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Resumo: A graviola (Annona muricata L.) é uma árvore de pequeno porte (atinge de 4 a 6 metros 

de altura), originária das Antilhas e encontrada em quase todos os países tropicais. O experimento 

foi conduzido com o objetivo de acelerar a germinação de sementes da graviola produzidas com 

substrato comercial Bioplant®, por meio de diferentes testes para quebra de dormência. O 

experimento foi montado e conduzido no Centro de Difusão Tecnológico (CDT) localizado no 

município de Imperatriz – Maranhão. Foram testados 5 tratamentos com 5 repetições cada. As 

sementes foram submetidas a diferentes testes para quebra de dormência, sendo eles escarificação 

manual com lixa (T1), embebição em agua a 60°C por 5 minutos logo após embebição em agua na 

temperatura ambiente por 5 minutos (T2), embebição em água a 60°C por 10 minutos (T3), 

embebição em ácido giberélico com concentração de 0,250gL-1 (T4) e a testemunha (T0). As 

analises iniciaram aos 36 dias após a semeadura, foi avaliado a porcentagem de emergência (EP), 

índice de velocidade de emergência (IVE) e o tempo médio de emergência (TME) das sementes de 

graviola. O delineamento experimental adotado foi delineamento inteiramente casualizado. Os 

dados foram submetidos a análise de variância, e comparadas pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade por meio do software Sisvar5.6. Todos os tratamentos foram eficientes para a quebra 

de dormência das sementes da graviola, entretanto escarificação manual com lixa proporcionou 

maior porcentagem de emergência e índice de velocidade de emergência de plântulas.  
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 TESTS FOR OVERCOMING DORMANCY IN GRAVIOLA SEEDS 

 

Abstract: The graviola (Annona muricata L.) is a small tree (reaches 4 to 6 meters high), native to 

the Antilles and found in almost all tropical countries. The experiment was conducted with the 

objective of accelerating the germination of soursop seeds produced with Bioplant ® commercial 

substrate, by means of different tests to break dormancy. The experiment was set up and conducted 

at the Technological Diffusion Center (CDT) located in the municipality of Imperatriz - Maranhão. 

Five treatments were tested with 5 replicates each. The seeds were submitted to different tests to 

break dormancy, being they manual chiseling with sandpaper (T1), soaking in water at 60 ° C for 

5 minutes soon after soaking in water at room temperature for 5 minutes (T2), imbibition in water 

soaking in gibberellic acid with a concentration of 0.250 gL-1 (T4) and the control (T0). The 

analyzes began at 36 days after sowing, the percentage of emergence (EP), the rate of emergence 

                                                        
1 Centro de Ciencias Agrarias, Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, Brasil 



 
 

Os impactos da tecnologia na  
Educação, saúde e meio ambiente 

26 a 28 de setembro de 2018 

 

 

 

2 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. 5, 2018. 

 

(IVE) and the mean time of emergence (SMT) of graviola seeds were evaluated. The experimental 

design was a completely randomized design. The data were submitted to analysis of variance, and 

compared by the Tukey test at 5% probability using the software Sisvar5.6. All treatments were 

efficient for the dormancy breakage of graviola seeds, however, manual scarification with 

sandpaper provided a higher percentage of emergence and emergence speed index of seedlings.  

 

Keywords: Breakage of Numbness; Emergency; Soaking. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A gravioleira (Annona muricata L.) é uma frutífera tropical da família Annonaceae, 

originária da América Central e norte da América do Sul. É uma planta que não suporta geadas e 

grandes variações de temperatura. Desenvolve-se, satisfatoriamente, em regiões que apresentem 

uma variação de temperatura na faixa de 22 ºC a 30 ºC. Para que ocorra a formação dos frutos, a 

precipitação anual local deve ser superior a 1.000 mm, com um período de estiagem durante o 

florescimento (FILHO et al., 1998). A dormência é uma forma das plantas perpetuarem suas 

espécies, mas isso se torna um problema quando determinada planta é cultivada comercialmente. A 

quebra de dormência é uma alternativa eficaz de romper essa defesa da planta, entre as alternativas 

temos a escarificação mecânica e química A dormência das sementes de anonáceas parece, portanto 

não estar relacionada à impermeabilidade do tegumento (FERREIRA, 2013), Gimenez (2012) diz 

em seu trabalho que, que embora o tegumento possa apresentar resistência a entrada de água, 

resultando em embebição lenta, a aquisição de água ocorre, demonstrando que sementes de anonas 

não são impermeáveis. Além disso, deve-se reforçar que sementes de anonas apresentam elevados 

teores de lipídeos o que também pode contribuir para uma menor velocidade de aquisição de água.  

