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MATURAÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO 'AROAl.'1A' (Pha.6eo.t.Lu vulgaJÚ.6 .L.)
E SUA INFLU!NCIA SOBRE O POTENCIAL

DE

ARMAZENAMENTO

Autora: HELENA MARIA C. PESCARIN CHAMMA
Orientador: Prof. Dr. JOLIO MARCOS FILHO

RESUMO
Esta pesquisa foi conduzida no Campo

Experi-

mental e no Laboratório de Sementes do Departamento de Agricultura da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/
USP, com o objetivo de se estudar a maturação de sementes de
feijão 'Aroana'!; procurou-se associar a maturidade fisiológi
qa a

caracterí sticas morfológicas das sementes

além do potencial de conservação das mesmas em

e

plantas,

ccndições nar-

mais de ambiente.
O estudo da maturação das sementes foi realizado através de um ensaio de campo conduzido durante

...

agr~cola

\"
-

o

ano

\

'----. ),::.

1981/82; efeeuaram-se dez colheitas em momentos dis

tintos, entre 29

'di.as~

e&J.dia.s.:ap)S':l) início do florescimento e,

a seguir, determinaram-se: número final de plantas,

pro~o,

coloração das sementes, grau de umidade, peso da matéria seca, germinação e vigor das sementes (primeira contagem de~
minação, envelhecimento artifici~l e condutividade
ca); descrições sucintas das plantas relacionadas às

elétrifolhas

e à coloração das vagens e sementes também foram efetuadas.

vii.
As sementes colhidas foram armazenadas em con
dições normais de ambiente e, trimestralmente, efetuaram -se
testes de germinação e vigor.
As análises dos dados e a interpretação

dos

resultados permitiram as seguintes conclusões:
- Ocorrências de alterações da qualidade

fi-

siológica das sementes de feijão 'Aroana', durante o período
em que estas apresentam o máximo peso da matéria seca, indicaram que este parâmetro, quando considerado

isolad~teT~não

é suficiente para a caracterização da maturidade

fisiológi-

ca das mesmas.
- A coloração das vagens pode se

constituir

em parâmetro mais eficiente que a coloração do tegumento, .pa
ra identificar a maturidade fisiológica de sementes de

fei-

jão.
- A qualidade inicial das sementes de

é um dos principais fatores determinantes do potencial

-

conservaçao

durante o

armazenamento~

feijão
de

viii.
MATURATION ANO POTENTIAL OF STORAGE OF SEEOS OF 'AROANA'
BEAN

(Pha~eo~u~

vutga~i~

L.)

Author: HELENA MARIA C.

PE~ ~

Adyi"ser: Prof. Or. JOLIO MARCOS FILHO

SUMMARY
This research deals with the maturation

of

'Aroana I bean seeds by associating the physiological maturity
to morphological characteristics of seeds and plants,
well as the potential of storage of the seeds in
conditions.

The experiments were set in

laboratory
experimental

the

field and in the Laboratory of Seeds of the

as

Department

of

Agriculture of "Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz", in Piracicaba, State of são Paulo, Brazil.

The

of seed maturation was carried out in the field,

during the

year 1981/1982.

study

At different times, ten lharvests were nade frem

29 to 63 days after the beginning of the blooming período 'lhe

plants,

fo1lowing parameters were determined: final number of
yield, seed color, moistüre
germination and seed vigor

"

.

seed

content,
: (:first

count

of

a,ecelerated,. aging and electrícal c onduc ti vi ty) •

germination,
Brief

criptions of the plants in relation to the leaves
and seed color were presented

as well.

matter,

dry

and

despod

The seeds were stored

ix.

in laboratory conditions and
were done trirnestrially.

germination

and

vigor

The results were as follows:

seed dry matter weight was insufficient·

tests
the

by i tself to characterize

Physiological rnaturi ty of the seeds i pod color is nore eEficient
to identify the physiological rnaturity of bean

seeds

seed colori the initial condition of seed quality
the main factors to determine the storability.

than

is one of

1. INTRODUÇÃO
o

objetivo básico de um sistema de

produç.ão

de sementes é a obtenção de materiais com elevada

qualida-

de genética, física, fisiológica e sanitária, permitindo

a

futura obtenção de produtividades agrícolas elevadas.
Dentre as etapas da produção de sementes,
momento de colheita é uma das mais críticas; quando
do, pode

c~mpronieter

o

inadequ~

seriamente a qualidade das sementes.

