatores
idade  dos  frutos  e  armazenamento.  Observou-se  um  aumento  linear  da  massa  de  cem
sementes com o aumento na idade dos frutos (Figura 1), mostrando que as sementes ainda
estavam  recebendo  nutrientes  e  fotoassimilados  da  planta  dos  34  aos  55  DAA.  Já  o
armazenamento não afetou a massa de cem sementes (4,7 g sem armazenamento e 4,9g com
armazenamento).
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Figura 1: Regressão para a massa de 100 sementes em frutos sem e com armazenamento por 14
dias em função do número de dias após a antese da flor. FCA/UNESP . Botucatu-SP, 2003.

Para  germinação  e  primeira  contagem  foram  observadas  interações  significativas  entre  os
fatores idade e armazenamento.  As sementes sem armazenamento tiveram porcentagem de
germinação progressiva com o aumento da idade dos frutos (Figura 2) chegando até aos 80% de
germinação.  Já  as  sementes  armazenadas  apresentaram  maior  germinação  que  as  não
armazenadas em frutos mais novos (34 e 41 DAA). Depois houve uma queda na germinação
chegando próximo dos 50% com frutos mais velhos (55 DAA) submetidos ao armazenamento.
Provavelmente com o passar do tempo de armazenamento as sementes já maduras tornaram-
se duras  diminuindo,  assim,  a  porcentagem de germinação   O teor  de  água das  sementes
obtidas em frutos mais velhos é menor e com o armazenamento deve haver uma redução ainda
maior do teor de água, tornando as sementes impermeáveis.
Pode-se concluir que o armazenamento é viável quando os frutos são colhidos ainda novos (34
e  41  DAA),  já  nos  frutos  mais  velhos  (55  DAA)  o  armazenamento  levou  a  uma  queda  na
porcentagem de germinação devido ao endurecimento das sementes.

Figura  2: Regressão  para  a  germinação  de  sementes  na  primeira  leitura  em frutos  sem e  com
armazenamento por 14 dias em função do número de dias após a antese da flor.  FCA/UNESP .
Botucatu-SP, 2003.
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Figura  3: Regressão  para  a  germinação  de  sementes  no  teste  padrão  em  frutos  sem  e  com
armazenamento por 14 dias em função do número de dias após a antese da flor.  FCA/UNESP .
Botucatu-SP, 2003.
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