Diante do exposto, experimento foi conduzido com o objetivo acelerar a germinação de 

sementes da graviola produzidas com substrato comercial Bioplant®, por meio de diferentes testes 

para quebra de dormência. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

O presente trabalho foi realizado no Centro de Difusão Tecnológica (CDT), situado na 

cidade de Imperatriz – MA, localizado pelas coordenadas 5° 31′ 33″ S, 47° 28′ 33″ W. O clima é 

tropical, de acordo com a Köppen e Geiger é classificado como Aw. tendo como temperatura média 
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26.4 °C e 1476 mm de pluviosidade média anual. As sementes da graviola foram retiradas e 

beneficiadas dos frutos maduros de um pomar na cidade de Rondon do Pará - PA. A semeadura foi 

realizada a 2 cm de profundidade em tubetes de 20 cm de altura por 5 de diâmetro, empregando-se 

2 sementes por tubete, usando substrato comercial Bioplant®, colocadas em casa de vegetação com 

irrigação controlada sendo uma pela manha e outra a tarde.  

Antes da semeadura foi realizado testes para quebra de dormência das sementes, dentre eles, 

a testemunha, a qual foi plantada sem nenhum teste (T0), escarificação manual com lixa (T1), 

embebição em agua a 60°C por 5 minutos logo após embebição em agua na temperatura ambiente 

por 5 minutos (T2), embebição em água a 60°C por 10 minutos (T3) e embebição em ácido 

giberélico com concentração de 0,250gL-1 (T4). As analises iniciaram aos 36 dias após a 

semeadura, foi avaliado a porcentagem de emergência (EP), índice de velocidade de emergência 

(IVE) e o tempo médio de emergência (TME) das sementes de graviola.  

O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado. Os dados foram 

submetidos a análise de variância, com 5 tratamentos e 5 repetições, sendo os tratamentos, diferentes 

testes aplicados nas sementes e as repetições as sementes da graviola. Os dados foram comparados 

pelo teste Tukey a 5% de probabilidade por meio do software Sisvar5.6. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pelos resultados da análise de variância da porcentagem de emergência das sementes frente 

aos diferentes métodos de quebra de dormência foi observado que T1 (escarificação manual com 

lixa) apresentou maior valor com 60% (Tabela 01) das sementes germinadas. Quanto ao IVE, os 5 

tratamentos apresentaram baixos índices, porém, o tratamento 1 apresentou melhor valor (0,46) se 

comparando com os demais. Resultados semelhantes foram encontrados por Campos (2015), onde 

a escarificação da semente apresentou maior porcentagem de emergência e índice de velocidade de 

emergência, no mesmo trabalho o autor sugere que a escarificação, por favorecer a embebição das 

sementes e, consequentemente, a superação de dormência tegumentar, tenha facilitado o processo 

germinativo, culminando como maiores índices de emergência e velocidade de emergência 

(CAMPOS, 2015). Resultados semelhantes foram encontrados por Lorenzi (2002), Pereira et al. 

(2004) e Ferreira et al. (2009). Quanto maior valor de IVE, menor a exposição das sementes às 

condições adversas do meio, como ataque de fungos e insetos, além de menor permanência das 
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mudas no viveiro (DUTRA et al., 2012), resultando em maior eficiência no processo produtivo de 

mudas. 

 

As sementes que foram embebidas em água a 60°C por 5 minutos seguido de imersão em 

água a temperatura ambiente por 5 minutos (T2) apresentou porcentagem de emergência semelhante 

as sementes embebidas em água a 60°C por 5 minutos (T3), nos dois tratamentos ouve 40% da 

emergência de sementes. Menegazzo et al. (2012) também encontrou resultados próximo a 40% de 

sementes germinadas quando imersas em água a 60° C. Silva, (2017) após aplicar o choque térmico 

em sementes de pinha, não apresentou germinação em nenhuma semente, em seu trabalho o autor 

afirma que esse método é ineficaz para quebra de sementes. 

4. CONCLUSÕES 

 

Todos os tratamentos foram eficientes para a quebra de dormência das sementes da graviola, 

entretanto escarificação manual com lixa proporcionou maior porcentagem de emergência e índice 

de velocidade de emergência de plântulas.  
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