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EFEITO DO ESTADIO DE DESENVOLVIMENTO J CONDI COES E PERIODO DE 
ARMAZENAMENTO NA SANIDADE DE SEMENTES DE SOJA (Glyeine max 

(L.) Merril) 

RESUJJIM!([J) 

Autora: Maria Heloisa Duarte de Moraes 

Orientador: Prof. Dr. Jose Otavio Machado Menten 

Um dos principais responsaveis pela alta pro

dutividade de uma lavoura de soja e o uso de sementes de boa 

qualidade. A sanidade, um dos fatores que afetam a qualidade 

da semente de soja, e bastante influenciada pelas condições 

climaticas e por outros fatores ambientes, a partir do pon

to de maturidade fisiolõgica ate a colheita; Pode-se colher 

mais cedo, evitando assim que as sementes permaneçam no cam

po sob condições, ãs vezes, adversas. Depois de colhidas, 

as sementes são armazenadas ate o inicio do pr8ximo ano a

grícola e durante o armazenamento os fungos de campo asso

ciados a elas podem perder a viabilidade ou nao, e os de ar

mazenamento podem aumentar sua incidência, dependendo do am-

biente. Outro ponto importante e o cultivar utilizado, que 

pode ter mecanismos de defesa contra certos patõgenos. Os 

objetivos deste trabalho, envolvendo sementes de soja, fo-

ram: determinar o melhor momento de colheita em que as se-
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mentes apresentam menor incidência de microrganismos; veri~ 

ficar em qual ambiente de armazenamento e por quanto tempo 

a qualidade 'sanitãria ê preservada e observar um possTvel 

efeito das condi~ões climãticas. 

As sementes utilizadas neste trabalho foram 

obtidas de ensaios conduzidos no Departamento de Agricultura 

e Horticultura da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz ll
, durante os anos q.gricolas de 1982/83 e 1983/84. 

Com os cultivares IAC-Foscarfn 31 e IAC-8 foram conduzidos 

campos de produção, sendo as colheitas realizadas parcela-

damente em diferentes estãdios do processo de maturação. 

As sementes colhidas e secadas a sombra foram embaladas em 

sacas de papel Krafte armazenadas nos ambientes: camara se-

ca (35% UR e 23 0 C); câmara fria (80% UR e 10 0 C) e ambiente 

normal. A cada 2 meses analisou-se a sanidade das amostras 

de sementes de soja, atravês dos mêtodos do papel de filtro 

e papel de filtro com congelamento, no Departamento de Fito

patologia da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". 

A anâl ise estatlstica dos resul tados foi real izada com os 

dados obtidos pelo mêtodo do papel de filtro, pois observou

-se uma tendência para a maioria dos fungos serem recupera

dos em maior porcentagem por este mêtodo. 

Atravês da anãlise desses dados pode-se cons-

tatar que, de um modo geral, ocorreu aumento na incidência 

dos microrganismos ã medida que se retardou a colheita e as 
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sementes colhidas no estadia R7 de desenvolvimento apresen

taram melhor qualidade sanit~ria. Em relação ao armazenafuen

to, nas condições de câmara seca e ambiente normal, a inci

dência de fungos de campo diminuiu e a de fungos de armaze

namento aumentou, ã medida que as sementes permaneceram ar

mazenadas. Os cultivares não apresentaram diferenças nitidas 

quanto ã sanidade de sementes. Provavelmente, devido ã maior 

pluviosidade ocorrida no ano de 1983, obteve-se sementes de 

pior qualidade sanitaria que as colhidas no ano mais seco. 
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EFFECT OF GROWTH STAGE J DURATION AND STORAGE CONDITIONS ON 
THE SANITY OF SOYBEAN [GtyQ~ne max (L.) Merril] SEEDS 

S~MMARY 

Author: Maria Heloisa Duarte de Moraes 

Advises: Prof. Dr. José otávio Machado Menten 

Good quality seeds is one of the major factors 

for high yield of soybeans. Sanity, which affects seed qua

li~y, is greatly influenced by climatic conditions and 

other environmental factors, from the physiological maturi-

ty stage to harvest. Early harvest can prevent adverse 

field conditions. After harvest, seeds are stored until the 

beginning of the following growing season. During this pe

riod, seed deterioration may occur, depending on the envi

ronment. The cultivar used is another important aspect: it 

may have defense mechanisms against certain pathogens. The 

objetives of the present study were: to stablish the best 

growth stage for harvest; to determine the best environ-

mental conditions for storage and the m~ximum storage period 

during which the sanity is preserved; and to verify a pos

sible climatic conditions effect on seed sanity. 

Seeds use? in this study were obtained from 

trials carried out by the Agronomy and Horticulture Depart-
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ment of Escola Superior de Agricultura "Luiz de ·Queiroz", at 

Piracicaba, SP., during the 1982/83 and 1983/84 growing 

seasons. Cultivars IAC-Foscarin 31 and IAC-8 were used to 

establish seed production fields. Harvest was done at dif

ferent stages during seed maturation. After harvest, seeds 

were dried at room temperature, hept in Kraft paper bags 

and stored at the following conditions: dry chamber (35% 

RH; 23 0 C); cold chamber (80% RH; 10 oC) and routine labora

tory conditions. Every 2 months, seeds were tested for 

sanity, by the blother method and the deep freezing method. 

Statistical analysis of the results.were performed on data 

obtained by the blother method. This method had a tendency 

to a higher percent recovery of the majority of the fungi. 

The results showed that in general there was 

an increase in the incidence of microrganisms when harvest 

wasdelayed. Seeds harvested at the R7 stage had the best 

sanitary quality. Dry chamber and routine laboratory condi-

tions gave the highest seed sanity. Incidence of 

fungi decreased and storage fungi increased with 

field 

duration 

of storage time. There was no effect of cultivar on the seed 

sanity. Seeds harvested in.82/83 had lower sanitaru 

ty than seeds harvested in 83/84, probably due to 

rainfall. 

quali

higher 



1. INTRODUCAO 

A soja e u ma da s principais cultu-

ras do Brasil. t um produto agrlcola de grande valor pois, 

além de ser utilizado na alimentação humana, faz-se uso na 

alimentação animal, na agricultura como adubo verde e final

mente na industria como matéria-prima para oleo, farinha, 

leite de soja etc .. 

No perlodo de 1970 a 1980, o Brasi 1 se des-

tacou como o pals de maior crescimento na produção de 

sendo que o incremento mundial desta leguminosa foi de 

(MIYASAKA, 1982). 

s oj a , 

81% 

A primeira referência sobre soja no Brasil foi 

feita por D'UTRA em 1882, relatando seu cultivo no Estado 

da Bahia; em 1908, imigrantes japoneses introduziram a soja 

em São Paulo (VERNETTI, 1983). Assim, esta cultura foi se 

expandindo para os outros estados, sua importãncia aumentan-

do e sua produção sendo incrementada com novas técnicas e 

variedades adaptadas ao clima e às diferentes regiões do 

Brasil. Os principais estados produtores são Rio Grande do 

Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. 

. -~ ,. ~ 

.": .. ; ..... ;- \..--=: .. -



2 

Os fatores que podem conduzir ao bom desempe

nho e alta produtividade de uma lavoura-de soja sao boa fer~ 

litidade do solo, tratos culturais apropriados, condições 

climáticas favoráveis durante o desenvolvimento da cultura 

e na colheita, controle de pragas e dbenças, utilização de 

variedades adequadas .para a região e uso de sementes de boa 

qualidade, tanto fisiolô~ica quanto sanitária. 

A qualidade sanitaria da semente de soja -e 

bastante afetada pelas condições climáticas e por outros fa

tores ambientes, a partir do ponto de maturidade fisiolôgi

ca até o momento de colheita. A menos que extremos de varia-

ção do ambiente se sucedam durante o desenvolvimento das se

mentes, há pouco efeito na viabilidade das mesmas. Mas se 

condições adversas como chuvas e altas temperaturas ocorre-

rem durante a maturação e colheftij, a sanidade das sementes 

certamente sera afetada (BERJAK, 1987). 

Em princIpio, a soja deveria ser colhida no 

momento em que atinge o ponto de maturidade fisiolôgica, mas 

nesse estádio de desenvolvimento a umidade das sementes está 

acima de 40% (MARCOS FILHO, 1986) e não há possibilidade de 

se colher· mecanicamente sem danifica-las. Desse mo-

do ha necessidade de se retardar a colheita correndo o ris-

co de expor a lavoura a chuvas que, aliadas a altas tempera-

turas) favorecem a incidencia de microrganismos nas semen-

teso Sendo assim, ~ importante estabelecer qual a melhor -e-
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poca de colheita para cultivares de soja, pois alguns pelo 

seu ciclo, podem est~r invariavelmente sujeitas a condições 

adversas durante a colheita, e pode haver algum efeito do 

genotipo sobre a incidência de microrganismos. 

Depois de colhidas as sementes . de soja, 

devem ser armazenadas até o inlcio do proximo ano agrlcola. 

Isto vem a ser um problema pois, em regiões tropicais, como 

e o caso do Brasil, torna-se muito diflcil armazenar semen

tes de soja sem que ocorra danos causados por fungos de ar

mazenamento. BERJAK (1987) cita que, de acordo com a FAO, 5 

a 30% das sementes colhidas anualmente, são perdidas como 

resultado de atividades desses fungos. É, portanto, essen-

cial obter informações sobre qual o melhor ambiente para se 

armazenar as sementes colhidas e por quanto tempo pode-se 

mantê-las nesse ambiente sem que sua qualidade sanitária se

ja afetada. 

Outro ponto importante em relação ao armazena-

mento ê quanto ã sobrevivência ou não de fungos de campo, 

durante o tempo em que a semente permanece guardada. Sendo a 

semente de soja uma importante fonte para a perpetuação e 

transmissão de patogenos desta cultura, o inoculo pode so-

breviver durante a armazenagem e levar o patogeno ao campo 

quando da instalação da cultura~' 

Frente a isso, os objetivos deste trabalho fo-
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ram: 

- estabelecer em qual estádio de desenvolvi

mento a incidência de microrganismos que podem prejudicar as 

sementes, é menor; 

- verificar em qual ambiente de armazenamento 

a qualidade sanitária das sementes é preservada; 

- constatar qual o efeito do tempo de armaze

namento sobre os fungos asso~iados ãs sementes de soja; 

- ob~ervar incidência de microrganismos em 

sementes de soja colhidas em dois anos agrlcolas de dife-

rentes condições climáticas. 



5 

2. REVISAO DE LITERATURA 

2.1. Microrganismos Associados as S~mentes de Soja 

RICHARDSON (1979) relata os seguintes micror-

ganismos associados ãs sementes de soja, alguns dos quais 

são causadores de doenças de considerável importância: Al-

:te.ttnattla spp, A-óc.oc.hy:ta -óojlc.oJ..a, A-ópe.ttglLe.u-ó que.ttc.J.nu-6; CeJt

c.o-ópotta klkuc.hll, C. -óojlna, CoJ..le.:to:tttlc.hum :tttunc.a:tum, Co

tt!fne.-ópotta c.a-ó-óllc.ota, Fu-óatti.um spp, Glome.lLe.lla c.J.ngula:ta, 

Mac.lLophoma mame., Mac.lLophomlna pha.-óe.ollna, Me.lanop-ólc.hlum mM

-6 o uttle.n-ó e., iV!!ftto:the.c.i.um s p p, N e.ma.:to-ó potta s p p, N. c.ott!fll, Pe.-;

nlc.illlum sp., Pe.ttono-ópotta ma.n-6huttlc.a, Phomop-6J.-6 -óojae., Ptúa

tophotta gtte.ga:ta, Ph!f:toph:thotta. me.ga-ópe.ttmo., Ple.o-óphae.lLullna -óO

jlc.ola, Rhlzoc.:tonla le.gumlnlc.ola., R. -óolanl, Sc.le..tto:tln-<.a 

/sc.l e..lLotlottum , Se.p:toJtla gl!fc.lne..-6, Thle.lavla ba.-ólc.ola, Ba.c.ll

t U-ó .ó LLb:till-ó, Cott!fne.bctc.:te..ttlum 6'J..ac.c.un6a.c.le.n-6, C olL!fne..bac.:te..

lLÃ:um sp., P.6e..udomona-6 gJ..!fc.lne.a, P. -óolanac.e.a.Jtum, P. tabac.l, 

Xcm:thomona-ó gl!fc.lne.-ó, vlrus do mosaico comum da soja, vlrus 

da necrose branca do fumo e outros. 