A maturação de sementes tem sido caracterizada como um processo de acúmulo de matéria seca,

acompanha-

do por alterações do grau de umidade, tamanho, poder

germi-

nativo e vigor, além de outras transfonnações bioquímicas, físi
cas e estruturais.

De um modo geral, considera-se que as se

mentes estão fisiologicamente maduras quando atingem ó máximo peso da matéria seca.
O momento ideal para a colheita das

sementes

é no ponto de maturidade fisiológica; no entanto, frequentemente,

o

ponto de colheita está mais relacionado ao grau

2.

de umidade das sementes que

à

sua qualidade; portanto, du-

rante o período compreendido entre a maturidade e

a

colhei

ta, as sementes podem permanecer expostas a condições desfavoráveis de ambiente e sujeitas a deterioração prematura.
A conceituação da maturidade fisiológica

em

função do máximo peso da matéria seca tem sido questionada,
não só em função "&s dificuldades da determinação precisa des
se ponto, como também, da possibilidade da ocorrência de alterações qualitativas durante o período em que apresentam

o

máximo peso da matéria seca.
Por outro lado, o número de trabalhos
preocupam em relacionar, de maneira precisa,

a

que se

maturidade

fisiológica às características morfológicas da planta e

das

sementes é escasso; esse conhecimento não só permitiria

a

identificação prática do ponto de maturidade como

o

também

estabelecimento de referências para a caracterização da época mais adequada para a colheita.
No presente trabalho, portanto, foi

estudada

a maturação de sementes de feijão 'Aroana',com o objetivo de
se caracterizar o ponto de maturidade fisiológica e associálo às características morfológicas das plantas e sementes.
PreteHdeu~se.

também, obter informações

sobre

o comportamento das sementes colhidas em diferentes estádios
de maturação, durante o armazenamento em condiçóes
de

~mhiente,

visto que, na literatura, não são comuns

dos nesse senti,do.

normais
estu-

3.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1.

MATURAÇÃO DE SEMENTES
A maturação de sementes compreende uma

série

de alterações morfológicas, fisiológicas e funcionais,

que

ocorrem a partir da fertilização do óvulo, prosseguindo

até

o momento em que as sementes 'estão prontas para

a colheita.

Durante esse processo, verificam-se, principalmente, alteraçoes no peso da matéria seca, grau de umidade, tamanho, germinação e vigor das sementes; modificações bioquímicas

tam-

bém podem ser constatadas (DELOUCHE, 1971).
Segundo POLLOCK e ROOS (1972), após a fertili
zaçao há um período de formação da estruturadas

sementes

através da expansão e diferenciação celulares; durante essas
fase~

ocorre o .aumento do tamanho das sementes, mas o grau' de

umidade permanece constante e elevado, passando a

à medida que

~s

sementes acumulam reservas.

decrescer

No final do

cesso de maturação, as sementes perdem água sem que
acréscimos significativos no peso da matéria seca.

pr~

ocorram

4.
processo

A partir de determinado momento do

de maturação, quando a semente atinge o máximo peso de matéria seca, ela não mais recebe fotossintetizados da planta

e

pode, pelo menos para efeitos práticos, ser considerada como
"desligada" da planta-mãe (CARVALHO e NAKAGAWA, 1983).

Esse

tem sido mencionado como o ponto em que a semente atinge

a

maturidade fisiológica (RAJANA e ANDREWS, 1970; DEIOUCHE, 1971;
HARRINGTON, 1972; POPINIGIS, '1977; TOLEDO

e

MARCQS

FILHO,

1977; CARVALHO e NAKAGAWA, 1983); neste ponto,a semente

tam

bém atingiria a máxima qualidade fisiológica (em termos

de

germinação e de vigor).
A partir do ponto de maturidade

~isiológica

tem início a deterioração das' sementes (POPINIGIS, 1977; MAR
COS FILHO, 1980).

DELOUCHE

(1972) afirmou que atrasos na co

lheita após aquele ponto correspondem ao "armazenamento" das
para acelerar o processo de de

mesmas no campo e contribuem
terioração.

