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RESUMO
Ocimum micranthum Willd., conhecida no nordeste brasileiro como alfavaca de galinha, é
uma importante fonte de óleos essenciais, presentes em folhas, inflorescência e
sementes, largamente utilizados pela indústria farmacêutica, por conter eugenol, metileugenol, e linalol, também utilizados pela indústria de alimentos e perfumes. O objetivo
deste trabalho foi avaliar o efeito da escarificação química sobre a germinação em
sementes de O. micranthum. Os tratamentos foram a exposição das sementes por 3
minutos a três concentrações de ácido clorídrico (0,5N, 1N e 2N) e duas concentrações
de ácido acético glacial (25% e 45%) e testemunha. A unidade experimental consistiu de
uma placa de Petri forrada com papel filtro umedecida com água deionizada contendo 10
sementes,

perfazendo

seis

tratamentos com

oito

repetições em

delineamento

inteiramente casualizado (DIC), sendo o experimento conduzido em câmara de
germinação BOD modelo MARCONI MA-402 sob temperatura 27 ± 1ºC e fotoperíodo 14
horas de luminosidade. O percentual de germinação do experimento foi de 16,04%. Os
resultados do experimento referentes ao percentual de germinação revelam que apenas
as sementes da Testemunha (63,75%) e do Tratamento 01 (32,5%) germinaram,
enquanto as sementes dos demais tratamentos não germinaram mesmo 21 dias após a
semeadura. Pode-se perceber que as concentrações mais elevadas dos ácidos clorídrico
e acético glacial influenciaram negativamente a germinação das sementes de O.
micranthum, pois o Tratamento 01 mesmo em menor concentração (0,5 N) apresentou
velocidade de germinação (VG) de 3,77 dias, um desempenho significativamente inferior
ao apresentado pela Testemunha de 3,55 dias.
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ABSTRACT - Effect of chemical scarification in the germination in seeds of Ocimum
micranthum Willd.
Ocimum micranthum Willd. known in the Brazilian northeast as “alfavaca de galinha”, is an
important source of essential oils, presents in leaves, flowers and seeds, broadly used by
the pharmaceutical industry, for containing eugenol, methyleugenol, and linalool also be
used for perfume and food industries. The aim of this work went evaluate the effects of
chemical scarification in the germination in seeds of O. micranthum. The treatments went
to exhibition of the seeds for 3 minutes to three concentrations of hydrochloric acid (0,5N,
1N and 2N) and two concentrations of glacial acetic acid (25% and 45%) and control of
test. The experimental unit consisted of a plate of Petri with paper filter humidified with
deionized water contends 10 seeds, six treatments with eight repetitions in DIC, being the
experiment driven in camera of germination BOD model MARCONI MA-402 under
temperature 27 ±1ºC and photoperiod 14 hours of light. The percentile of germination of
the experiment was of 16,04%. The results of the referring experiment to the percentile of
germination reveal that just the seeds of the Control (63,75%) and of the Treatment 01
(32,5%) germinated, while the seeds of the other treatments didn't germinate 21 days after
the beginning of the experiment. Can be noticed that the elevated concentrations of the
hydrochloric and acetic acids influenced the germination of the seeds of O. micranthum
negatively, because the Treatment 01 even in smaller concentration (0,5 N) presented
germination speed (VG) of 3,77 days, an acting significantly smaller to the presented by
the Control of 3,55 days.
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INTRODUÇÃO
Alfavacas e manjericões, pertencentes ao gênero Ocimum, são plantas anuais ou perenes
a depender do local em que são cultivados e da aplicação comercial de seus subprodutos,
com predomínio do uso das folhas frescas ou desidratadas na culinária, na produção de
fitoterápicos, folhas frescas, inflorescências e sementes na obtenção de óleos essenciais,
que constituem a matéria prima de maior valor agregado na indústria farmacêutica
nacional e internacional (BLANCK et al., 2004).
Ocimum micranthum Willd., conhecida no nordeste brasileiro como alfavaca de galinha, é
uma importante fonte de óleos essenciais, presentes em folhas, inflorescência e
sementes, largamente utilizados pela indústria farmacêutica, por conter eugenol, metileugenol, elimicina e linalol e de compostos fenólicos antioxidantes e aromáticos de
interesse da indústria alimentícia (SILVA et al., 2004).