Se 9 u n do B O L KA N. e tal i i (1 9 76 ), H O M E C H I N e t 

alii (1977), ANTEPARA et alii (1979), ITO et alii (1981), 

. .", .. ~ -,' :, ..... ) ... ,-. --,-----
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~OMES et alii (1983), FRANCA NETO & HENNING (1984) e NUNES 

JUNIOR (1984) os principais microrganismos associados as se

mentes de soja, no Brasil, são: Phomop.óLó .óojae., Coiie.totfti

ehum de.matium varo tftuneata, Ce.fteo.ópofta kikuehii, C . .óojina, 

Fu.óaft-Lum .óe.mite.etum, Fu.óaftium spp., Mac.ftophomina pha.óe.oiina, 

Pe.ftono.ópofta man.óhuftic.a, Mljftothe.c.ium ftoftidum, Ne.mato.ópofta c.o-

ftljii, Sc.ie.ftotinia .óc.le.ft~tioftum, Se.ptoft~a glljc.ine..ó, A.ópe.ft-

9 di U.ó ói a v u.ó, A.ó p e.ft 9 di U.ó s p p ., P e. ni c.di i um s p p " Ai t e.ft n a -

ftia spp., Ciado.ópoftium spp., Cuftvu.taftia spp., Epic.oc.c.um sp., 

Bac.Ulu.ó .óubt-ü.i.ó, p.óe.udomona.ó .óljftingae. pv. glljc.ine.a, Xan

thomona.ó c.ampe..ótfti.ó pv. giljc.~ne.a, Vlrus do mosaico comum da 

soja e vlrus da necrose branca do fumo. 

Para HENNING (1984), diversos sao os fungos 

que ocorrem em sementes de soja e estes po~em ser separa

dos em dois grupos devido a suas caracterlstfcas. Fungos fi-

topatog~nicos: Phomop.ói.ó sp., Colie.totftic.hum de.matium var.' 

tftunc.ata, Ce.ftc.,o.ópofta kikuc.hi~, C • .óojina., Mac.ftophomina pha-

.óe.oiina, Rhizoc.tonia .óoiani, Sc..te.fto-tinia .óele.ftotioftum, Pe.ftO

no.ó p ofta m an.ó huftic. a, S c.i e.Jto ti um ft oi~ /5 ii , F U.ó aJti um .ó e.mit e.c.t um, 

Mljftothe.c.~um ftoftidum e COJtljne..ópofta c.a.ó~~c.ola. Fungos de arma

zenamento: A.ópe.Jtgillu.ó óiavu.ó, A.ópe.ftgiliu.ó spp. e Pe.nic.ilfium 

spp. 

A.ópe.ftgil.tu.ó spp. ePe.nic.di~um spp. sa,o c i ta

dos por TERVET (1945), CHRISTENSEN, & KAUFMANN (1969), CH

RISTENSEN (1973), SAHARAN & GUPTA (1973), NEERGAARD (1977)" 

. '-"""-.-- .. ,~.-:-::: ;--;.,--:--- -. . 
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JUS T I C E & B A S S (1 9 78 ), MO N O A L e tal i i (1 98 1 ) , TA N A K A & C O R -

REA (1981); KABEERE & TALIGOOLA (1983), OHINGRA (1985) e 

GHOSH & NANOI (1986) como os principais fungos de armazena

mento ocorrendo em sementes de soja e de outras espécies. 

2.2. Doenças e Danos Causados por Microrganismos Associa~ 

dos às Sementes de Soja 

A soja e atacada por um grande numero de do

enças, sendo que cerca de 35 são de importância econômica. A 

maioria dos agentes causadores dessas doenças são transpor

tados ou transmitidos pelas sementes que, geralmente, são 

as màis importantes fontes para a perpetuação e transmissão ide 

patõgenos de soja (NEERGAARO, 1977; COMPENOIUM, 1975). 

As doenças da soja que ocorrem no Brasil, se

gundo FERREIRA et alii (1979), são as seguintes: antracnose 

causada por Colletoth~Qhum dema~~um, mancha alvo causada por 

COfl!jne.6pOlLa Qa.6.6LLQola, mancha fermento - Ne.matO.6pOha QOh!jl~, 

mancha olho-de-rã - CehQO.6pOha 6ojlna, mancha parda. ou sep-

toriose - Septoh~a glljQ~ne.6, mancha purpurea - Ce.hQO.6pOha 

k.~k.uQhLi..., m1ldio - PehOnO.6pOfla man.6hUh~Qa, podridão branca 

da haste - SQlehot~n~a .6Qlehot~ohum, podridão preta - MaQhO

phomlna pha6eol~na, queima da haste e da vagem - Phomop.6~.6 

J.soja:e, crestamento bacteriano - P.6e.udomona.6 gl!jQ~ne, pustu

.la bacteriana - Xanthomona.6 glljc..~ne., fogo selvagem - P.6e.u-
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domona~ tabaQ~, mosaico comum - vlrus do mosaico comum da 

soja e queima do broto - vlrus da necrose branca do fumo. 

Segundo LEHMAN et alii (1976), as doenças de 

soja mais frequentemente observadas no Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina são crestamento bacteriano, pustula bacteria

na, ma~cha Parda, mrldio, mancha olho-de-rã, antracnose, 

queima da haste e da vagem, mancha em reboleira (RhizoQtonia 

~otani), mancha de Al ternaria (Ae.teJLVl.a!l~a sp.) e vrrus. Nos 

ultimos anos tem sido notado um aumento constante das doen

ças mancha parda, mlldio e mancha olho-de-rã. 

Em 1977, COSTA fez uma revisão sobre as doen

ças de soja j~ observadas no Estado de São Paulo. Dentre as 

doenças citadas as que têm seus patõgenos transmitidos pelas 

sementes são: mosaico comum,queima-do-broto, morte-em - rebo

leiras, antracnose, seca (ou queima) da haste e das vagens, 

mlldio viloso, mancha olho-de-rã das folhas, mancha purpura 

das sementes, mancha de 1 evedura das sementes, mancha 

podridão .de macrophomina, murcha (SQte.!lot~um sp.), 

bactefiana e fogo selvagem. 

alvo, 

murcha 

Alêm dos prejulzos causados pelo estabeleci-

mento de doenças na cultura da soja, os microrganismos trans

portados pelas sementes podem danific~-las afetando a germi

naçao e consequentemente prejudicando o estande da cultura. 

PETERSON & STRELECKI (1965) e ELLIS et ali; 
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(1974b) associaram presença de Vldpo~~he phd~~oLo~um varo 

~ojde com redução na germinação, observando que sementes por

tadoras do fungo podem apresentar-se achatadas, com rachadu

ras, manchadas e geralmente menores que as não infectadas. 

Segundo os autores, a presença de V. phd~eoLo~um varo ~ojde 

não somente reduz a germinação, mas também causa enfraqueci

mento das plântulas. 

Foi constatado por ELLIS et alii (1974a) que 

sementes de soja infectadas tiveram sua germinação redu~ida 

em 48%, sendo que Phomop/.)l~ sp. foi isolado de 51% das se-

mentes não germinadas e FU.6d~lum spp. de 14%. Neste mesmo 

trabalho puderam observar que A.ópe~glLLu.6 meLLeu.ó infectan

do sementes de soja reduziu a qualidade das mesmas, pois a 

germinação caiu de 93% para 47% lIin vitro", e as sementes 

infectadas produziram plântulas enfezqdas e clorôticas, com 

os cotilldones·curvados e profundas lesões necrôticas no la

do inferior e avermelhamento no ~ipocôtilo. 

OHINGRA (1978) observou que sementes de feijão 

infectadas por FU.6d~lum /.)eml~ee~um, Phomop.6l.6 sp. e T~lcho

~heelum ~o.6eum não germinaram. Em trabalho reali~ado com se

mentes de soja, TANAKA (1978) verificou maior incid~ncia de 

T~lcho~heclum ~O.6eum em sementes que apresentavam baixa ger

minação. Houve um aumento da mesma a medida que diminuiu a 

porcentagem de ocorr~ncia do fungo. 
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Em pesquisa realizada em Porto Rico, ELLIS et 

alii (1979) observaram que Sc.!e.JLotium Jto!6J.:,ii, 

sp., Co!!e.totJtic.hum de.matium, AJ.:,pe.JtgU!uJ.:, 6!avuJ.:, e Mac.Jtopho-

mina phaJ.:,e.o.€.úta. reduziram a germinação "in vitro". Os três 

primeiros fungos afetaram as sementes de tal modo que a ger

minação destas caiu para menos de 20l. A emergência em areia 

e no campo foi um pouco maior que "in vitro". 

HENNING & FRANÇA NETO (1980), estudando pro-

blemas na avaliação de germinação de sementes de soja,. cons-

tataram alta incidência de PhomopJ.:,i-6 sp. e o tratamento das 

sementes com thiabendazol e captan elevou a ger~inação atra

vés do controle do fungo. McGEE et alii (1980) também obser-

varam associação entre i~fecção de PhomopJ.:,iJ.:, sp. e 

de emergência de plântulas. 

redução 

A influência das sementes manchadas pelo fun

go Ce.Jtc.oJ.:,poJta QiQuc.hii sobre a emergência é bastante contro-

versa e variâvel entre os autores. Num trabalho realizado 

por LEMOS & LOCH (1983), não foi observado nenhum efeito nà 

emergência, porém plantas originadas de sementes 

foram significativamente menores. Já em trabalho 

manchadas 

realizado 

por McGEE et alii (1980), associou-se presença deste fungo 

com aumento de germina~ão, provavelmente devido ã correlação 

negativa obtida entre infecção por PhomopJ.:,i,ó sp. e Ce.Jtc.oJ.:,poJta 

Q iQ uc.hii.. 
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Segundo CHRISTENSEN & KAUFMANN (19~5), CHRIS-

TENSEN (1973) e DHINGRA (1985), os fungos de armazenamento 

podem causar sérios danos às sementes tais como: enfraque

cimento e morte do embrião, escurecimento do embrião ou da 

semente toda, aumento de acidos graxos, produção de toxinas, 

aquecimento, apodrecimento total e combustão. 

HARMAN & NASH (1972) verificaram uma rapida 

perda na viabilidade das sementes de ervilha causada pela 

invasão das mesmas por A~pe~g~Lu~ ~u6e~. 

Sementes de feijão inoculadas com A~pe~gltlu~ 

e Peni.c.ilLi.um apresentaram germinação muito baixa, segundo 

trabalho realizado por TANAKA & CORREA (1981). Antes da ino

culação algumas sementes foram tratadas com captan e carben

dazim e observou-se acréscimo na germinaçio destas em rela

ção às sementes inoculadas, apos 16 meses de armazenamento. 

Além de queda na germinação de sementes 

trigo, causada por filtrado de diversas espécies de 

g~lu.6 e por PeYl.J..c.~lium jeYl.~enJ.., GHOSH & NANOI 

constataram consideravel decréscimo no comprimento de 

e broto. 

de 

A~pe~

(1986) 

raiz 

Algumas espécies de bactérias também 

prejudicar a germinação das sementes além de causar 

na cultura. Trabalho realizado por NICHOLSON & 

podem 

doenças 

SINCLAIR 

-'-:--": 
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(1971) mostrou o efeito de p.óe.uiomonM .ó1jtU.ngae. pv. g4Jc.e.ne.a. em se

mentes de soja, pois a germinação,.a emergência em vermicul ita mais 

solos e emergência em campo foram inversamente 

nadas com a incidênci~ da bactêria. 

correlacio-

TENEE et alii (1977), SCHILLER et alii (1977), 

ELLIS e~ alii (1977), SINCLAIR (1978) e ERBAGGI (1980) ob

servaram que Bac.~iu.ó .óubt~~.ó associada às sementes de soja 

afetou a germinação das mesmas .. A medida que aumentava a 

incidência da bactêria diminufa ·a porcentagem de germinação 

e emergência no campo. 

2 . 3. Mê t o dos d e O e t e c ç ã o 

Os principais mêtodos utilizados para detecção 

de fungos em sementes são o do papel de filtro e do agar, 

com suas variações (SHEPPARD, 1979 e LUCCA FILHO, 1987). 

KULIK & SCHOEN (1977) tambêm citam esses mêto-

dos como os principais e indicam têcnicas especiais, tais 

como: prê-tratamento das sementes com hipoclorito; uso de 

compostos fungistãticos ou fungicidas; antibiõticos ou 2,4 O 

adicionados ao substratoe uso de congelamento. 

Segundo HENNING (1987), o mêtodo do papel de 

ftltro tem sido considerado o mais eficaz para sementes de 

soja. NUNES (1984), trabalhando com sementes de soja, veri-

. - ~'. · 
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ficou que o metodo do papel de filtro foi mais conveniente 

que o metodo do papel de filtro com congelamento, pois pro

porcionou maior recuperação dos microrganismos patogênicos. 

Entretanto, FURlAN (1988) avaliando sementes 

de feijão, constatou maior recuperação da maioria dos mi

crorganismos~ principalmente Fu~a~ium spp. e Rhizoe~onia 

~oiani, atraves do metodo do papel de filtro com congelamen

to. 

2.4. Momentb de Colheita e Cultivares 

Diversos trabalhos realizados mostram que a 

maior ou menor incidência de dete~minados microrganismos nas 

sementes e afetada pela época de colheita. Em relação aos 

cultivares não existe um consenso entre os autores, pois al

guns constataram diferença na incidência de micrurganimos en

tre os cultivares, outros nao. 