Esse "armazenamento" ao ar livre, segundo TOLEDO e MARCOS FILHO (1977) e CARVALHO e NAKAGAWA (1983), pode comprometer a qualidade das sementes, pois estas

perman~

cem expostas às variações climáticas, ao ataque de insetos e
I

.

de microorganismos que contribuem significativamente para

a

queda da qualidade.
O estudo da maturação, em tecnologia de

seme~

tes, objetiva, principalmente, determinar o ponto de maturidade fisio16gica das diferentes espécies (MARCOS FIlliO, 1980).

5.

A maioria dos trabalhos de pesquisa sd:>:re a naturação
de serentes tem considerado, principalnente os parânetros citada::; por tE
IDUCHE (1971): grau de umidade, tamanho, peso da matéria seca,

gennina-

ção e vigor das senentes. Em geral, os estudos visam a determinação

da

malhor época para a colheita ou dos efeitos da época de colheita sd:>:re a
qualidade das senentes.

Na literatura encontram-se

vários

trabalhos

conduzidos com diferentes espécies que mostraram, através dos
resultados obtidos, que no ponto de

maturidade fisiológica,

quando a semente apresentava seu máximo peso da matéria seca
ou nao se observavam mais acréscimos significativos nesse pe
so, a sua qualidade fisiológica era máxima.

Dentre

eles podem

ser

destacados trabalhos de PAJAN..2\ e E:JIDIW:'lS (1970). com arroz l ')ELOUCHE
(1974) com soja, GONÇALO -e MACIEL (1975) COll~ arroz, CARVALHO

et alii (1980) com amendoim-do-campo (espécie arbórea

nati-

va), ZANINI U982) e VIANA et alii (1983) com sorgo sacarina,
SOUZA e LIMA (1985) com sementes de angico, TILLMANN et alii
<.1985) com sorgo saca:f:jino, NAKAGAWA e MACHADO <.1987) com aveia

preta e VIEIRA et alii <.1987) com sementes de guandu.
Para as sementes de feijão
et alii

(~975b)

constataram que os pontos de máximo

matéria seca, germinação e vigor são,
dentes.

'Rico 23',

praticamente,

SILVA
peso da
coinci

No entantoI NEUBERN e CARVALHO (1976) verificaram que

,

.

a máxima germinação foi obtida após os pontos de maximo peso
da matéria seca e vigor.
Assim, há na literatura resultados de pesquisa que indicaram não haver coincidência entre os

pontos

de

6.

máximo peso da matéria seca, máxima germinação e máximo

vi-

gor.

Exemplos encontram-se nos trabalhos desenvolvidos

por

CARVALHO (1972) com algodão, JACINTHO e CARVALHO (1974)

com

et

soja, ALVES et a1ii (1976) com algodão, CARVALHO

ali i

(1976) com amendoim, CARVALHO e YANAY (1976) com trigo, QUIROGA (1978) com arroz, BORBA e FORMOSO (1978),
(1979a, 1979b, 1980), FRAGA et alii (1981) e

MARCOS FILHO
MARCOS

FILHO

et alii (1981) com soja.
concluiu

MARCOS FILHO (1979a, 1979b, 1980)
que o má.x:irco peso da ma.téria seca, não é· \strfic~éÍlte para
racterização da maturidade fisiológica de sementes

a

ca

de soja;

informações sobre a germinação e ~ vigor são imprescindíveis.
O autor sugeriu a revisão da conceituação de maturidade
siológica devido à possibilidade da ocorrência de

fi-

alterações

qualitativas durante o período em que as sementes apresentam
o máximo peso da matéria seca.
Essas alterações, de acordo com

MARCOS FILHO

(1979b), compreenderiam processos anabólicos e

catabâücos,~

ganização e desorganização dos sistemas de rrenbranas celulares, além de
outras ocorrências

que se verificam na fase pré-maturidade (ca

pacitando as sementes para exercer suas funções vitais)

ou

durante o início do processo de deterioração.
Entretanto, é necess·ário, também, que se considerem, conforme salientaram HARRINGTON (1972)

e

TE KRONY

et alii .(1979), as dificuldades para se determinar, com

prec~

sao,o ponto final de acúmulo de matéria seca durante o

pro-

cesso de maturação de sementes.

