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RESUMO 

Cinco seleções de quiabo desenvolvidas no Instituto Agronômico (IAC) (quinadas: 8.1, 

20.1.2 e 47.1; roliças: 13.1.2 e 20.1.R)  foram avaliadas comparativamente com a cultivar 

Santa Cruz-47, quanto a qualidade das sementes. Estas foram produzidas em 

experimento instalado no campo experimental do IAC, em Campinas, SP, em blocos ao 

acaso, com 3 repetições, e parcela de 20 plantas (4 m2). O transplante das mudas 

ocorreu em 28/12/2004. No experimento foram colhidos frutos com 25, 35, 45, 55, 65 e 75 

dias de idade (após a antese - DAA), sendo as sementes extraídas imediatamente e 

submetidas ao teste padrão de germinação em laboratório. Os valores de germinação e 

dureza totalizados na última leitura (28 dias) foram transformados (arc sen 100/% ) e 

submetidos à análise de variância para cada idade de fruto e as médias comparadas pelo 

teste de Tukey (5% P). Foram obtidas as seguintes conclusões: a) as sementes das 

seleções quinadas devem ser colhidas mais precocemente que as das seleções roliças, 

de preferência até os 45 DAA, pois depois dessa data a germinação diminui e aumenta o 

índice de dureza; b) as sementes das seleções roliças se igualaram às da cultivar 

comercial Santa Cruz-47, tendo dos 55 aos 75 DAA, melhor capacidade germinativa e 

ausência de dureza. 

Palavras-chaves: Abelmoschus esculentus Moench., seleções elite, caracterização, 

dureza de sementes. 

ABSTRACT - Performance of okra IAC selections compared to a commercial cultivar 

for seed quality 

Five Agronomic Institute (IAC) breed selections of okra (angular pod: 8.1, 20.1.2 and 47.1; 

round pod: 13.1.2 and 20.1.R) and a commercial  cultivar (Santa Cruz 47) were evaluated 

for seed quality. The genotypes were field grown in an experimental station at Campinas, 

SP, Brazil in a randomized block design, with three replications. Seedlings transplant were 

made in December the 28th of 2004. The pods were harvested according to their age (25, 

35, 45, 55, 65 and 75 days after anthesis - DAA). The seeds were extracted and  

evaluated for germination capacity and hard seededness in laboratory. The following 

conclusions were drawn: a) seeds of angular pod selections may be harvested sooner 

than round shape pod selections at 45 DAA, because after this date the seeds germination 
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capacity decreases as hard seededness increased; b) seeds of round shape pods 

selections and the commercial cv. Santa Cruz-47 had better germination capacity and no 

hard seededness from 55 to 75 DAA.  

Keywords: Abelmoschus esculentus Moench., advance generation lines, characterization, 

hard seeds. 

INTRODUÇÃO 

O quiabo, hortaliça tropical e subtropical, de baixo custo de produção, é bastante cultivado 

no Brasil, especialmente pela agricultura familiar. Em São Paulo, as estimativas de área 

cultivada e de produção em 2005 foram de 1.523,82 ha e 22.462 t (IEA, 2005). O quiabo 

produzido no país destina-se quase que exclusivamente ao mercado interno, devido ao 

seu aspecto morfológico roliço. O crescimento das exportações exige disponibilidade de 

cultivares de frutos quinados, adaptadas às nossas condições. Visando esses dois 

mercados, o IAC desenvolveu seis seleções elite (Passos et al., 2003), atualmente em 

fase de caracterização para registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento.  

Segundo alguns autores, há diferenças entre as cultivares utilizadas no país quanto a 

produção de sementes duras, que levam à falta de uniformidade na germinação das 

sementes de quiabo (Castro, 2005). Viggiano (1991) menciona que para algumas 

cultivares o fenômeno se intensifica, à medida que os frutos permanecem mais tempo na 

planta. Para a cultivar Santa Cruz-47, a mais utilizada atualmente em São Paulo, Castro 

(2005) verificou que quanto mais novas as sementes sem repouso pós-colheita (34 e 41 

dias após a antese - DAA), menor a qualidade. 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho de cinco seleções elite de 

quiabo, em conjunto com uma cultivar comercial, quanto à qualidade da semente. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Cinco seleções de quiabo desenvolvidas no IAC (quinadas: 8.1, 20.1.2 e 47.1; roliças: 

13.1.2 e 20.1.R) e a cultivar Santa Cruz-47 (procedências: Horticeres e Sakata) foram 

cultivadas  em experimento conduzido em campo no IAC, Campinas, SP, em blocos ao 

acaso, com três repetições, para obtenção de sementes de diferentes idades. As parcelas 

constaram de 20 plantas (4,0 m2). As mudas foram produzidas em bandejas de 

poliestireno expandido de 72 células preenchidas com substrato (Plantmax HT), sendo 

transplantadas com 3-4 folhas definitivas em 28/12/2004, no espaçamento de 1,0 x 0,2 m. 