Em trabalho realizado por POlA (1979) foi ob

servado um maior aumento na porcentagem de sementes de soja 

infectadas por Phomop~i~ sp. e Fu~a~ium spp. quando a co

lheita foi retardada de 5 a 10 dias apos a maturidade; o au-

mento foi drãstic~ apos 10 dias de atraso. A incidência de 

Ce~eo~po~a kikuehii nao aumentou com o retardamento da co-

lheita, mas sim com as condições de umidade durante o flo-

rescimento e a maturação das sementes. HEPPERlY & SINClAIR 
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observaram resultado semelhante em estudos realizados no ano 

de 1981. 

Já em 1984 TEKRONY et alii, obtiveram resul-

tados contrários, pois a maior incidência de sementes infec

tadas por Phomop~i~ sp. ocorreu próximo ã maturidade fisio

lógica das sementes. Concluiram que o perlodo que se seguiu 

ã maturidade fisiológica não foi favorável ao desenvolvimen

to do fungo e, portanto, as sementes colhidas mais tarde 

apresentaram menor incidência deste. 

Es,se resultado encontra apoio em trabalho rea

l i za do p o r M c G E E (1 983 ), se g u n d o o q u a 1 a i n f e c ç ã o de va g e n s 

de soja por P~omop~i~ sp. pode ocorrer em qualquer tempo a

pos o florescimento, mas infecção significativa de sementes 

nao haverá a menos que perlodo prolongado de umidade ocorra 

após maturidade fisiológica das plantas. Este autor obser-

vou que a infecção de sementes tende a ser maior em varie-

dades precoces que nas tardias. WILCOX et alii (1974) chega

ram ao mesmo resultado. 

ELLIS et alii (1974), constatando diferençaen

tre os cultivares de soja estudados quanto ã infecção por 

·Phomop.6Ls sp. e Fu..6aJtiwn spp., sugeriram que a presença de 

fungos internamente nas sementes pode ser geneticamente in

fluenciada. 

Trabalhos realizados por OHINGRA et ali; (1978) 

e OHINGRA et alii (1979) mostraram diferenças entre os cul-
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tivares estudados, com relaç[o i incid~ncia de Phomop~~~ ~o

jae e Fu~a~~um ~em~~e~~um, conforme se atrasou a colheita das 

sementes de soja. 

PASCHALL & ELLIS (1979) constataram que todos 

os cultivares avaliados apresentaram aumento na incid~ncia 

de microrganismos ã medida que se atrasou a colheita, e que 

houve diferença entre eles variando de 11 a 87% de ocorren

cia dos microrganismos. 

Para MENTEN et alii (1980), avaliando sementes 

de feij[o, houve diferença entre os genatipos analisados, 

sendo que a menor incid~ncia de microrganismos ocorreu nos 

cultivares N-257 Seleç[o Rico de Minas Gerais, S-182 NI-714 

e Porrilo Sint~tico. 

2.5. Armazenamento 

Para p~netração e estabelecimento de fungos de 

campo nas sementes, há necessidade de alta umidade relativa 

(95-100%) e teor de umidade das mesmas em equilfbrio com' a 

do ambiente. Quando as sementes sofrem secagem para o arma

zenamento, estes fungos permanecem dormentes ou morrem gra

dualmente. A taxa de morte depende da temperatura e umidade 

relativa durante o armazenamento, do grau de infecção e do teor de 

umidade das sementes. Fungos _de armazenamento, no geral, 
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crescem em sementes possuindo umidade em equillbrio ·com umi

dade relativa de 65-70% a 85-90%. Outros fatores importantes 

na determinação da infecção por fungos de armazenamento são 

temperatura e perlodo. A temperatura ótima para ° crescimen

to da maioria destes fungos ~ de 28 a 35°C e a mlnima de O 

a 5°C. Algumas esp~cies de PeniQ~lium podem crescer vaga

rosamente nas temperaturas de _5°C a OoC, mas para isso as 

sementes devem estar com um teor de umidade em equillbrio 

com 100% de umidade relativa. Ê importante ressaltar que, a-

pesar da umidade ser o ponto crltico do·armazenamento, os 

fatores acima citados estão interrelacionados e devem ser 

considerados como de ação complexa, um dependendo do outro 

para afetar ou não a incid~ncia de fungos de armazenamento 

nas sementes (CHRISTENSEN, 1973; DHINGRA, 1985 e NEERGAARD, 

1977). 

Através de estudos realizados em 1962, WALLEN 

& SEAMAN, observaram que nlveis de infecção por Phomop~i~ 

~ojae tornaram-se consideravelmente menores quando sementes 

f o r a m a r m a zen a das e m a m b i e n t e s e-c o e f r i o p o r 2 a nos ; 

sequentemente constataram aumento na germinabilidade 

sementes. 

con-

das 

Sementes de cevada armazenadas com umidade de 

16% i temperatura de 7°C, por 16 semanas, nao apresentaram 

mudança quanto i incid~ncia de fungos de campo. Nas amostras 

armazenadas a 20 e 30 0 C, com umidade de 12, 14 e 16%, obser-
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vou-se que estes microrganismos perderam gradualmente ou ra

pidamente a viabilidade. Essas sementes foram invadidas por 

fungos de armazenamento e a germinação decresceu rapidamen

te (LUTEY & CHRISTENSEN, 1963). 

SIOOIQUI et alii (1983) relatam a sobrevivên

cia de especies de Cotte~ot~~Qhum em sementes de pimentão 

por mais de 8 anos e em sementes de Pha~eolu~ mungo L. e so

ja por mais de 10"anos, quando estas foram armazenadas a 

5°C. Alem de se manter viável, o patôgeno não perdeu sua pa

togenicidade. 

o fungo He!nú_J1,tho~po/U_(l"fl o~EjzCLe nao sobreviveu 

em sementes de arroz armazenadas por 2 anos em condições am

bientes; quando as sementes foram armazenadas em condições 

de câmara seca e fria (25% UR e 5°C) a incidência do fungo 

decresceu, mas este não desapareceu totalmente neste mesmo 

perlodo. Alem de não perder a viabilidade, o fungo manteve 

sua patogen"icidade (FAIAO "et alii, 1987). 

Os resultados obtidos por TERVET (1945) mos-

traram que microrganismos, principalmente A~pe~g~l~ spp., 

são importantes na perda de viabilidade de sementes de soja 

em armazenamento e, provavelmente, são responsáveis pelo 

aquecimento de sementes de soja ate 40-45 0 C. A massa de se

mentes armazenadas com umidade de 21,2% atingiu temperatura 

de 37,05 0 C em 5 dia~, 49,3 0 C em 8 dias e um máximo de 77,OoC 

apôs 19 dias. Coincidentemente com a elevação da temperatura, 
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o numero de sementes infectadas com A~p~~g~fu~ spp. aumen

tou rapidamente de 5%, ã temperatur~ de 22,00C, para um ma
o ximo de 53% a 44,4 C. Amostras de sementes com baixa umidade 

não mostrara~ mudança na microflora durante o perlodo de ar

mazenamento~ Jã as amostras com 13,3% de umidade não mostra-

ram grande mudança nos primeiros 25 dias, mas após 34 dias 

a incidência de bactérias foi alta. Em contraste, amostras 

com alta umidade (20,4%) tiveram um grande aumento na por-

centagem de sementes infectadas. A viabilidade das sementes 

decresceu com aumento da umidade e temperatura. 

CHRISTENSEN (1967) observou que sementes de 

soja armazenadas com 13,0 e 14,0% de umidade, a 50C, por 

150-170 dias, não tiveram aumento apreciável da taxa de in-

fecção por fungos de armazenamento. Quando se aumentou ° 

periodo de armazenamento para 480-500 dias, sementes com 13% 

de umidade apresentaram um 1 igeiro aumento na incidência des-

ses fungos. Amostras arma~enadas nas mesmas condições de u

midade, ~mas a 25°C, ti veram um aumento apreci ãvel na invasão 

por fungos de armazenamento. 

Em trabalho realizado com sementes de soj a , 

DORWORTH & CHRISTENSEN (1968) observaram a interação entre 

umidade da semente, temperatura do ambiente e periodo de ar-

mazenamento. Os resultados mostraram que de um modo gera 1 , 

as sementes armazenadas com umidade acima de 18,3%, sob tem

peratura de 15 a 30°C, tem sua germinação afetada. Em todas 
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as amostras l decr~scimo de germinabilidade foi precedida por 

invasão ~das sementes por A.6pe.Jr.gJ .. LtLLÓ gla.u.c.u..6 e/ou Pe.nJ.c.illJ.u.m 

s p •• 

MONDAL et alii (1981), estudando sementes de 

oleaginosas, observaram decr~scimo na infecção de sementes 

por fungos de campo e simultâneo aumento de fungos de arma

zenamento; a atividade destes ultimos aumentou durante o ar-

mazenamento e atingiu o pico durante o mês chuvoso. Deterio

ração da semente, levando ã perda de germinabilidade, aumen

tou com temperatura, umidade da semente e armazenamento pro-

longado. 

Segundo NICHOLSON & SINCLAIR (1973), sementes 

de soja armazenadas em geladeira (1_S oC) tiveram uma maior 

incidência de fungos e uma menor porcentagem de germinação 

que as armazenadas em sala com temperatura variando em torno 

de 15-35 0 C. 

Para KABEERE & TALIGOOLA (1983), as condições 

de frio nao controlaram a invasão de sementes pela microflo-

ra, mas diminuiram a deterioração das sementes sendo que, 

ap5~ três meses, as armazenadas em câmara fria mantiveram um 

maior potencial de germinação que as armazenadas em labora

t5rio. Houve um aumento na umidade das sementes armazenadas 

nos dois ambientes, mas as que estavam em camara fria apre-

sentaram teor de umidade mais elevado. 
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3' I MATERIAL E METODPS 

As sementes utilizadas no presente trabalho 

foram obtidas de ensaios conduzidos no Departamento de Agri

cultura e Horticultura da Escola Superior de Agricultura 

"Luiz de Queiroz"/USP, durante os anos agrlcolas de 1982/83 

e 1983/84. Com os cultivares IAC-Foscarin 31 e IAC-8 foram 

conduzidos campos de produção, sendo as colheitas realiza

das parcelada~ente, em diferentes est~dios do processo de 

maturação (MARCOS FILHO et alii, 1986). 

IAC-Foscarin 31 caracteriza-se por ser uma 

planta de crescimento indeterminado, semi-precoce, sendo o 

seu ciclo m~dio de 115 dias e o florescimento ocorrendo por 

volta de 35 dias após a semeadura. E resistente aos agentes 

causais da pGstula bacteriana e do fogo selvagem) e suscetl

vel ao nematóide causador de galha. O cultivar IAC-8 possue 

ciclo m~dio de 131 dias, semi-tardio, sendo que o floresci

mento ocorre em torno de 50 dias após a semeadura. Seu porte 

~ determinado. Resistente aos mesmos patógenos que IAC-Fos

c a r i n 3 1, ~ s u s c e t T v e 1 a o p a t ó g e n o c a usa d o r d a ma n c h a o 1 h o -

-de-rã. 
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A semeadura destes cultivares foi feita em 

novembro de 1982 e 1983, em areas de 218 m2 para lAC-Fosca

rin 31 e 300 m2 para lAC-8, ambas conduzidas de acordo com 

as técnicas culturais recomendada para a cultura (MIRANDA & 

MASCARENHAS, 1986). Aos quarenta dias apôs a semeadura, as 

plantas estabelecidas, foram demarcadas 4 parcelas por cul

tivar, com área útil de 40 m2 • A partir do momento em que as 

plantas atingiram estádio próximo da maturidade fisiolôgica, 

cada uma das parcelas foi colhida separadamente, perfazendo 

quatro momentos de colheit~ para cada cultivar e ano experi

me n ta 1 . 

. O cul tivar IAC-Foscarin 31, no ano de 1983, 

f o i c o 1 h i do ao s 119, 1 28, 1 3'5 e 14 1 d i a s a pôs a emergência 

das plântulas, sendo que os dois primeiros momentos de co

lheita correspondem ao estádio de desenvolvimento R7 (matu

ridade fisiológica) e R8 (maturidade de colheita), respec

tivamente (COSTA & MARCHEZAN, 1982). O cultivar IAC-8 foi 

colhido aos 142 (R 7), 149 (R 8 ), 155 e 162 dias apôs a emer

gência. No ano de 1984 colheu-se o cultivar IAC-Foscarin 31 

aos 107, 114 (R 7), 121 (R 8 ) e 128 dias apos a emergência das 

p"lântulas, e o IAC-8 aos 122" (R 7 ), 129 (R8 ), 138 e 150 dias. 

O ano agrTcola de 1981/83 diferiu de 1983/84 

quanto as condições climáticas ocorridas, pois a precipita

ção foi maiôr no primeiro ano, como se pode observar nas 

Figuras 1 e 2. A variação da temperatura foi muito pouca. 
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Feito o corte manual das plantas, despencou-

-se as vagens e efetuou-se a debulha manual, sendo as semen

tes submetidas a secagem ã sombra ate atingirem, aproximada

mente, 12% de umidade. Após este processo, as sementes cor-

respondentes a cada epoca de colheita foram divididas em 3 

amostras com pesos semelhantes, embaladas em sacas de papel 

Kraft e armazenadas em 3 ambientes distintos: camara seca com 

- 0-35% de UR e temperatura media de 23 C; camara fria com UR 

media de 80% e temperatura media de 10 0 C; e ambiente normal 

com registro diario de temperatura e umidade por termohi-

grógrafo (Tabelas e 2). 