7.

TE KRONY et alii

(l~79)

e MARCOS FILHO (1980)

verificaram que o peso da matéria seca sofre variações muito
pequenas, à medida que se aproxima do seu valor máximo;

as

imprecisões de amostragem, as falhas técnicas durante

sua

determinação, bem como a sensibilidade do método estatístico
adotado, podem contribuir para que as sementes sejam consideradas maduras antes que o fluxo de reservas da planta

para

a semente tenha realmente cessado.
MARCOS FILHO et alii (1981) enfatizaram

que

um dos caminhos existentes para a resolução do assunto referente

à

maturidade fisiológica, é a associação entre os estu

dos de Bioquímica e Fisiologia Vegetal.

Como exemplo

cita-

ram os trabalhos conduzidos por EASTIN et alii (1973)

e

TE

KRONY et alli (1979) que, utilizando plantas expostas ao l4c,
transpo~

determinaram o momento em que houve paralização do
te de reservas da planta para as sementes.
et alii,_ considerando trabalhos que relacionaram

Assim MARCOS
a

FILHO-

maturidade fi

siológica de sementes à organização do sistema de

membranas,

realizaram um estudo em que a avaliação da permeabilidade do
sistema de membranas celulares, através- do teste de
ção de potássio, permitiu acompanhar a evolução do

lixivia
processo

de maturação de sementes de soja, bem como caracterizar

o

ponto de maturidade fisiológica e o início do processo de de
teri.oraçao.
Por outro lado, HARRINGTON (19721

comentan-

do que a determinação do ponto de máximo peso da matéria

se

8.

ca é de difícil detecção, considerou necessárias atenções es
peciais às alterações que ocorrem nos frutos ou no

tegumen-

to das sementes, durante o processo de maturação; segundo e~
se autor, tais parâmetros podem ser utilizados para se deter
minar a maturidade.
Trabalhos nesse sentido, foram conduzidos por
DAYNARD e DUNCAN (1969) e RENCH e SHAW (1971);

constataram

que a formação da camada negra na região basal do

endosper-

ma, em sementes de milho, pode ser utilizada para a determinação da maturidade fisiológica.

EASTIN et alii

ZANINI (1982) também chegaram a essa conclusão,

(1973)

e

trabalhan-

do com sementes de sorgo.
Em trabalhos com aveia (.LEE et alii, 1978)
com cevada C.COPELAND e
lógica

foi

CROO~STON,

e

1985), a maturidade fisio-

relacionada às mudanças de coloração verde pa-

ra amarela, nas glumas e no pedúnculo.

Segundo NAKAGAWA

e

MACHADO (1987), por ocasião da maturidade fisiológica de sementes de aveia preta, 80% das panículas apresentavam colora
ção amarelada típica.
Para a cultura da soja, um número maior de tra
balhos nesse sentido é encontrado na literatura. Dentre eles,
FEHR et alii <.1971) caracterizaram o ponto de maturidade fisiológica através da coloração das vagens e das

folhas;~

TON e HILL (1978) consideraram que o início da contração das
sementes e a coloração das vagens se constituíram em parâmetros eficientes para caracterizar o momento em que as semen-

9.
tes atingiram a maturidade fi sio1ógica (máximo peso seco); MAR
COS FILHO (1979a; 1979b; 1980) concluiu que tanto a

co1ora-

çao das sementes e das vagens como a do hi10 podem

consti-

tuir em parâmetros eficientes para identificar a

maturida-

de da soja.
Por outro lado, RENA e VIEIRA (1971) e ANDRADE e VIEIRA (1972) estudaram os efeitos da colheita em diferentes épocas, na produção e na qualidade da semente de feijão.

As épocas de colheita foram caracterizadas,

te, pela coloração das vagens.

visua1men

Os primeiros autores consta-

taram que nas colheitas realizadas quando 70 a 100% das

va-

gens apresentavam-se verdes, houve uma diminuição da germina
ção e da qualidade comercial das sementes, bem como da prod~
tividade da cultura.

