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RESUMO 
O quiabo (Abelmoschus esculentus) é uma planta da família das Malvaceae, cuja semente
contém  substâncias  gordurosas  no  tegumento  que  dificultam  a  absorção  de  água  e,
conseqüentemente, a germinação. O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologia
e Análise de Sementes do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Espírito
Santo  (CCA-UFES)  e  teve  como  objetivo  testar  e  comparar  a  eficiência  de  diferentes
tratamentos  pré-germinativos para  superação de dormência  de sementes  de quiabo.  No
primeiro estudo as sementes receberam os seguintes tratamentos: sementes não tratadas
(testemunha);  escarificação  mecânica,  imersão em ácido  sulfúrico  (98%) por  4  minutos,
imersão em água a 70oC por 3 minutos, em água destilada por 24 horas, em álcool por 24
horas e em acetona por 24 horas. As temperaturas utilizadas foram: 20; 30 e 20-30oC. Em
um  segundo  estudo  os  tratamentos  utilizados  foram:  sementes  não  tratadas  (controle);
imersão em ácido sulfúrico (98%) e imersão em água quente por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
minutos,  sob  temperatura  de  20-30oC.  Os  melhores  tratamentos  para  a  superação  de
dormência e manifestação do vigor das sementes foram imersão em ácido sulfúrico (98%)
por  4  minutos;  em água  destilada  por  24  horas  e  em  água  a  70oC por  3  minutos.  A
temperatura que determinou maior velocidade de germinação foi  a de 30oC, no primeiro
estudo. No segundo, verificou-se que todos os tratamentos com água quente a 70ºC entre 1
e 8 minutos e a imersão em ácido sulfúrico (98%)  durante 1 a 4 minutos aumentaram
significativamente a germinação. 
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ABSTRACT 

Evaluation of the treatments utilized to seed dormancy breaking of okra .
The study  was carried out  at the Laboratory of  Tecnology and Analysis of  Seed,  in the
Centro de Ciencias Agrarias of UFES, in Alegre-ES, Brazil in order to obtain information of
best  method  to  evaluate  germination  and  speed  germination  of okra  (Abelmoschus

esculentus) seeds. The  experimental  design  was  a  completely  randomized  with  four



replictions. In first stuy were used intact seeds (control); mechanical scarification; soaking in
sulfúric acid for 4 minutes; soaking in water at 70ºC during 3 minutes; soaking in distillated
water for 24 hours; imersion in alcohol during 24 hours and imersion in acetone for 24 hours,
under temperature of 20; 30 e 20-30oC. In second study the treatment utilized were: itact
seeds (control); soaking in sulfúric and soaking in water at 70º C during 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 and
8 minutes, under temperature of 30º C. The results evidenced the effective treatment of to
dormancy break were soaking in water at 70ºC during 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 and 8 minutes and
soaking in sulfúric acid during 1, 2,  3 e 4 minutes, under temperature of 30ºC.
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O  quiabeiro  (Abelmoschus  esculentus)  é  uma  Malvaceae  anual,  semilenhosa,  de
crescimento ereto, cujos frutos apresentam dezenas de sementes, medem cerca de 4 mm
de  diâmetro  pesando,  dando  em  média  cerca  de  18  a  23  sementes  por  grama.  Suas
sementes  apresentam  dificuldades  na  germinação  devido  à  presença  de  substâncias
gordurosas  na  constituição  de  seu  tegumento,  que  dificultam  a  absorção  de  água
(Sonnenberg, 1985).

A germinação é um processo que tem início com a absorção de água pela semente e
termina com o alongamento do eixo embrionário (Bewley e Black, 1985). Entretanto, mesmo
sob  condições  ótimas  de  umidade,  luz,  temperatura  e  oxigênio,  algumas  espécies
apresentam atraso e  desuniformidade  na germinação como conseqüência  do  estado de
dormência  da  semente  (Mayer  e  Poljakoff-Myber,1989).  Embora  a  dormência,  como
mecanismo que distribui a germinação no tempo para favorecer e garantir a sobrevivência
das espécies, seja um mecanismo de sobrevivência das espécies (Carvalho e NaKagawa,
2000), há a necessidade de facilitar a entrada de água no interior da semente para que a
germinação  ocorra.  A  absorção  de  água  dá  início  a  uma  série  de  processos  físicos,
bioquímicos e fisiológicos no interior da semente que, na ausência de outro fator limitante,
resultam na emergência da plântula. Vários autores têm sugerido diversos métodos para
superar a dormência destas sementes, com destaque para a escarificação; tratamento com
ácido  sulfúrico  concentrado;  imersão  em  água  quente;  tratamento  com  solventes  (éter,

álcool, acetona); incisão com lâmina ou estilete. Figueira (1987) recomenda para a cultura a
quebra de dormência em sementes de quiabo a imersão em álcool, em acetona e em água
durante  24  horas.  A  embebição  em  água  sob  temperatura  ambiente  algumas  vezes
aumenta a velocidade de germinação da semente. A água quente ou fervente também é
bastante  utilizada e também e tem se mostrado efetivo na superação de dormência  de
sementes de várias espécies florestais (Brasil ,1992; Cícero,1986; Figueira, 1987). 



Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar os diferentes métodos
utilizados na superação da dormência em sementes de quiabo (Abelmoschus esculentus) .

MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido no Laboratório de Tecnologia e Análises de sementes do

Centro  de  Ciências  Agrárias  da  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo  (CCA-UFES),
situado  em  Alegre-ES,  utilizando-se  sementes  de  quiabo  (Abelmoschus  esculentus),
variedade Santa Cruz, provenientes de frutos secos colhidos na Área Experimental do CCA-
UFES. Foram conduzidos dois experimentos. No primeiro, foram utilizadas sementes sem
tratamento  como  controle;  escarificação  mecânica;  escarificação  química  com  ácido
sulfúrico concentrado (98%) (H2SO4) durante 4 minutos; imersão das sementes durante 24
horas em acetona (CH3COCH3); em água destilada e em Álcool; água quente à temperatura
de 70o  C. Neste estudo, as temperaturas testadas foram 20; 30 e 20-30oC, num esquema
fatorial  de 7 X 3.  No segundo experimento,  sementes não tratadas como controle foram
comparadas com sementes tratadas por imersão em ácido sulfúrico e imersão em água
quente por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 minutos, sob temperatura de 20-30oC.

O teste  de  germinação  foi  conduzido  em rolo  de  papel,  com 4  repetições  de  25
sementes, mantidas em câmaras de germinação do tipo BOD, e a avaliação do experimento
foi feita através da germinação (plântulas normais) e velocidade de germinação (Maguire,
1962), análise da massa de matéria fresca e matéria seca das plântulas após 8 dias da
semeadura, utilizando-se o método de estufa a 105oC durante 24 horas (Brasil, 1992). 

O delineamento  experimental  utilizado  foi  o  inteiramente  casualizado,  com quatro

repetições. As porcentagens de germinação foram transformadas para arco seno 100/X ,

para fins de analise estatística e os dados para interpretação foram  apresentados com as
médias  dos  dados  originais.  As  médias  de  germinação  e  o  índice  de  velocidade  de

germinação foram comparados através do teste de Tukey ( = 0,05).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A porcentagem média  de  germinação das  sementes  de  quiabo em cada um dos

tratamentos  testados  e  nas  diferentes  temperaturas  encontram-se  na  Tabela  1.   Os
resultados  permitem  inferir  que  as  sementes  tratadas  com  álcool  não  apresentaram
germinação, e aquelas tratadas com acetona, apresentaram somente 4% de germinação.
Esses tratamentos, nas condições em que foram utilizados, determinaram a deterioração
das  sementes.  Entretanto,  Figueira  (1987)  afirma  ter  obtido  resultados  satisfatórios
utilizando  estes  métodos,  sugerindo  que  os  mesmos  são   eficientes  na  superação  de



dormência das sementes de quiabo. Nos tratamentos feitos com escarificação mecânica,
houve  germinação  das  sementes,  contudo  aumentar  significativamente,  em  relação  ao
controle. Tratamentos feitos por imersão das sementes em acido sulfúrico, evidenciou, nos
dois experimentos, a eficiência neste método para superar a dormência das sementes de
quiabo, onde as sementes tratadas por períodos de 1 a 4 horas apresentaram aumento
significativo na germinação e na velocidade de germinação (Tabelas 1, 2 e 3). Entretanto,
valores significativamente maiores foram obtidos em sementes tratadas com embebição em
água por 24 horas e água a 70oC por 1 a 8 minutos nas temperaturas de 20-30oC e 30oC,
respectivamente (Tabela 4). 

A  temperatura  constante  de  20oC  exerceu  efeito  negativo  na  germinação  das
sementes.  Entretanto,  nesta  temperatura  houve  maior  acúmulo  de  matéria  seca  nas
plântulas, embora a matéria fresca tenha revelado valores mais baixos (Tabela 3). 