As sementes assim colhidas e armazenadas fo-

ram analisadas quanto ã sanidade. Fez-se analise antes das 

sementes serem armazenadas e a cada 2 meses eram retiradas 

amostras e analisadas no Laboratório de Patologia de Semen-

tes do Departamento de Fitopatologia, ESALQ/USP. 

A analise sanitaria das sementes foi realiza-

da pelos metodos do papel de filtro e papel de filtro com 

congelamento. O primeiro metodo consistiu em se colocar 3 

folhas de papel de filtro, embebidas em agua destilada, em 

placas de Petri plasticas de 9 cm de diâmetro e em seguida 

colocar 10 sementes de soja equidistantes. Após a instala-

çao do texte as placas foram deixadas em câmara de incubação 

com temperatura controlada de 20 0 C, sob luz alte~nada (12 

horas de luz branca fluorescente e 12 horas de escuro), du-
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rante 8 dias (NUNES, 1984). 

o metodo do papel de filtro com congelamento e 

uma variável do anterior; apos a instalação do teste as 

placas foram colocadas em camara de incubação durante 24 ho

ras e então levadas para um congelador permanecendo por mais 

24 horas sob temperatura de -18 oC e novamente levadas para 

câmara de incubação ate completar 8 dias. No mais, procedeu

-se como no metodo do papel de filtro. 

Passado, o tempo de incubação fez-se a identi

ficação dos microrganismos associados às sementes de soja 

com auxllio de um estereomicroscõpico Wild M-5-A, atraves da 

observação do hábito de crescimento e estruturas carac~erls

ticas dos patõgenos. Em algumas ocasiões foi necessário a 

montagem de lâminas e observações de estruturas dos fungos 

sob microscópio composto. 

A identificação dos patõgenos foi baseada em 

BARNETT & HUNTER (1972), KULSHRESTHA et alii (1976) e ELLIS 

(1976). 

Os experimentos tiveram delineamento experi-

mental' inteiramente casualizado em 4 repetições de 10b semen

tes cada. A análise estatlstica dos dados foi feita para cada 

ano, para cada cultivar e para cada fungo separadamente. A

traves do esquema fatorial 4 (momentos de cOlheita) x 3 (am

bientes de armazenamento) x 4 (perlodos de a,rmazenamento), os 

. ""':.' 
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d~dos foram submetidos a an~lise de variincia e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey. 
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Figura 1. Temperaturas médias (oe) e precipitações pluviais 

(mm) por dec~ndio, entre os meses de novembro de 

1'982 a ma;-o de 1983. 
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Figura 2. Temperaturas m~dias (oe) e precipitações pluviais 

(mm) por decêndio, entre os meses de novembro de 

1983 a mato de 1984. 
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Tabela 1. Dados medios de temperatura (oe) e umidade relati

va (%) da câmara fria e do ambiente normaL Plracicaba, 

1983. 

. - ~", -'. 
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Tabela 2. Dados médios de temperatura (oC) e umidade relati-
. 

va (%) da câmara fria e do ambiente normal. Piracicaba, 

1984. 

Câmara Fria Ambiente 
Meses Dias 

T UR T UR 

O 1 - 10 8,3 93 ,6 22,7 77,7 
Maio 1 1 - 20 8,3 94,5 22 , 1 77,4 

21 - 3 1 8,4 93,4 21 , 7 72,4 

O 1 - 10 8,8 93 ,5 21 ,2 64,3 
Junho 1 1 - 20 8,8 92,2 21 ,2 63,9 

21 - 30 8,9 9 O ,9 1 9 ,7 61 ,4 

O 1 - 1 O 9 ,3 89,7 22,1 58 , 1 
Julho 1 1 - 20 9 ,9 85,5 22 , 1 55,8 

21 - 31 8,9 90,8 18 ,6 62,3 

01 - 1 O 8,9 9 O ,2 22,5 61 ,5 
Agosto 11 - 20 8 ,9 89 ,6 18 ,2 62,3 

21 - 31 8,9 91 ,9 1 7 ,2 73,2 

O 1 - 1 O 8,9 9 O ,5 18 ,6 64,6 
Setembro 1 1 - 20 8,9 91 ,3 2 O ,3 57,9 

21 - 30 9 ,3 88,7 2 O ,3 62,7-

01 - 1 O 23 ,7 63 ,9 
Outubro 1 1 - 20 10 ,2 88,4 23 ,4 62,4 

21 - 31 25 , 1 55,2 

01 - 1 O 26 ,4 6 O , O 
Novembro 1 1 - 20 10 ,3 89 ,5 23 , 1 69,5 

21 30 23 ,5 67,7 

01 - 1 O 24,0 71 ,8 
Dezembro 1 1 - 20 1 O ,5 87,4 23 ,6 72,2 

21 - 3 "I 23 ,7 67 ,5 



28 

4. RESULTADOS 

Os resultados obtidos atraves dos metodos do 

papel de filtro e papel de filtro com congelamento estão re-

sumidos nas Tabelas 3 e 4, podendo-se observar, de um modo 

geral, uma tendência para a maioria dos fungos serem recupe

rados em maior porcentagem no metodo do papel de filtro. De

vido a isto, ao fato da avaliação não ser prejudicada pela 

germinação das sementes e de se evitar uma operaçao a mais, 

optou-se pela utilização dos dados obtidos por esse metodo 

para a anãlise dos resultados. 

Tambem pelos resultados apresentados na Tabela 

3 e 4, pode5se observar que a porcentagem dos fungos asso-

ciados as sementes colhidas no ano de 1983 foi sensivelmente 

maior que nas sementes obtidas no ano de 1984. Os generos dos 

fungos encontrados timbem variaram de uma safra a outra. 

4.1. Incidência de Microrganismos em Sementes Colhidas no 

Ano de 1983 

Os microrganismos recuperados de sementes de 



29 

soja produzidas no ano agrlcola de 1982/83 foram Phomop.6J...6 .60--

sp. e bact~rfas, as quais não foram identificadas a nfvel de 

genero. 

Foi feita a análise estatfstica da ocorrência dos fun-

gos patogênicos ou que, apesar de não patogênicos, foram recupera-

dos em uma porcentagem significativa. Analisou-se P . .6ojae,_ 

C. de.ma;U.um varo ;tJwVlc.a.:ta, C. k.J..k.uc.YúJ.., FU.6a/LJ..um spp., Á.6-

pe./LgJ..tiu.6 spp. e Pe.Vli.c.J..Ltium spp .. 

4.1.1. Cultivar IAC-Foscarin 31 

A Tabela 3 apresenta o resumo da análise de 

variância dos dados obtidos pela avaliação da sanidade de 
:;> 

sementes do cultivar IAC-Foscarin 31, obtidos no ano de 1983. 

a) Momento de colheita: 

Para todos os fungos, com exceçao de Ce./Lc.o.ópo-

/La k.J..k.uc.hJ..J.., a diferença entre os momentos de colheita foi 

significativa a nfvel de 1%. A incidência de Phompp.óJ...6 .6ojae. 

e FU.6a/LJ..um spp. foi maior nas sementes colhidas duas semanas 

apõs as plantas terem atingido o estádio R8 de desenvolvi

mento. Sementes colhidas no estádio R7 apresentaram maior 
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porcentagem de Cottetot~~~hum demat~um varo t~un~ata, que as 

obtidas nos outros momentos de colheita. A~pe~g~lu~ spp. e 

Pen~~~lium spp. atingiram alta taxa de ocorrência quando co

lheita realizada uma semana após estádio RS e em R7' respec

tivamente. 

Pelos gráficos apresentados na Figura 3 pode

-se observar a tendência que, de um modo geral, os fungos têm 

de aumentar sua incidência ã medida que se atrasa a colheita. 

b) Ambiente de armazenamento 

A incidência dos microrganismos foi significa

tivamente afetada pelo ambiente em que as sementes se encon

travam armazenadas (Figura 5); apenas C: dematium varo t~un

~ata "não mostrou ser "afetado por este fator. 

Sementes armazenadas em camara fria apresen-

taram maior porcentagem dos fungos analisados, executando-se 

Ce~~o~po~a QiQu~hii encontrado em maior taxa de ocorrência 

no armazenamento em câmara seca, não diferindo da camara 

fria. Constatou-se diferença significativa, a nlvel de 5%, 

entre câmara fria e ambiente normal para Phomop~i~ ~ojae e 

Fu~a~~um spp.; e entre câmara fria e câmara seca para os 

fungos de armazenamento. 

A diferença entre os ambientes iniciou-se ou 

acentuou-se a medida em que as sementes permaneceram armazena-
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das. 

c) Perlodo de armazenamento 

De um modo geral, pode-se observar na Figura 5 

que os fungos de campo possuem uma tendência a diminuir de 

incidência ã medida que as sementes permanecem armazenadas e 

os fungos de armazenamento tendem a aumentar. 

A porcentagem de Phomop~~~ ~oja~ diminuiu sig-

nificativamente aos 4 meses de armazenamento. C V1..c.o~ pOfLa 

kikuc.hii apresentou queda na incidência aos 2 meses; as va

riações dos meses seguintes não foram significativas. Para 

Fu~afLium spp. nao houve diferença e Coll~~O~fL~c.hum d~ma~ium 

vare ~fLUYLc.a~a teve um comportamento anormal, isto e, s'ua 

taxa de ocorrência nas sementes aumentou com o armazenamento. 

Os fungos de armazenamento apresentaram maior 

incidência aos 4 meses de armazenamentb; aDS 6 meses houve 

um decréscimo significativo para A~p~fLg~.tU/5 spp. e PeYL~c.~

l--i.um s pp . 

4.1.2. Cultivar IAC-8 

O resumo da an~lise de vari~ncia dos dados ob

tidos da cultivar IAC-8 estão na Tabela 6. 
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a) Momento de colheita 

Em relação aos fungos de campo pode-se obser

var na Figura 3 que ha uma tendência em se aumentar o nlvel 

de incidência a medida que as sementes permanecem no campo 

após at-ingirem a maturidade. CoLte.:to.:tJLic.hum dema.:tium vara 

.:tJLunc.a.:ta ê uma exceção, pois foi recuperado em alta porcen

tagem de sementes colhidas no estadioR 7 , mas esta porcenta

gem diminuiu drasticamente e se manteve baixa a partir do 

e s ta d i o R s' F u..6 aJL"t um s p p. a p r e s e n t o u que d a n a i n c i d ê n c i a e m 

sementes colhidas no estadia RS e uma semana mais tarde, mas 

aumentou significativamente no ultimo momento de colheita. 

o grafico representando incidência de Penic.Á..l-

i i um s p p. mos. t r a a t e n d ê n c i a d e s tem i c r o r g a n i s mo 

i medida que se retarda a colheita, mas no ultimo 

aumentar 

momento 

ocorreu uma diminuição significativa. A~peJLgÁ..liu~ spp. mos

tra uma tendência a diminuir sua ocorrência nas sementes a 

medida que estas permanecem no campo. Os resultados obtidos 

para esse cultivar demonstram um comportamente diferente do 

cultivar IAC-Foscarin 31, em relação aos fungos de 

namento. 

b) Ambiente de armazenamento 

armaze-

Phomop~J..~ ~ojae apresentou maior incidência em 

sementes armazenadas em câmara fria e câmara seca. Os fungos 
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de armazenamento foram recuperados em porcentagem mais eleva-

da quando sementes conservadas em ambiente normal e camara 

fria. Os demais microrganismos não apresentaram diferença en

tre os locais de armazenamento (Figura 6). 

Do mesmo modo que para o cultivar IAC-Foscarin 

31, percebeu-se o efeito do ambiente ã medida que as sementes 

permaneceram armazenadas. 

c) Perlodo de armazenamento 

Como pode-se observar na Figura 6, os fungos 

Phomop~i~ ~ojae e Ce~Qo~po~a QikuQhii foram perdendo a via

bilidade ã medida que as sementes permaneceram armazenadas, 

mas aos 6 meses de armazenamento houve um aumento, na 

d~ncia diferindo do resultado obtido aos 4 meses. 

inci-

A maior porcentagem de Colle~o~~iQhum dema~ium 

varo ~~unQa~a ocorreu aos 6 meses de armazenamento somente 

em sementes armazenadas sob ambiente normal. Dentro dos ou

tros ambientes nao houve diferença entre os perlodos de 

armazenamento. 

Fú~a~ium spp. nao foi afetado pelo tempo em 

que as sementes permaneceram armazenadas. 

A~pe~gillu~ spp. e PeniQillium spp. tiveram S.ua 

incid~ncia aumentada com o passar do tempo de,armazenamento, 

mas aos 6 meses ocorreu uma queda na porcentagem de A~pe~-
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gJ..ft U-ó s pp .. 