ANDRADE e VIEIRA (1972) obtiveram

sultados semelhantes, quando as sementes colhidas

re-

apresenta

ram em torno de 6 O% de água e 6 O a 8 O% das vagens estavam ver
des, 20 a 40%. coloridas e O a 15% secas; no entanto, a capacidade germinativa das sementes não foi afetada.
SOESARSANO e COPELAND (1974) relacionaram

a

maturidade fisiológica à coloração das vagens de feijão; segundo os autores, a germinação e o vigor foram maiores em va
gens completamente maduras (marrons) •

. 2.2.

ARMAZENAMENTO
Para a maioria das culturas propagadas por se

10.
mentes, o armazenamento é praticamente obrigatório visto que,
em geral, a época de colheita não coincide com o
adequado para a semeadura.

momento~s

A principal preocupação

durante

o período de armazenamento é a preservação ou manutenção

da

qualidade das sementes, minimizando a velocidade do processo
de deterioração (TOLEDO e MARCOS FILHÓ, 1977: DELOUCHE

et

a1ii, 1973).
Considera-se que, durante o armazenamento,
qualidade das sementes

nao

pode ser melhorada;

gundo TOLEDO e MARCOS FILHO (1977), o processo de

a
se-

deteriora

ção das sementes é progressivo e irreversível, nao pode

ser

evitado, somente retardado.
Um dos fatores que influem na conservaçao

da

semente é a sua qualidade inicial; quando armazenadas, apresentam variáveis níveis de qualidade em função .do seu histórico nas

etapas pré e pós-colhei ta (CARVALHO

e

NAKAGAWA,

1983) •
A qualidade fis·io15gica das sementes é máxima
por ocasião da maturidade fisiológica (DELOUCHE

et

a1ii,

1973; POPINIGIS, 1977; TOLEDO e MARCOS FILHO, 1977). segundo
DELOUCHE

(~968}

I

a deterioração, nesse ponto, é mínima.

A partir do ponto de maturidade fisiológica,o
poder ger.ffilnativo e o vigor declinam em intensidades

variá-

veis, dependendo das condições a que as sementes ficam sujeitas, ou seja( a qualidade poderá apenas ser mantida ou
crescer, dependendo das condoições de ambiente anteriores

dea
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colheita, das injúrias mecânicas sofridas durante a

colhei-

ta, secagem e beneficiamento (DELOUCHE et alii, 1973;

McDO-

NALD, 1975; POPINIGIS, 1977; CARVALHO e NAKAGAWA, 1983).
Portanto, quando a semente é colocada no

ar-

mazém, apresenta um nível de qualidade que resulta da

açao

isolada, bem como da interação de diferentes fatores.

Â pa~

tir desse momento, a preservação dessa qualidade fica na dependência das condições de armazenamento da semente

(POPINI

GIS, 1977; CARVALHO e NAKAGAWA, 1983).
A umidade relativa e a temperatura do ambiente de armazenamento são os fatores mais importantes que afetam a preservação da qualidade das sementes (DELOUCHE

et

alii, 1973; POPINIGIS, 1977; CARVALHO e NAKAGAWA, 1983). Des
ses dois fatores, DELOUCHE et alii (1973) destacaram a maior
importância da umidade relativa do ar devido à sua

relação

direta com o grau de umidade das sementes e pela sua acentua
da influência na infestàção, crescimento e reprodução

dos

fungos e insetos que afetam sementes armazenadas.
TOLEDO e MARCOS FILHO (1977) afirmaram que pa
ra se conservar o poder germinativo e o vigor das

sementes

geràlmente é necessário mantê-las em ambiente seco

e

frio;

quanto mais seco e mais frio, dentro de certos limites, maio
res as possibilidades de se prolongar a conservação das
mentes ortodoxas.