Os melhores tratamentos para a superação de dormência em sementes de quiabo e
manifestação  do  seu  vigor  foram  o  ácido  sulfúrico  por  4  minutos,  a  imersão  em  água
destilada por 24 horas e imersão em água a 70oC por 3 minutos. 

A temperatura na qual as sementes de quiabo nos apresentaram maior maior vigor
para os tratamentos testados foi de 30oC. 

O período recomendado pela literatura de 4 minutos de imersão em ácido sulfúrico e
3  minutos  em  água  destilada  a  70oC  mostrou-se  o  mais  eficiente  na  superação  de
dormência de sementes de quiabo.

Tabela 1: Germinação (%) de sementes  de Quiabo (Abelmoschus esculentus) submetidas
a  diferentes  tratamentos  pré-germinativos  em  três  temperaturas.  Alegre,  ES –
2004.

Tratamentos 20-30oC 30oC 20oC
Esc. Mecânica  81 b    B 88 a       B 87ab    A
Acetona – 24 h     4a       C        1a            D        0a           C
H2SO4 – 4’ 92ab  A            93a     AB 86 b    A
Álcool – 24 h     0a       C       0a            D         0ab         C
Água – 24 h              96ab  A          100a     A 92  b   A
Água-70oC – 3’ 96a   A          100a     A     76  b       B
Controle  78a    B   79a          C     77           B
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem significativamente a 5%  pelo
teste de Tukey.

Tabela  2:  Índice  de  velocidade  de  Germinação  (IVG)  de  sementes   de  Quiabo
(Abelmoschus esculentus) submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos

em três temperaturas. Alegre, ES – 2004.
Tratamentos 20-30oC 30oC 20oC



Esc. Mecânica         14,92 b AB          16,49a      B    9,33   c    B
Acetona – 24 h   0,24a         D           0,12 a        D          0,00a             D
H2SO4 – 4 min         16,66 b  AB         24,00a    A            16,65 b    A
Álcool – 24 h   0,00a         D   0,00a         D          0,00a             D
Água – 24 h         18,09 b  A         25,00a    A  10,20   c    B
Água-70oC – 3’         18,07a   A          22,50 a    A      5,33 b        C
Controle         14,26a   AB         17,75 b      C      3,98   c      C
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem significativamente a 5%  pelo
teste de Tukey.

Tabela 3:  Matéria Fresca (mg) e matéria seca(mg)  de  plântulas obtidas de sementes de
quiabo  (Abelmoschus  esculentus)  submetidas  a  diferentes  tratamentos  pré-
germinativos em três temperaturas. Alegre, ES – 2004.

Tratamentos Matéria Fresca Matéria Seca
20-30oC 30oC 20oC 20-30oC 30oC 20oC

Esc. Mecânica 370 bA  460a   C 190  cA 21 b A 21 bA 43a  A
CH3COCH3 – 24 h     00a    B     00a    D    00a    B  05a    B   05a   B   00a    B
H2SO4 – 4min  360 b A    570a  B 200  cA 22 b A 20 bA  42a   A
Álcool – 24 h      00a    B     00a    D    00a    B   00a    B   00a   B   00a     B
Água – 24 h   400 b A 660a A 220  cA  19 b A 18 bA  41a    A
Água-70oC –3 min  410 b A  600a   B 170  cA  22 b A 20 bA  42a    A
Controle  358 b A  610a AB 180  cA  23 b A 20 bA  42a    A

Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem significativamente a 5% pelo
teste de Tukey.

Tabela 4: Germinação (%)  e Indice de Velocidade de germinação de  sementes  de Quiabo
(Abelmoschus  esculentus)  submetidas  a  H2O  –  70oC  e  H2SO4 em  diferentes
períodos (minutos). Alegre, ES – 2004.

Tempo Germinação IVG
H2O – 70oC H2SO4 H2O – 70oC H2SO4

Controle    79a     B 79a       D 16,32a   B 16,32a    C
1 min 98a   A       98a   A       23,83a A      24,25a A
2 min        100a  A       98a   A 25,00a A      24,00a A
3 min        100a  A       95 b  AB 25,00a A      23,37 bA
4 min        100a  A       93 b  AB 25,00a A      24,50a A
5 min        100a  A       90 b     BC 24,87a A 20,62 b  B
6 min 99a A       84 b        CD 24,50a A   16,75 b   C
7 min 98a A       85 b        CD 23,63a A   15,37 b   C
8 min 98a A       85 b      BC 23,50a A   15,35 b   C
Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem significativamente a
5% pelo teste de Tukey.
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