4.2. Incidãncia de Microrganismos em Sementes Colhidas nD 

Ano Agrlcola de 1983/84 

pnomop-ói-ó ~ojae, Fu~a~ium spp., ctado~ po~ium 

sp., Pae.c.J..fomyc.e..ó sp., A-5pe..t1..gittu-ó spp., Penic.J..ftium spp. , 

Atte.~na~ia te.nui~, T~ic.hothec.ium sp., Mac.~ophomina pha-óeo-

tina, Ce~c.o-5po~a QiQuc.hi~, Cottetot~ic.hum de.matium varo 

t~unc.ata e bact~ria, foram os microrganismos que ocorreram 

nas sementes de soja colhidas neste ano. Apenas os seis pri

meiros fungos' citados foram anal isados estatisticamente. 

4.2.1. Cultivar IAC-Foscarin 31 

A Tabela 7 apresenta o resumo da anãl ise de 

variância dos dados obtidos pela avaliação da sanidade de 

sementes do cultivar IAC-Foscarin 31. 

a} Momento de colheita 

Em relação a Phomop~~-5 -5ojae, pode-se observar 

na Figura 4 que, ã medida que a 'colheita foi retardada, hou

ve uma queda significativa na sua incidãncia, contrariando 

o ocorrido no ano anterior. F~a~ium spp. foi constatado em 
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menor porcentagem quando as sementes foram colhidas no esta

dio R7' diferindo significativamente da colheita feita sete 

dias antes e não diferindo dos outros momentos. Outro fungo 

de campo, Ciado-6p0Jt,[um sp., teve sua taxa de ocorrência au

mentada ã medida que se atrasou a colheita. 

De um modo geral, pode-se observar que nao 

houve diferença entre os momentos de colheita para os fungos 

de armazenamento A-6pe.JtgiliU-6 spp. e Pe.n,[c.ili,[um spp.; Pae.

c.ilomtjc.e.-6 foi recuperado em maior porcentagem de sementes co

lhidas no estadio R7 e uma semana antes, diferindo dos ou

tros momentos. 

b) Ambiente de armazenamento 

Não houve efeito significativo dos ambientes 

de armazenamento sobre a incidência d~ Phomop-6,[-6 -6ojae. e 

F u-6 aJt,[ um s p p. P a r a o s d e m a i s f u n g o s a n a 1 i s a dos p o d e - s e o b -

servar o efeito deste fator, sendo que a maior porcentagem 

ocorreu em sementes armazenadas em camara fria (Figura 5). 

Ã medida que se prolongou o perTo do de armazena

mento, constatou-se o efeito do ambiente. 

c) PerTodo de armazenamento 

Pela analise da Figura 7 pode-se constatar cla

ramente a tendência dos fungos de campo perd~rem a viabili-
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dade a medida que as sementes permanecem armazenadas. 

Em relação aos fungos de armazenamento obser

va-se um aumento na sua incidência com o passar do tempo de 

armazenamento. Este efeito e bastante evidenciado nas se-

mentes armazenadas em camara fria. 

4.2.2. Cultivar lAC-8 

o resumo da análise de variáncia dos resulta

dos obtidos pela avaliação da sanidade de sementes do culti

var lAC-8, são encontrados na Tabela 8. 

a) Momento de colheita 

Pode-se observar claramente na Figura 4 a ten

dência dos fungos Phomop~~~ ~ojae e Fu~a~~um spp. aumenta

rem ã medida que se retardou a colheita. C~ado~po~~um sp. 

apresentou maior incidência em sementes colhidas no estádio 

R8 ; as colhidas ap6s este estádio tiveram menor" taxa de 

ocorrência deste microrganismo. 

A incidência dos fungos de armazenamento A~-

dimi-

nuiu significativamente conforme a colheita foi atrasada; 

quando sementes foram colhidas uma semana ap6s terem atingi-

do o estádio R8' houve um aumento na porcentagem de 
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gil.tu.6 spp., que tornou a diminuir quando se colheu 21 dias 

após RS' O comportamento de Pa~c~omyc~.6 sp. ficou bastante 

evidenciado quando sementes foram armazenadas em câmara fria. 

b) Ambiente de armazenamento 

A maior porcentagem de ocorrência dos 

analisados deu-se em sementes armazenadas em câmara 

fungos 

fria 

( F i g u r a 8), se n do que p a r a P ho m o p,:, ,<-.6 .6 o j a ~ e c.t ado.6 p oJt~um 

sp. este ambiente diferiu significativamente do ambiente nor

mal e p a r a F u.6 aJc.i um S p p. d i f e r i u d a c â m a r a s e c a . 

A incidência de P~n~cil.e.~um spp. nao diferiu 

significativamente nas sementes armazenadas nos diversos lo

cais; a diferença em relação a A.6p~Jtgil.e.u,:' spp. so foi 

constatada aos seis meses de armazenamento e em rel ação a Pa~cilo

myc~.6 aos quatro meses. 

Novamente verificou-se que a diferença entre 

os ambientes acentuou-se ã medida que as sementes permaneceram 

armazenadas. 

c) Perfodo de armazenamento 

~ medida que as sementes permaneceram armaze

nadas houve uma queda significativa na incidência de Phomop

.6 ~.6 .6 o j a ~ , F u.6 alL~ um s p p. e C.e. a d 0.6 P o Jt~ um S p ., o que p o de s e r 

observado na Figura S. 
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PaeQiiomyQe~ sp. teve sua porcentagem aumenta

da com o tempo de armazenamento, mas sô em sementes armaze

nadas na câmara fria. A taxa de ocorrência de A~pehgiilu~ 

spp. aumentou significativamente aos 2 meses de armazenamen

to, diminuiu aos 4 meses e não diferiu no ~lttmo perfodo. 

Não houve efeito do perlodo de armazenamento sobre a inci

dência de PeniQiilium spp. nas sementes. 



Tabela 3. Incid~ncia(a) (%) dos fungos associados a sementes dos cultivares IAC-Fosca

rin 31 e IAC-8, obtida pelos m~todos de papel de filtro (SIC), papel de fil

tro com congelamento (C/C). Piracicaba, 1983. 

Cultivares 

Fungos IAC-Foscarin 31 IAC-8 

S/C C/C S/C C/C 

Phamap.6Ã:..6 .6ajae. 22 , 1 25 , O 25,6 24,0 

C ali e..ta .tnic.. hum de.ma.t,[ um va r. .tIL mc..a.ta 2 , O 2 ,5 5,6 4,0 

Ce.nc..a.6pana kikuc..hii 3 , O 4,3 0,8 1,4 

F u.6 an..L um s p p. 8 ,4 1 3 , 1 13,2 22,4 

A.6 pe.ngill u.6 spp. 38 , 1 40 , O 50,4 43,6 

Pe.YLic..illium s p p . 43,0 43 , O 27,4 26,0 

(a) M~dia de quatro repetições dos fatores momento de colheita, ambiente de armazena
mento e perlodo de armazenamento. 

W 
\JJ 



Tabela 4. Incidência(a) (%) dos fungos associados a sementes dos cultivares IAC-Fos-

carin 31 e IAC-8, obtida pelos métodos do papel de filtro (S/C), papel de 

filtro com congelamento (C/C). Piracicaba, 1984. 

Cultivares 

Fungos IAC-Foscarin 31 IAC-8 

S/C C/C S/C C/C 

Phomop.óÁ.-.ó .óojae 6 ,9 6 ,2 8 , 1 5,6 

F U.ó alLÁ.- um s p p • 3 ,3 5,9 6 ,6 1 1 , 1 

Cfado.ó pOlLlum s p . 44,3 43 ,3 31 ,9 35,5 

Paec.Á.-fomyc.e.ó sp. 5,9 7 ,8 1 ,7 3 ,9 

A.ópelLgUfu.ó spp. 1 7 ,5 14 ,9 12 ,6 11 ,5 

Pen.Á.-c.ULLum s p p . 9,4 5 , 1 18 ,3 15 ,3 

(a) Média de 4 repetições dos fatores momento de colheita, ambiente de 
e perlodo de armazenamento. 

armazenamento 

.f:> 
o 



Tabela 5. Resumo da an~lise de vari~ncia dos dados obtidos no teste de sanidade de sementes de 

soja do cultivar IAC-Foscarin 31. Piracicaba, 1983. 

Valor de F 
Causas da Variação GL Phomop,ói.6 Cof.frdotJúc. hun CIULc.O.6pOfLa FlMaJÚum MpVLgltlM Pe.vúc.illium 

.6ojae. de.m-w,um var. fú.k. uc.lli spp spp spp 
rnc.a:ta 

Momento de colheita 2 19,7** 5,7** 1 , 1 . 7,0** 22,6** 28,7** 

Ambiente de armazenamento 3 7,3** 2,3 6,4** 3,7* 9,2** 9,8** 

Perlodo de armazenamento 3 71 ,2** 3,9* 4,5** 3,0* 127,8** 62,2** 

Momento x ambiente 6 1 ,5 0,8 O, 1 1 , 1 0,1 1 ,3 

Momento ~ perlodo 6 2,0* 0,9 0,7 2,0* 2,6** 2,8** 

Ambiente x perlodo 9 3,3** 0,8 1 ,5 1 ,3 7,3** 3,8** 

Momento x ambiente x periodo 18 1 ,0 0,2 0,3 0,8 0,9 0,9 

Reslduos 144 

(*) diferença significativa a nlvel de 5%, pelo teste F. 

(**) diferença significativa a nlvel de 1%, pelo teste F. 

+::> 



Tabela 6 Resumo da anãlise de vari~ncia dos dados obtidos no teste de sanidade de sementes de 

soja do cultivar IAC-8. Piracicaba, 1983. 

Causas da Variação GL Phomopó,u., dCollitottúc.hum 
!.Jojae. em W1 varo 

tJtu.nc.a.ta 

Momento de colheita 2 61 ,6** 329,2** 

Ambiente de armazenamento 3 17,5** 2,1 

Perlodo de armazenamento 3 80,4** 6,5** 

Momento x ambiente 6 1 ,6 0,5 

Momento x perlodo 6 3,2** 0,9 

Ambiente x perlodo 9 5,6** 2,7* 

Momento x ambiente x perlodo 18 1 ,3 2,0* 

Reslduos 144 

(*) diferença significativa a nlvel de 5%, pelo teste F. 

(**) diferença significativa a nivel de 1%, pelo teste F. 

Valor de F 

C e.JLc.O!.J pOlLa Fw.,aJÚum 
k)jz u.c. hü spp 

3,8* 69,0** 

0,8 2,0 

4,4** 1 ,9 

1 ,8 0,8 

0,5 0,8 

0,9 1 , 1 

1 ,2 0,5 

M pe.JLgm w., 
spp 

73,0** 

6,4** 

72,1** 

1 ,O 

6,0** 

1 ,2 

0,7 

Pe.nJ.c.J.U.-i.um 
spp 

23,0** 

3,8* 

41 ,3** 

1 ,9 

2,0* 

1 ,8 

1 , 1 

.j:::> 

N 



Tabela 7. Resumo da análise de variância dos dados obtidos no teste de sanidade de sementes de 

soja do cultivar IAC-Foscarin 31~ Piracicaba, 1984.' 

Valor de 
Causas de Variação GL 

Phomop.6,ú FUóCVúum ctado.6 pOJÚum 
.6ojae. spp sp 

Momento de colheita 2 34,1** 32,9** 14,6** 

Ambiente de armazenamento 3 O ~9 2,5 30,3** 

Perlodo de armazenamento 3 25,6** 6,0** 826,7** 

Momento x ambiente 6 1 , 1 1 ,O 1 ,3 

Momento x perTodo 6 1 ,O 1 ,8 1 ,2 

Ambiente x perlodo 9 2,9* 1 ,8 6 9** , . 

Momento x ambiente x perlodo 18 0,4 0,7 0,8 

Reslduos 144 

(*) diferença significativa a nlvel de 5%, pelo teste F. 

(**) diferença significativa a nlvel de 1%. pelo teste F. 

F 

Pae.cJlomljc..eó M pe.Jtgill Uó 
sp spp 

3,3* 1 ,8 

259,8** 110.2** 

80,4** 110,7** 

0,7 1 ,O 

0,4 7,4** 

92,4** 40,1** 

0,9 1 ,8* 

Pe.vúc..illium 
spp 

1 , O 

39,2** 

22,2** 

2,8* 

1 ,5 

29,1** 

1 ,6 

~ 
w 



Tabela 8. Resumo da análise de variáncia dos dados obtidos no teste de sanidade de sementes de 

soja do cultivar IAC-8. Piracicaba, 1984. 