Os autores citaram uma regra de manejo

se~

ra armazenamento em condições seguras: a soma da umidade relativa (UR%) com a temperatura (oC) do meio no qual

vai

se

12 •.

armazenar

as

sementes,

deve

ser

no

máximo

igual

a

55,5.
As pesqui sas relacionadas :ao .... armazenamento.de
sementes de feijão, geralmente, referem-se ao

comportamen-

to das mesmas, com diferentes graus de umidade, em

diferen-

tes condições de ambiente; normalmente são conduzidas com se
mentes com qualidade fisiológica inicial elevada •
. LOPEZ (1964) armazenou a 26 o C,

sementes

feijão com diferentes graus de unddade, acondicionadas

de
em

frascos herméticos; os resultados permitiram concluir que se
mentes de feijão com grau de umidade entre 12 e 14% apresentaram boa conservaçao durante, aproximadamente, sete meses.
ZINK e ALMEIDA (1970) armazenaram em
çoes normais de ambiente, sementes de feijão

condi-

com diferentes

graus de umidade (14,0; 9,3 e 6,7%), acondicionadas em sacos
de aniagem e em sacos plásticos fino e grosso.

verificaram,

após dois anos, que a germinação das sementes,

acondiciona-

das em sacos plásticos, manteve-se em níveis superiores
95%

quando o grau de umidade inicial das mesmas era

infe-

rior a 10%; as sementes mantidas em sacos de aniagem,
pendentemente do grau de umidade,
presentavam

~orcentagens

de

ao

final

germinação

a

inde-

do - ensaio I

a

superiores

a

'85%.
ZINK et alii

(1976) trabalharam com

sementes

de feijão com diferentes graus de umidade (6,7 e 14,2%), acon
dicionadas

em

frascos herméticos de vidro, mantidos em

am-
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biente com temperatura controlada (20 e 30 0 C),

durante

3

anos: a testemunha com,14,2% de água, foi acondicionada em sa
co de pano em condição normal de ambiente.

Também foram rea

lizados, em épocas apropriadas, testes de campo para
liar estande final e produç,ão de sementes.

ava-

De acordo com os

resultados, concluiu-se que a alta umidade da semente e alta
temperatura de armazenamento foram prejudiciais à germinação
e ao vigor, com reflexos negativos no estande final no campo
e na produção, principalmente nos períodos finais de armazenamento.

Constataram também, que durante o armazenamento, o

vigor das sementes decresceu mais rapidamente que a germinaçao: a testemunha conservou-se bem até 24 meses e, a

partir

daí, a queda na germinação foi mais acentuada.
Segund~

FREIRE et alii (1978), sementes

feijão, com 13% de água, podem ser armazenadas em

de

condições

normais de ambiente durante 22 meses, com manutenção da germinação e do vigor.
Conclusões semelhantes foram relatadas
ZINK et alii (1979) quando armazenaram sementes de

por
feijão

em ambiente sem controle de temperatura e umidade relativa.
FONSECA et a1ii

(1980) verificaram que as se-

mentes de feijão, com grau de umidade inicial de 13%,

se

conservaram em condições normais de ambiente, sem perdas

do

poder germinativo e do vigor, (cOI!pr:ilnento hipocótilo e de .raiz
~rimária),

durante 22 meses. Constataram ainda, que em ambi-

ente controlado, câmara f~ia e seca (129C e 30% UR) e câmara
seca (30% UR), a qualidade das sementes manteve-se
por 48 meses.

estável
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As sementes comerciais de feijão

geralmente

sao armazenadas em condições normais de ambiente.

Portanto,

os resultados desses trabalhos indicaram que para a
ção da qualidade, durante o armazenamento nessas

preserv~

condições,

as sementes devem apresentar grau de umidade inicial aproximado de 13%.
Entretanto, trabalhos de pesquisa que

visam

estudar o comportamento das sementes, colhidas em diferentes
épocas, no armazenamento são escassos.
Nesse sentido, PIMENTEL e MIRANDA (1982) con---duziram urna pesquisa para se determinar
a maturidade

fisio-

lógica da semente de feijão 'IPA-74-l9' e estudar o

poten-

cial fisiológico das sementes colhidas antes e após o
de maturidade.

ponto

Concluíram que as sementes, com grau de umi-

dade reduzido para 12%, mantiveram sua qualidade inicial
minaçãol praticamente inalterada por 24 meses,

em

{~

ambien-

te com umidade relativa de 50% e temperatura de l5 o C, aproxi
madamente.
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3. MATERIAL E MtTODOS
o

presente trabalho foi conduzido no Laborató

rio de Sementes e no Campo Experimental do Departamento
Agricultura (LAG), da Escola Superior de Agricultura
de Queiroz"

de
"Luiz

(ESALQ), da Universidade de são Paulo (USP).