As flores foram identificadas no dia da antese em cada planta, para permitir a colheita de 

frutos com 25, 35, 45, 55, 65 e 75 dias de idade. Logo após a colheita dos frutos fêz-se a 
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extração das sementes, que foram submetidas ao teste padrão de germinação no 

Laboratório de Análise de Sementes do IAC, com 50 sementes por repetição.  

Os dados, em porcentagem, referentes à germinação e dureza, para cada idade do fruto 

no 28o dia do teste de germinação foram transformados em arco seno 100/% , 

submetidos à análise de variância com teste F e as médias dos genótipos comparadas 

pelo teste de Tukey (5% P). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 apresenta a porcentagem de germinação e dureza das sementes das seleções 

elite e da cultivar comercial de quiabo em função da época de coleta do fruto na planta 

(25 até 75 DAA). Aos 25 e 35 DAA as sementes coletadas ainda não tinham se 

desenvolvido completamente, apresentando ausência de germinação. Esta começou a 

ser verificada aos 45 DAA, sendo que nessa fase houve diferença estatística significativa 

entre as seleções. As sementes da seleção 13.1.2 (roliça) apresentaram em magnitude a 

menor porcentagem de germinação, diferindo estatisticamente das sementes das 

seleções quinadas 8.1 e 47.1 (Tabela 1). 

As sementes das seleções quinadas apresentaram maiores porcentagens de germinação 

quanto mais novas foram colhidas. À medida que houve o envelhecimento das sementes 

a germinação decresceu e o índice de dureza aumentou. Aos 55 DAA as sementes da 

seleção 47.1 apresentaram menor germinação, diferindo significativamente das sementes 

das outras seleções. Aos 75 DAA as sementes das três seleções quinadas apresentaram 

menores porcentagem de geminação, com destaque para os materiais 47.1 e 8.1, que 

diferiram estatisticamente do restante. Nessa mesma fase (75 DAA) não foi verificado 

dureza nas sementes dos materiais roliços. 

Em função dos resultados observados, é possível inferir que as sementes das seleções 

quinadas devem ser colhidas mais precocemente que as das seleções roliças, de 

preferência aos 45 DAA, pois depois dessa fase a germinação diminui e aumenta o índice 

de dureza das mesmas. Já as sementes das seleções roliças tiveram sua taxa 

germinativa estabilizada acima dos 95% a partir dos 55 DAA, mantendo a capacidade 

germinativa até os 75 DAA, sendo este o período sugerido para a colheita das sementes 

dessas seleções. No caso da cultivar Santa Cruz-47, houve concordância com os 

resultados de Castro (2005), que desaconselha a colheita de sementes de 34 a 41 DAA. 
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Figura 1. Porcentagem de germinação (A) e dureza (B) de sementes de quiabo, em função do 

momento da retirada do fruto da planta, em dias após a antese (DAA). IAC, Campinas, SP, 2005. 

 

Tabela 1. Porcentagem de germinação e dureza de sementes de quiabo, aos 45 e 75 dias após a 

antese (DAA). IAC, Campinas, SP, 2005. 

 Germinação  Germinação Germinação Dureza 
Tratamento 45 DAA 55 DAA 75 DAA 75 DAA 
 -------------------------------------------- % -------------------------------------------- 
Sta. Cruz Sakata 732 ab1 98 a 100 a 0 c 
Sta. Cruz Hort. 71 ab 97 a 97 a 0 c 
20.1.R 67 ab 99 a 97 a 0 c 
13.1.2 27 b 95 a 97 ab 0 c 
20.1.2 87 ab 96 a 80 b 15 b 
8.1 95 a 91 a 17 c 81 a 
47.1 99 a 56 b 14 c 85 a 
CV% 24,4 8,4 9,4 21,9 
1  Médias na coluna, seguidas de mesma letra, não diferem entre si, pelo teste de Tukey 5%. 
2 Valores apresentados são os originais. 
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