Valor de F 

Causas de variação GL Phomopú.,6 Fu,6CUúum . ctad0.6 pOlÚum Pae..cAlomyc.eó 
-óojae.. spp sp sp 

Momento de colheita 2 68,5** 99,9** 20,8** 8,8** 

Ambiente de armazenamento 3 3,5* 3,5* 39,7** 49,4** 

Perlodo de armazenamento 3 19,7** 3,0* 256,4** 20,9** 

Momento x ambiente 6 3,0** 2;3 1 ,5 8,2** 

Momento x perlodo 6 ·3,0** 0,8 2,1* 4,0** 

Ambiente x perlodo 9 1 ,3 1 ,8 8,8** 24,0** 

Momento x ambiente x perlodo 18 1 ,4 1 ,8* 0,7 4,6** 

Res 1 duos 144 

(*) diferença significativa a nlvel de 5%, pelo teste F. 

(**) diferença significativa a nlvel de 1%, pelo teste F. 

A-ó pVtgm U.6 
spp 

26,0** 

0,5 

49,4** 

0,4 

2,4* 

2,3* 

1 ,3 

Pe..yúc.m1um 
spp 

251,7** 

0,5 

0,6 

4,6** 

1 ,4 

1 ,7 

1 ,9** 

~ 

~ 
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5, DISCUSSAO 

o presente trabalho envolveu a obtenção de in

formações a respeito da sanidade de sementes de duas culti

vares de soja que foram colhidas em diferentes momentos e 

armazenadas sob diferentes condições, durante perlodos .va

riados em dois anos agrlcolas {1983 e 1984). A maior inci

d€ncia de fungos fitopatog€nicos em sementes colhidas no ano 

de 1983, em relação às colhidas em 1984, deveu-se, prova

velmente,à maior pluviosidade ocorrida nesse ano (Figura 1). 

A alta umidade pode facilitar a produção, liberação e dis-

persao de conldios, alem de favorecer a infecção. Estes da

dos estão de acordo com os obtidos por ELLIS et alii- (1974a) 

e NICHOLSON & SINCLAIR (1973) que constataram maior incidên

cia de fungos quando houve alta pluviosidade durante o pro

cesso de maturação das sementes'. 

A ausência dos fungos Co~~e~ot~lehum dema~lum 

varo t~uneata e Ce~eo~po~a klkuehll, em sementes colhidas 

no ano de 1984, provavelmente se deu devido ã baixa umidade 

relativa ocorrida durante o desenvolvimento da cultura. Fun

gos pertencentes a estes gêneros necessitam de alta umidade 

relativa- para sua disseminação e infecção (CARDOSO, 1980; 
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KIMATI, 1980). 

5.1. Efeito do Momento de Colheita na Sanidade de Semen

tes de Soja 

Pode-se constat~r, pelos resultados obtidos, 

(Figura 3 e 4), que o momento de colheita é fator importante 

na qualidade sanitária das sementes, pois, para a maioria 

dos microrganismos, a diferença entre os momentos foi alta

mente significativa. Este fato já era esperado, pois, a me

dida em que as sementes permanecem no campo, apos a planta 

atingir a maturidade fisio15gica, ficam sujeitas a condições 

climáticas e ambientes que podem favorecer o desenvolvimento 

de microrganismos (BERJAK, 1987), principalmente de fungos 

do campo. 

No presente trabalho, o comportamento de Pho-

mop~i~ ~oj~e e Fu~a~ium spp. mostra, nitidamente, o efeito 

do retardamento da colheita causando aumento na incidencia 

de fungos de campo, principalmente durante o ano mais chuvo

so pois, as plantas permaneceram no campo sob _ condições 

ideais para que ocorresse infecção das sementes por. estes mi

crorganismos. Alguns autores, como WIlCOX et alii (1974), 

PASCHAll &. EllIS (1971) e POlA (1979), obtiveram resultados 

que também indicam aumento na porcentagem dos fungos 

ciados ãs sementes, com o atraso da colheita. 

asso-
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-Sementes do cultivar IAC-Foscarin 31 ~ colhi":' 

das no ano de 1984, apresentaram queda na incidência" de 

Phomop.ói.ó .óojae. e Fu.óaJr.ium spp ,(Figura 4), ã medida que se 

retardou a colheita~ diferindo dos resultados obtidos para 

o cultivar IAC-8 e para ambos os cultivares no ano de 1983. 

Provavelmente, isso foi ocasionado pela baixa pluviosidade 

(Figura 2) o~orrida durante o processo de maturação das 

sementes, e tambêm pelo fato de que se iniciou a colheita 

uma semana antes das plantas atingirem a maturidade fisio-

l6gica,'as sementes permanecendo menos tempo no campo. 

SPILKER etalii (1981) e TEKR0NY etalii (1983) constataram 

que hã necessidade de alta pluviosidade e umidade relativa~ 

durante' a formação e a maturação das sementes de soja ~ par'a que 

ocorra infecção por Phomop.ói.ó .óojae.. McGEE (1983) cita tra-

balhos, indicando que infecção significativa das sementes 

se d ã e n tr e o s e s t ã d i o s R 6 e R 8' q u a n d o as c o n di ç õ e s são f a -

voráveis ao desenvolvimento do pat6geno. Fu.óaJr.ium spp. tam-
QJ 

bêm deve ser favorecido pelas mesmas condições. 

Em relação ao fungo Ce.Jr.eo.ópoJr.a kikuehii, nao 

se observou diferença significativa entre os diferentes mo-

mentos de colheita, ~esultados esses que concordam com os 

obtidos por POEA (1979). 

Colle.totJr.i~hum de.matium varo tJr.uneata ocorreu 

em maior porcentagem em sementes colhidas nos estádios R8 , 
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para o cultivar IAC-Foscarin 31, e R7 para IAC-8; apos es-

tes momentos houve uma queda na incidência do fungo, pro-

vavelmente devido a condições desfavoraveis a sua sobrevi-

vência. 

A i n c i d ê n c i a dos f u n g o s C,fu d o J.:, p o /ti um s p . , 

A.6pe./tgijU~_LLó spp., Pe.nic.Lt-üum sp. e Pae.c.ifomljc.e.J.:, sp. au-

mentou ou diminuiu de acordo com a ocorrência de 

/~ o j a e. e F LLó Ct/tÁ..u. m s p p ., p r o va ve 1 me n te d e v i d o ã 

P ho mo p.6;'.6 

C.Q m p e t i ç ã o 

pelo substrato. Por outro lado, isto pode ter ocorrido de-

vido a condições favoraveis ou desfavoraveis ao desenvolvi-

mento de Cfudo.6po/tium sp. e dos fungos de armazenamento an-

tes da colheita ou, após a mesma e antes do armazenamento. 

De um modo geral, constatou-se que sementes 

colhidas no estadio R7 de desenvolvimento das plantas, a-
w 

presentaram melhor qualidade sanitaria. MARCOS FILHO et alii 

(1985), analisando as amostras de sementes de soja utiliza-

das no presente trabalho, constataram que melhor qualidade 

fisiológica foi obtida quando sementes foram colhidas 

estadio Rr 

no 
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5.2. Efeito do Ambiente de Armazenamento na Sanidade de" 

Sementes de Soja 

Pelos resultados apresentados nas Figuras 5, 

6, 7 e 8, pode-se observar que a maioria dos microrganismos 

ocorreu, em maior porcentagem, nas sementes armazenadas em 

câmara fria. Isto deve-se ao fato de que a umidade relativa 

deste ambiente, sendo bastante alta (Tabela 1), permite o 

desenvolvimento de fungos de armazenamento devido ã umida

de satisfat6ria exibida pela semente. Quanto aos fungos 

de campo, a sobrevivência, durante o armazenamento, foi be

neficiada" pela baixa temperatura e pela umidade das semen-

teso Este resultado encontra apoio nos estudos 

por KABEERE & TALIGOOLA (1983) o 

conduzidos 

De um modo geral, sementes armazenadas em am

biente normal tiveram uma menor taxa de ocorrência de fun

gos de campo, provavelmente devido a temperatura e umidade 

relativa (Tabela 1) não favor~veis a sua prese~vaçaoo MEN

TEN & MORAES (1988) constataram menor incidência de fungos 

de campo em sementes de trigo deixadas sob condições am

bientes por 9 meses, quando comparadas com outras mantidas 

em geladeira. 

Colle~~o~~~Qhum demat~um varo ~~unQa~a nao 

foi afetado, significativamente, pelos diferentes locais de 

armazenamento. O mesmo ocorreu para os fungos 
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RiRuehii e FU~~4ium spp., em sementes do cultivar IAC-8, 

colhidas no ano de 1983; e para Phomop~i~ ~oj~e e FU~~4ium 

spp. associados a sementes do cultivar IAC-Foscarin 31, do 

ano de 1984. 

Fungos de armazenamento foram observados em 

menor taxa de ocorrência nas sementes armazenadas em câmara 

seca, provavelmente devido às condições não favoráveis ao 

seu desenvolvimento, pois estes microrganismos necessitam 

de umidade em equilibrio com umidade relativa de 70-90% e 

t t t de 30 0C d 1 t' t empera ura em· orno para se esenvo ver a lvamen e 

(CHRISTENSEN, 1973). 

o efêito dos diferentes locais de armazena-

mento passou a ser observado ou tornou-se acentuado ã medi-

da que as sementes permaneceram armazenadas, geralmente no 

periodo de 4 a 6 meses. A incidência dos microrganismos em 

sementes colhidas em diferentes estádios de desenvolvimento 

não variou em relação ao efeito dos ambientes de armazena-

mento. 

Não houve diferença entre os c~ltivares quan

to a~ efeito do ambiente sobre a incidência de microrganis-

mos nàs sementes. 

MARCOS FILHO et al ii (1985) tambem consta-

taram que a conservação das sementes em câmara fria preju

dicou a qualidade fisiológica das sementes. 
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5.3. Efeito do perlodo de Armazenamento na Sanidade de 

Sementes de Soja 

Phomop.6i.6 .6ojCLe, FU-õCLJtium spp. e C e.JtC.O.6 pOJtCL 

kikuc.hii mostram claramente (Figuras 5,6,7 e 8) a ten-

dência em diminuir a incidência ã medida que as sementes 

permaneceram armazenadas nos diferentes locais, concordan

do com WALLEN & SEAMAN (1962). FAlA0 et alii (1987) também 

constataram queda na incidência de VJte.c.h.6le.JtCL OJtyZCLe. em se

mentes de arroz armazenadas por 2 anos. 

Esta diminuição, provavelmente, deve-se a se-

cagem que a semente sofre após a colheita, permanecendo 

com umidade desfavorável aos fungos de campo, pois estes necessitam 

de alta umidade para soa sobrevivência e desenvolvimento. 

Aumento na incidência de C. kikuc.hii, aos 6 

meses de 'armazenamento em cãmara fria, possivelmente deve

-se a queda na porcentagem de P . .60jCLe. e FU.6CLJtium spp., per

mitindo o desenvolvimento do fungo durante a incubação das 

sementes. Esta possibili~ade é respaldada por trabalhos rea

lizados por HEPPERLY & SINCLAIR (1981) e McGEE et alii (1980), 

que constataY'a.m uma correlação negativa entre C. kikuc.·hii e 

P . .60jCLe. e FU.6CLJtium spp. 

Colle.~o~Jtic.hum de.mCL~ium varo ~Jtunc.CL~CL, fungo 

considerado de campo, não perdeu sua viabilidade durante o 

perlodo de armazenamento. Este fungo pode colonizar todas 

as partes da semente, inclusive o embrião, isto podendo ex-
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plicar sua sobrevivência durante longo tempo. SIODIQUI et 

alii (1983), ao avaliarem sementes de vãrias espécies, 

constataram sobrevivência de C. dema~~um por mais de 8 anos, 

quando o armazenamento foi feito em geladeira. 

Sementes do cultivar IAC-8, colhidas no ano 

de 1983, nao ~presentaram diferença significativa entre as 

avaliações durante o armazenam~nto, quanto ã incidência de 

Fu~a~~um spp.; quanto ã taxa de ocorrência de C. de.ma~~um 

varo ~~unea~a, observou-se um aumento em sementes armazena

das por 6 meses, em ambiente normal. 

Segundo CHRISTENSEN (1973) e NEERGAARO (1979), 

fungos de armazenamento não invadem as sementes antes des

tas serem armazenadas ou invadem muito pouco, como ocorreu 

neste trabalho. Nas Figuras 5, 6, 7 'e 8 pode-se observar a 

baixa ocorrência destes microrganismos no infcio do arma

zenamento e o aumento ocorrido ã medida que as sementes 

permaneceram armazena~as. Havendo um in6culo inicial, este 

pode se desenvolver em condições de umidade favorãvel; 

seu desenvolvimento pode provocar aumento na umi

dade e temperatura)da massa de sementes, propo~cionando au

mento deste in6culo e o apareclmento de outras espécies. 

Este fato e chamado de sucessão eco16gica (CHRISTENSEN & 

KAUFMANN, 1965 e MONDAL et ali i, 1981). 