Em

linhas gerais, constou do estudo da maturação de sementes de
feijão, procurando-se caracterizar o ponto de maturidade para o cultivar Aroana, através de parâmetros fisiológicos
morfológicos; verificou-se, também, o comportamento das
mentes colhidas em diferentes épocas, quando armazenadas

e
seem

condições normais de ambiente.

3.1.

SEMENTES E CULTIVAR
Utilizaram-se sementes básicas de feijão, cul

tivar Aroana, produzidas e beneficiadas pela Secretaria

da
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Agricul tura e Abastec:iJnento do Estado de são Paulo e fornecidas pela
Seção de Leguminosas do Instituto Agronômico do Estado de são Paulo.

o cultivar Aroana, segundo

(1978) ,

POMPEU

apresenta as seguintes características: hábito de crescimeninternó-

to indeterminado, com guia curto, tipo arbustivo,
dios curtos e maturação praticamente uniforme.

Possui

has-

tes e folíolos verdes com flores de cor branca, iniciando
florescimento aos 35-40 dias após a emergência.

cio de maturação e palha quando maduro.

vagens

As

sao levemente achatadas, retas, de cor verde-clara

em

iní-

As sementes são elíp

ticas, de coloração marrom a marrom avermelhado, tendo
vermelho.

halo

A altura das plantas é variável, de acordo com

ambiente onde se desenvolvem, podendo atingir até 0,60m;
ciclo da semeadura ã colhei.ta

é de 90-100 dias.

:E

:thian.um (Bacc. et Magn.l Scrib.) e, em condições
lUfl..omye~~

pha~e.of.J..

ele Sementes do

o

f.J..n.de.mu

de

campo,

(Reb.) Wint,

varo

pha~eof.J..).

typica Arth.l e ao vírus do mosaico comQm (Mafl..mofl..

o

o

resistente

ao grupo Brasileiro I de antracnose CC of. f. e.:tO:tfl..J..c.hLUn

ao fungo da ferrugem

o

lote de sementes foi recebido no Laboratório

L~G/ESALQ/USP

em maio de 1981, e permaneceu em

câmara seca, a 35% ãe umidade relativa do ar e

temperatura

média de 23<?C, até o momento da semeadura em campo
... .
Em setembro de 1981, efetuou-se uma

análise

do tamanho de sementes, utilizando-se uma série de

peneiras

de crivos oblongos, modelo de laboratório, com duas anlostras
de 200 g tomadas do lote de sementes.

Em função dos resulta
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dos dessa análise optou-se pela reunião das

sementes

do lo

te que ficassem retidas nas peneiras 12 x 3/4, 11 x 3/4

e

10 x 3/4, por representarem o tamanho médio das sementes constituintes do lote.
Em seguida à classificação pelo tamanho,

as

sementes foram tratadas com o fungicida Rhodiauram (Dissulfe
to de tetrametil - tiuram, 70% i.a.) na dose de 200g/100

kg

de sementes.

3.2. DETERMINAÇÕES PRELIMINARES
As determinações preliminares foram
das com o objetivo de se avaliar a qualidade das
utilizadas para a semeadura em campo.

Assim,

realizasementes

tornou-se

urna

amostra do lote de sementes, já classificado e tratado,

de-

terminando-se o peso de mil sementes t germinação e vigor.

3.2.1. Peso de mil sementes

Determinado em oito subamostras de 100 sementes, segundo as prescrições das Regras para Análise de Semen
tes (BRASIL, M.A., 1976).

As pesagens foram efetuadas em ba

lança com precisão de .0,1 g.
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3.2.2. Germinação

o

teste de germinação foi conduzido com

qua-

tro subamostras de 50 sementes, à temperatura de 30 0 e e, apro
ximadamente, 100% de umidade relativa.

papel

Utilizou-se

qu~

toalha como substrato e as contagens foram efetuadas aos

tro e sete dias após a instalação do testei 'ás avaliações de
p1ântu1as e sementes obedeceram os critérios

estabelecidos

nas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, M.A., 1976).

O

resultado, foi expresso em porcentagem média de p1ântu1as nor
mais.