Extratos da planta são usados na medicina tradicional no tratamento de reumatismo,
paralisias, epilepsia e doenças mentais, além de conter compostos biologicamente ativos
que são utilizados naturalmente como inseticida, nematicida, fungicida ou antimicrobial
(SILVA et al., 2004).
Embora seja reconhecida a utilidade do O. micranthum na medicinal tradicional e na
culinária regional, além de suas potencialidades, não foram encontrados na literatura
científica disponível estudos sobre a germinação de sementes desta espécie.
O objetivo deste trabalho foi estudar o efeito da escarificação química sobre a germinação
em sementes de alfavaca de galinha, visando estabelecer estratégias de conservação e
propagação desta importante espécie condimentar e medicinal do nordeste brasileiro.
MATERIAL E MÉTODOS
O material biológico foi obtido de coletas realizadas no município de Jequié, Bahia. Após
a triagem e seleção das sementes mais vigorosas, sendo tratadas com hipoclorito de
sódio a 2%, durante 1 minuto e enxaguadas em água corrente por 5 minutos. O
experimento foi realizado no Laboratório de Melhoramento e Produção Vegetal da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Vitória da Conquista. As
sementes

foram

submetidas

a

seis

tratamentos,

constando

do controle;

três

concentrações de ácido clorídrico, 0,5N, 1N e 2N; e duas concentrações de ácido acético
glacial, 25% e 45%. As sementes foram então submetidas aos respectivos tratamentos
por um período de 3 minutos.
Após os tratamentos, as mesmas foram lavadas com água destilada e colocadas para
germinar em placas de Petri descartáveis de 90 mm de diâmetro forradas com papel filtro
qualitativo umedecido com água deionizada. Cada placa recebeu 10 sementes, sendo o
experimento conduzido em câmara BOD MARCONI MA-402 sob temperatura 27 ± 1ºC e
fotoperíodo 14 horas de luminosidade, monitorado diariamente. O substrato foi umedecido
durante o período de duração do teste com água deionizada.
A parcela experimental constituiu-se na placa contendo 10 sementes, perfazendo seis
tratamentos com oito repetições em delineamento inteiramente casualizado (DIC). Foram
avaliados os parâmetros percentagem de germinação (%G), velocidade de germinação
(VG) e número médio de dias para o início da germinação (NG) (FERREIRA e
BORGHETTI, 2004).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O percentual de germinação do experimento foi de 16,04%. Os resultados do experimento
referentes ao percentual de germinação revelam que apenas as sementes da

Testemunha (63,75%) e do Tratamento 01 (32,5%) germinaram (Tabela 1), enquanto as
sementes dos demais tratamentos não germinaram mesmo 21 dias após a semeadura.
Pode-se perceber que as concentrações mais elevadas dos ácidos clorídrico e acético
glacial influenciaram negativamente a germinação das sementes de O. micranthum, pois
o Tratamento 01 mesmo em menor concentração (0,5 N) apresentou velocidade de
germinação (VG) de 3,77 dias, um desempenho significativamente inferior ao apresentado
pela Testemunha de 3,55 dias.
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Tabela 1 - Médias da germinação de sementes de alfavaca de galinha (Ocimum
micranthum Willd.) submetidas a escarificação química avaliadas 21 dias após
a semeadura.
Tratamento

Média

Testemunha

6,375

63,75%

Tratamento 01

3,25

32,50%

Tratamento 02

0,0

0%

Tratamento 03

0,0

Tratamento 04
Tratamento 05
Teste F

Germinação (%)

NG

VG

4 ±1 dias

3,55 dias a

5 ±1 dias

3,77 dias b

c

-

-

0%

c

-

-

0,0

0%

c

-

-

0,0

0%

c

-

-

a
b

26,59*

*Significativo pelo Teste F a 5% de probabilidade.
Percentagem de germinação (%G), velocidade de germinação (VG) e número médio de
dias para o início da germinação (NG). Médias seguidas de mesma letra não diferem
entre si ao nível de 5 % de probabilidade pelo teste Tukey.