A~pe~gÁ-t.tu~ spp., Pen~eÁ-t.t~um spp. e Paec.~

.tomyeeh sp. aumentaram em incidência com o passar do tempo, 

quando sementes colhidas no ano de 1984 ,ficaram armazenadas 

-. ~.~ ":-' ...... ,. ' .. 
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em camara fria (Figuras 7 e 8). Devido ã umidade relativa 

deste ambiente (Tabela 2 ), o teor de ãgua das sementes po

de ter atingido um nlvel que permitisse o desenvolvimento 

inicial desses fungos e aumento gradativo, apesar da inci

dência antes do armazenamento estar bastante baixa. Nos ou

tros ambientes houve um aumento apos 2 meses, mas em se

guida ocorreu uma queda significativa na porcentagem, pro-

vavelmente devido ã baixa umidade relativa do ambiente 

(Tabela 2) e consequentemente da semente, e ao baixo inõcu

lo inicial. 

De um modo geral, sementes armazenadas em ca

mara seca e ambiente normal apresentaram, aos 6 meses de 

armazenamento, qualidade sanitária satisfatória, pois houve 

uma queda na incidência de patogenos do campo, com exceçao 

. de Colle~ot~lQhum dematlum varo t~unQata, e incidência to

leráveis de fungos de armazenamento. 

5.4. Efeito de Cultivares na Sanidade de Sementes de So

ja 

O-efeito de cultivares na sanidade de semen-

tes de soja pode ser devido a, pelo menos, duas diferentes 

formas de defesa gen~tica da planta contra patogenos: (a) 

evitação, que envolve mecanismos fisiologicos que evitam ou 

.restringem o contato ou ação do patogeno sobre a planta; 
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(b) resist~ncia," que envolve mecanismos estruturais ou bio-
. 

qUlmicos que impedem ou restringem a penetração, coloniza-

ção e reprodução do patõgeno apõs contato estabelecido com 

a planta (PARLEVLIET, 1981). 

A evitação poderia ser demonstrada, no pre-

sente trabalho, com os cultivares utilizados que apresen-

taram ciclos de desenvol vimento di ferentes e, tendo como con-

sequ~ncia, a fase mais crltica quanto ã penetração de fun

gos nas sementes- (maturação)~ ocorrido em epocas diferen-

teso Mas a diferença de pluviosidade para os cultivares, 

nesta fase crltica, não foi muito grande dentro do mesmo 

ano, e na9 se constatou clara diferença quanto ã incid~ncia 

de fungos nas sementes. 

Se houvesse diferenças entre os cultivares 

quanto ã sanidade, somente poder~se-ia dizer que seriam 

con9icionadas por resist~ncia se os materiais genéticos es-

tivessem expostos a condições ambientes muito semelhantes 

durante a maturação das sementes, isto é, se fossem mate-

r i a i s c o m o m"e s m o c i c 1 o . 

DHINGRA et alii (1979) constataram diferença, 

quanto a incid~ncia de Phornop.ó;".ó .óojae.e Fu..óaJtlu.rn .óe.rnJ...:te.c.t.u.m 

entre cultivares de c1clos d1ferentes e para cultivares 

de mesmo ciclo somente quanto ã fncid~ncia de F • .óe.rnlt.e.c.t.u.rn. 

PASCHALL & ELLIS também observaram menor taxa de ocorr~ncia 



de fungos nas sementes de soja de alguns cultivares compa

rados a outros. 
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6. CONCLUSOES 

A análise dos resultados do presente trabalho 

permitiram as seguintes general izações: 

- as menores incidências de fungos ocorreram 

em sementes de soja colhidas no estádio R7 de desenvolvi

mento, apesar de não ser o melhor momento de colheita devi

do a alta umidade das sementes. 

os locais mais adequados para armazenar se

mentes de soja, sob o aspecto de sanidade, foram câmara se

ca e ambiente normal ~ 

- os fungos de campo dimimuiram durante o ar

mazenamento, enquanto que os de armazenamento aumentaram. 

- os cultivares nao apresentaram 

nltidas quanto ã sanidade de sementes. 

diferenças 

- sementes obtidas no ano em que ocorreu maior 

pluviosidade foram de pior qual idade sanitária que as co-

lhidas no ano mais seco. 
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Tabela 2. Incidência (%) de Coiie..:tO:tfLÁ-C. hU'/1 de..ma:tÁ-u'Y/ varo :tfLUYLc.a:ta em sementes de soja 

do cultivar IAC-Foscarin 31 colhidas em quatro momentos e avaliadas em qua-

tro épocas durante o armazenamento em diferentes ambientes. 1983. 

câmara fria Ambiente 

novo maio jul. set. novo mal.O JUl. set. novo 

M1 R7 O 1 ; 5 1 , O 2,5 1. O 1 ,5 2,0 3,0 O 2,0 3,0 4,0 

M2 R8 3,0 1,5 2,0 3,5 1 , O 4,5 4,0 1 ,5 5,0 3,0 2,0 7,5 

M3 O 1, O 0,5 2,0 1, O 2,0 1 , O O 1 ,5 2,5 3,5 1 , O 

M4 1 , O 2,0 2,5 3,0 1 , O 2,5 1 , O 1 ,5 O 4,0 1 ,5 1 , O 

''-l 
OJ 



Tabela 1. Incidência (%) de Phomop-6).-6 -6ojae em sementes de soja do cultivar IAC-Fos-

carin 31 colhidas em quatro momentos e avaliadas em quatro épocas durante o 

armazenamento em diferentes ambientes. 1983. 

câmara seca câmara fria Ambiente 

maiO f, íul. novo maio novo maio novo 

M
1 R7 21 , O 21 ;5 3,5 7,5 21, O 20,0 26, O • 24,0 23, O 14,5 0,5 5;5 

M2 R8 45,5 40,0 5,0 26,0 38,0 43,0 6,5 3,0 42,5 36,5 4,5 14,0 

M3 35,0 20,5 9,5 '11 , O 27,0 30,0 16,0 7,0 32,0 23,5 1 , O 2,0 

M4 47,0 39,5 26,0 21 ,5 41,5 42,0 22,0 20,5 34,5 44,0 11 , O 7,0 

'-J 
'-J 



Tabela ',3. Incidência (%) de CeJLc..O.6pOfLa. k1-Ruc.. h.ii em sementes de soja do cultivar IAC-

-Foscarin 31 colhidas em quatro momentos e avaliadas em quatro épocas du-

rante o armazenamento em diferentes ambientes. 1983. 

câmara fria Ambiente 

novo mal.O JUl. novo maio set. I novo 

M1 R7 5,5 2,0 2,5 1 , O 4,5 2,5 1 , O 5,0 3,5 0,5 1 ,5 O 

M2 
'R 

8 
4,5 3,5 4,5 3,0 5,0 5,0 O 4,0 5,5 1 ,5 0,5 1 ,6 

M3 4,5 1,5 4,0 2,0 3,5 1 , O 2,0 5,5 1 , O 1 , O 1, O O 

M4 7,5 3,0 6,0 3,0 7,5 O 6,0 5,5 4,5 O 3,0 1 , O 

I' 

"-J 
'-O 



Ta bel a 4. I n c i dê n c i a (% ) d e F U-ó a.JLiu m s p p. em sem e n te s de s o j a d o c li 1 t i v a r I A C - F o s c a-

rin 31 colhidas em quatro momentos e avaliadas em quatro épocas durante o 

armazenamento em diferentes ambientes. 1983. 

~eríodos armo Câmara seca câmara fria Ambiente 

maio novo maio novo 

M1 R7 13,0 7,0 10,5 5,0 16,0 12,5 10,5 6,0 12,5 6,0 5,0 1 ,5 

M2 R8 6,0 7,5 6,0 9,0 4,5 8,0 3,0 6,5 6,5 13,0 5,0 5,0 

M3 7,5 6,5 8,5 7,0 6,0 10,0 6,5 5,0 8,5 5,0 3,0 5,0 

M4 11 , ° 14,5 12,0 8,5 10,0 16,5 18,0 10,5 17,0 6,5 6,5 7,5 

co 
C) 



Tabela 5. Incidência (%) de A.ópe.f1..gillUó spp. em sementes de soja do cultivar IAC-Fos- .\---

car~n 31 colhidas em quatro momentos e avaliadas durante o armazenamento em 

diferentes ambientes. 1983. 

~eríodos armo Câmara seca câmara fria Ambiente 

Mom.~ maio I jul. novo ma~o novo ma~o novo 
------_. -- ~--_._._-_ .. - -----_ .. - ---

M1 : R7 10,0 7,0 61 , O 27,0 15,0 13,0 72,5 58,5 13,5 13,0 62,5 24, O 

M2 ·: R8 1 ,5 0,5 79,0 17,5 2,5 4,5 59,0 61 ,5 4,0 6,5 82,5 27,0 

M3 21, O 24,0 73,5 42,0 34,0 15,5 88,5 95,0 24,0 33,5 93,5 45,0 

M4 22,5 11 ,5 55,0 25,0 19,5 16,0 69,0 89,0 12,5. 22,5 88,5 35,0 

00 



Tabela 

M
1 R7 

M2 R8 

M3 

M4 

7. Incid~ncia (%) de P~mop~i~ ~ojae em sementes de soja do cultivar IAC-8 co-

lhidas em quatro momentos e avaliadas em quatro épocas durante o armazena-

mento em diferentes ambientes. 1983. 

câmara seca câmara fria Ambiente 

Jun. dez. jun. dez. jun. dez. 

15,5 15,5 11 , O 9,0 13,5 21, O 5,5 15,5 15,0 19,5 3,5 12,0 

33,0 27,0 8,5 19,0 43,0 37,5 13,0 19,5 36,0 24,5 3,0 2,5 

40,0 30, O 23,5 23,5 43,5 41,5 8,0 23,5 44,5 33,0 8,0 5,5 

48,0 47,0 31 , O 44,0 59,0 48,0 27,5 32,5 47,S 47,0 14,5 13,5 

I' 

CP 
W 



Tabela 6. Incidência (%) de Pe..n-i.e-ífU un spp. em sementes de soja do cultivar IAC-Fos-

carin 31 colhidas em quatro momentos e avaliadas durante o armazenamento em 

diferentes ambientes. 1983. 

câmara seca câmara fria Ambiente 

ma~o novo maio set. novo ma~o 1Ul. set. novo 

M
l R7 42,5 34,5 87,5 63,0 49, O . 59,5 62,5 87,6 40,5 56,5 84,5 62,0 

M2 R8 20,0 15,0 86,5 34,5 16,0 13,0 84,0 94,5 25,0 18,5 93,5 53,5 

M3 11 , O 7,5 42,5 27,0 15,0 25,0 56,5 61,0 7,5 15,5 40,0 43,0 

M4 9,5 9,5 33,5 36,5 18,5 28,0 47,5 79,0 11 , O 19,0 75,5 53,0 

co 
N 



Tabela 

M1 R7 

M2 R8 

M3 

M4 

8. Incidência (%) de CoLtetotlLic..hum dematium varo tlLunc..ata em sementes de soja 

do cultivar IAC-8 colhidas em quatro momentos e avaliadas em quatro epocas 

durante o armazenamento em diferentes ambientes. 1983. 

câmara seca câmara fria Ambiente . 
jun. dez. jun. dez. jun. /. ago. out. dez. 

18,5 19,0 15,0 23,0 20,5 12,0 21 , O 21 , O 16,0 29, O 14,0 32,0 

O O 0,5 0,5 O O 1, O 2,0 2,5 0,5 O 2,0 

1 , O O O 0,5 O 2,5 O 0,5 O O 0,5 1 , O 

O 1 ,5 0,5 0,5 1 , O O 1 ,5 1 , O O O O 8,5 

co 
..j:::. 



Tabela 

M1 R7 

M2 RS 

M3 

M4 

9. Incidência (%) de Ceftc.O.6pofta. lU.k.uc. hU .. em sementes de soja do cultivar IAC-S 

colhidas em quatro momentos e avaliadas em quatro ~pocas durante o armaze-

namento em diferentes ambientes. 19S3. 

cãmara seca Câmara fria Ambiente 

jun. dez. jun. dez. jun. out. dez. 

1, O O O O O O 0,5 3,0 O O O O 

2,0 O 0,5 ° 2,0 ° ° 1, O ° 0,5 ° 0,5 

° ° 0,5 0;5 2,0 1 ,5 1 , O 1 ,5 2,5 O ° 1 , O 

3,5 1, ° 0,5 2,5 1, ° ° 1 , ° 1 , ° 3,5 2,0 0,5 0,5 

co 
Ul 



Tabela 10. Incidência (%) de FU6a..IL"tun spp. em sementes de soja do cultivar IAC-S co-

lhidas em quatro momentos e avaliadas em quatro épocas durante o armazena-

mento em diferentes ambientes~ 1983. 

câmara fria Ambiente 

dez. jun. dez. jun. out. dez. 

M
1 R7 20,0 20,0 12,5 20,S 13,0 2' r '-f,:::l 15,0 20,0 15,5 1S,5 7,5 10,0 

M2 RS 5,5 5,0 5,0 5,0 10,5 3,5 3,5 10,5 5,5 5,5 3,0 4,5 

M3 4,5 6,5 6,0 5,5 S,5 10,0 4,5 10,0 6,5 10,5 4,5 4,5 

M4 16,0 32,5 26,5 20,5 27,0 24,5 26,5 24,5 23,0 29,0 24,0 23,5 

I: 

00 
CJ) 



Tabela 11. Incidência (%) de A~re~9~lhL~ spp. em sementes de soja do cultivar IAC-8 co-

lhidas em quatro momentos e avaliadas em quatro épocas durante o armazena-

mento em diferentes ambientes. 1983. 

armo Câmara fria Ambiente 

dez. jun. ago. out. dez. jun. ago. out. dez. 

M
1 R7 52,5 66,0 77 ,5 60,0 64,5 65,0 70,5 59,5 72 ,5 74,0 85,0 78,5 

M2 R8 26,5 47,5 8·1, O 63,0 23,0 42,0 75,0 44,0 37,5 43,5 89,0 73,5 

M3 26,0 32,0 70,0 53,0 18,5 36,0 84,5. 74,5 27,5 34,0 86,5 70,5 

M4 12,5 12,5 45,0 22,5 6,0 17,5 46,5 47, O 19, O 11 ,5 53,5 36 ,O 

(X) 

-.....J 
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Tabela 12. Incidência (%) de Pe.nlc..l.füwn spp. em sementes de soja do cultivar IAC-8 co 

lhidas em quatro momentos e avaliadas em quatro ~pocas durante o armazena-

menta em diferentes ambientes. 1983. 

armo Câmara seca câmara fria Ambiente 

Mom. Colho jun. dez. Jun . dez. jun. ago. out. dez. 

M1 R7 11 ,5 22,0 22,5 23,5 14,0 14,0 14,0 27,0 6,0 24,0 20,5 45,0 

M2 RS 15,5 40,0 37,0 49,5 14,0 36,0 34,5 37,0 20,5 40,0 53,5 58,0 

M3 14,5 17,5 33,5 32,0 17,5 32,0 48,5 43,5 20,5 32,0 52,5 61 ,5 

M4 10,5 12,5 24,5 15,0 1 , ° 30,5 35,5 28, ° 5,0 11 ,5 30,5 32,0 

co 
co 



Tabela 13. Incidência (%) de P homop.ói.ó .óojae. em sementes de soja do cultivar IAC-Fosca-

r~n 31 colhidas em quatro momentos e avaliadas em quatro épocas durante o 

armazenamento em diferentes ambientes. 1984. 

armo I Câmara seca câmara fria Ambiente 

Mom. Colho ~ ma~o iul. set. novo maio iul. set. novo ma~o ;ul. set. I novo 

M1 9,5 13,5 10,5 7,0 23,0 19,5 7,0 5,0 14,5 16,5 7,5 / 4,0 

M2 R7 10,5 15,0 10,5 4,0 12,0 12,5 7,0 1 ,5 7,0 14,5 4,0 2,0 

M3 R8 3,5 8,0 7,0 2,0 8,0 5,0 4,0 2,5 4,5 9,0 2,0 2,0 

M4 2,5 7,0 1 ,5 2,5 3,5 3,0 0,5 1 , ° 2,0 8,0 1 ,5 l,5 

co 
\.O 



,./,i 

Ta bel a 1 4. I n c i dê n c i a (% ) d e F Uó a.JLi wn s p p. em sem e n t e s de s o j a d o cu 1 t i v a r IAC-Fosca-

rln 31 colhidas em quatro momentos e avaliadas em quatro épocas durante o 

armazenamento em diferentes ambientes. 

câmara seca 

malO novo 

M1 5,5 9,0 6,0 5,5 11 ,5 11 ,5 6,0 5,0 13,0 7,5 4,5 2,0 

M2 R7 ° 2,5 2,5 2,5 1 , ° 2,0 2,5 1 , ° 3,5 1,0 ° ° 
M3 RS 3,5 2,0 1 , ° 1 , ° 2,5 2,5 1 ,5 0,5 2,5 1 ,5 1,5 0,5 

M4 5,0 3,0 4,5 3,5 4,0 1 , ° 1 ,5 2,0 3,5 0,5 0,5 2,0 

\.O 
o 



Tabela 15. Incidência (%) de elado-6pon-lLm sp. em sementes de soja do cultivar IAC-Fos

carin 31 colhidas em quatro momentos e avaliadas em quatro períodos durante 

o ~rmazenamento em difererites ambientes. 1984. 

câmara seca câmara fria Ambiente 

malO novo malO novo malO novo 

M1 
78,5 56,0 4,5 3,5 73,0 75,0 8,5 21 ,5 68,0 59,5 1 , ° 4,0 

M2 .R7 79,5 79,0 9,0 8,5 81, O 80.5 9,0 13,5 80,0 72,5 3,0 6,0 

M3 R8 83,5 87,5 12,0 9,5 90,0 75,0 12,5 22,5 82,0 71, ° 8,0 6,0 

M4 89,0 90,0 14,5 12,0 90,5 94,0 9,5 27,5 84,0 79,5 3,5 9,5 

\.D 



Tabela .16. Incidência (%) de A.ópe.JLg~f,tUó spp. em sementes de soja do cultivar IAC-Fos-

carin 31 colhidas em quatro momentos e avaliadas em quatro períodos durante 

o armazenamento em diferentes ambientes. 1984. 

armo Câmara fria Ambiente 

novo maio novo maio novo 

M
1 2,5 16,0 10,5 12,0 0,5 14,0 58,5 87,5 1 , O 8,5 11 ,5 5,0 

M2 R7 1 , O 13,5 7,5 9,0 1, O 6,5 40;5 76,0 1 ,5 13,5 7,5 3,0 

M3 R8 1, O 27,5 6,5 4,5 O ?8,0 17,0 78,0 O 35,5 9,0 2,5 

M4 O 8,5 4,0 5,5 O 28,5 31 ,5 76,0 1 ,5 13,5 9,0 3,0 

I: 

1.0 
N 



Tabela 17. Incidência (%) de Pe.nic.i.LUum spp. em sementes de, soja do cultivar IAC-Fos-

carin 31 colhidas em quatro momentos e avaliadas em quatro épocas durante o 

armazenamento em diferentes ambientes. 1984. 

~- n~~-:'~...1~~ arm.1 Câmara seca Câmara fria Ambiente 

Mom. cOl~1 ma~o ]Ul. set. novo ma~o ]ul. set. novo ma~o I lUl. I set. I novo 

M1 4,5 11 , O 7,5 3,5 3,0 5,5 10,5 44,0 10 ,O 10,5 9,5 0,5 

M2 R7 3,0 10,5 4,0 1 ,5 1, O 5,0 16,0 41,5 4,5 14,0 2,5 1 ,5 

M3 R8 3,5 5,5 5,0 3,5 1 , O 25,0 5,5 28,5 2,5 18,5 4,5 2,0 

M4 1 ,5 6,0 3,5 0,5 0,5 14,0 24,5 52,5 1 ,5 8,5 5,0 2,5 

I' 

U) 

w 



Tabela 18. Incidência (%) de Pae.c...Leomyc..e.1.:J sp. em sementes de soja do cultivar IAC-Fos-. 

carin 31 colhidas em quatro momentos e avaliadas em quatro épocas durante o 

armazenamento em diferentes ambientes. 1984. 

armo Câmara seca câmara fria Ambiente 

Mom. Colho ~ maio novo ma1.O novo maio novo 

M1 1,5 2,0 2,0 0,5 ° 1,0 35,0 48,5 1, O O 1, ° ° 
M2 R7 O O 1 , O 1 ,5 ° 0,5 35,5 37,0 O O ° O 

M3 R8 O O 0,5 4,5 O O 20,5 39,5 O O O O 

M 
4 O O O 1 ; 5 O O 28,5 28,5 O O O O 

1..0 
..j:::> 



'1 

Tabela 19. Incid~ncia (%) de P~mophlh hojae em sementes de soja do cultivar IAC-S co-

lhidas em quatro momentos e avaliadas em quatro épocas durante o armazena-

mento em diferentes ambientes. 1984. 

~~~ ~~"'.+-
câmara seca Câmara fria Ambiente 

jun. dez. 

M
1 R7 6,0 5.0 2,0 6,0 6,5 3,0 2,0 3,5 4,0 4,5 5,0 15,0 

M2 RS 3,5 2,0 1 , O 3,0 10,5 4,5 2,5 1 ,O 1 , O 0,5 2,0 0,5 

M3 16,5 10,5 2,5 5,0 15,5 9,5 9,5 4,0 14,5 S,O 4,0 1 ,5 

M4 29, O 15,0 6,5 10,5 23,0 24,5 14,0 15,5 30,0 10,5 11 ,5 7,0 

I.D 
(J] 



, : 

'.i· 

Tabela 20. Incidência (%) de F~ahium spp. em sementes de soja do cultivar IAC-8 co-

lhidas em quatro momentos e avaliadas em quatro épocas durante o armazena-

mento em diferentes ambientes. 1984. 

câmara seca câmara fria Ambiente 

~Ijun. ago. out. dez. jun. ago. out. dez. jun. ago. out. dez. 

M
1 R7 2,5 1, O 5,0 2,5 1 ,5 3,0 1 , O 1 ,5 3,0 2,5 4,0 1 ,5 

M
2 R8 0,5 1, ° ° 1 ,5 7,5 3,5 4,0 1 , ° 0,5 1 ,5 1, ° 0,5 

M3 12,0 5~0 3,5 4,5 5,0 8,0 11 ,5, 6,0 10,0 6,5 4,5 3,.0 

M4 13,0 12,0 11 ,5 9,5 16,0 14,5 24,5 21 , O 16,0 27,0 11 ,5 9,0 

\.D 
(J") 



,.~' 

Tabela 21. Incidência (%) de Clado~pOhiwn sp. em sementes de soja do cultivar IAC-S co 

lhidas em quatro momentos e avaliadas em quatro ~potas durante o armazena-

mento em diferentes ambientes. 1984. 

câmara fria Ambiente 

dez. Jun. ago. out. dez. Jun. ago. out. dez. 

M1 R7 88,0 17, O 8,5 6,0 81,0 34,0 28,5 26,5 83,0 12,5 1, O 3,0 

M2 RS 99,5 39,0 17,5 17,0 78,0 31,5 42,0 33,5 97,5 30,5 15,5 10,5 

M3 80,5 22,5 9,5 7,0 59,5 28,5 23,5 9,0 66,0 13 ,O 5,0 2,5 

M4 56,5 27,5 11 , O 7,5 59,0 31, O 24,5 10,0 54,5 15,0 3,5 5,5 

c 

\.O 
-...,J 



, 
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Tabela 22. Incidência (%) de A.ópe.fLgiffU6 spp. em sementes de soja do cultivar IAC-S co 

lhidas em quatro momentos e avaliadas em quatro ~pocas durante o armazena-

me n t o em d i f e r e n t e s a mb i e n t e s. 1 9 S 4 . 

Câmara seca Câmara fria Ambiente 

Jun. dez. 

M
1 R7 3,5 23,S 17,0 20,0 3,5 21 ,5 15,0 39,5 4,5 23,5 21, O 16,5 

M2 RS 3,5 13,0 15,5 9,5 4,5 15,0 S,5 30,0 6,0 14,0 20,S 10,0 

M3 4,5 22,0 18,5 11 ,5 3,5 31, ° 14,0 7,5 13,0 22,5 14,5 10,0 

M4 1, O 9,5 6,5 4,5 ° 11 ,5 5,5 5,5 1, ° 7,5 10,0 10,5 

\.O 
(X) 



Tabela 23. Incidência (%) de Pen-Lc.,LlliU11 spp. em sementes de soja do cultivar IAC-8 co-

Mom.Colh. 

M
1 R7 

M2 R8 

M3 

M4 

lhidai em quatro momentos e avaliadas em quatro ~pocas durante o 

mento em diferentes ambientes. 1984. 

armazena-

armo câmara seca câmara fria Ambiente 

~ jun. dez. ]un. dez. jun. out. dez. 

52,5 47,5 37,5 46,5 43,0 57,5 51,5 63,0 61 ,5 47,5 46,5 43,0 

19,5 11, O 12,0 11 , O 14,0 23,0 22,0 45,5 20,0 12,0 15,5 6,5 

2,0 6,5 3,5 6,0 3,5 2,5 4,0 1 ,5 3,5 6,5 5,5 6,0 

1 , O 4,0 8,5 3,0 0,5 3,0 2,5 2,5 2,0 1 ,5 8,0 5,5 

I' 

\.O 
\.O 



Tabela 24. Incidência (%) de PaeQiiomyQe~ sp. em sementes de soja do cultivar IAC-S co 

Ih idas em quatro momentos e avaliadas em quatro épocas durante o armazena-

mento em diferentes ambientes. 19S4. 

câmara fria Ambiente 

dez. jon. ago. out. dez. Jun. ago. out. dez. 

M
1 R7 O O O O O O 10,0 2S,0 0,5 O O O 

M
2 RS O O O O O O 6,0 27,5 O O O O 

M3 O 0,5 O O 1,0 O 2,5 1 ,5 O O 2,5 O 

M4 O O O O O O O 3,5 O O O O 

C> 
C> 