3.2.3. Vigor

O vigor das sementes foi avaliado através
primeira

contagem

de

germinação

e

do

teste

da

de enve-

1hecimento artificial.
A. Primeira contagem de germinação:

efetuada

em conjunto com o teste de germinação, computando-se a
centagem média de p1ântu1as normais verificadas no

49

pordia

após a instalação do teste.
B. Envelhecimento artificia1: utilizaram - se
quatro subamostras de 50 sementes i estas foram colocadas
recipientes plásticos com fundo perfurado, mantidos
câmara de envelhecimento à 42 0
umidade relativa

e

em

e, aproximadamente, 100%

em
uma
de

do ar. Após· 72 horas, as sementes foram colocadas

19.

--

para germinar de maneira descri ta em 3.2.2., determinando-se,
no 49 dia, a porcentagem média de plântulas normais.
Os dados obtidos nas determinações

prelimin~

res, encontram-se na Tabela 1.

obtidos
Tabela 1. Determinações preliminares: dados médios
feijão, CN.
nos testes efetuados com sementes de
Aroana.

Piracicaba, 1982.

Teste

Valores médios

Peso de 1000 sementes {g}

177,4

Germinação (%)

93,0
64,0

Primeira contagem de genninação (%)
Envelhecimento artificial

57,0

3.3. ENSAIO DE-CAMPO
O ensaio de campo foi conduzido no Campo Expe
rimental do Departamento de Agricultura, ESALQ/USP,

dentro

da época "das águas"; foi instalado em solo pertencente

ao

Grande Grupo Terra Roxa Estruturada (RANZANI et alii, 1966),
preparado de maneira convencional.
Adotou-se o delineamento experimental de blocosao acaso, com 5 repetições.

As parcelas representaram os
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diferentes momentos de colheita; cada parcela constou de

4

linhas com 4,0 m de comprimento espaçadas, entre si, de 0,50
2

m, correspondendo a uma área de 8,0 m .
A semeadura foi efetuada em 9/10/1981, em sul
cos com 0,05 m de profundidade, distribuindo-se duas

semen-

tes por cova, a cada O,20m; as sementes foram cobertas
uma camada de, aproximadamente, 0,02 m

de terra.

com

Por

oca-

sião da semeadura efetuou-se o sorteio e a etiquetagem

das

parcelas correspondentes a cada momento de colheita.
De acordo com os resultados da análise química do solo e as recomendações do Departamento de Solos, Geologia e Fertilizantes da ESALQ/USP, -a adubação mineral
sulco de semeadura não

foi

no

necessária.

A emergência das plântulas teve início aos
dias após a semeadura e a adu~ação
nitrogenada em
,

7

cobertura

foi efetuada aos 25 dias após a emergência das plântulas; dis
tribuiram-se 60 kg N/ha, na forma de sulfato de amônia,
filete contínuo, a uma distância aproximada de 0,10 m

em
das

plantas.
Além da adubação nitrogenada, foram

dispensa

dos às plantas os demais tratos necessários ao seu desenvolvimento adequado, como capinas e tratamentos fitossanitários.
e

umidade

relativa do ar, referentes ao ciclo vegetativo das

plantas,

Os dados de temperatura, precipitações pluviais

foram obtidos no Departamento de Física e Meteorologia
ESALQ!USP, e se encontram em anéxo

(Apêndice 1).

da
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o início do florescimento ocorreu aos 38 dias
após a emergência das plântulas, considerado no momento
em
.
2
que foi constatada a presença de 5-10 plantas florescidas/m ,
de maneira semelhante à relatada por MARCOS FILHO (1979a)..
Efetuaram-se dez colheitas em momentos distin
tos designados no presente trabalho como MIl M2 , M , M4 , M ,
5
3
M , M , M , M9 e Mio correspondendo, respectivamente aos 29,
6
7
8
35, 38, 42, 45, 49, 52, 56, 59 e 63 dias após início do florescimento ou aos 67, 73, 76, 80, 83, 87, 90, 94, 97

e

101

dias após a emergência das plântulas, respectivamente.
As colheitas foram efetuadas de acordo com

o

seguinte procedimento: corte manual das plantas das duas linhas centrais de cada parcela e contagem do número de
tas colhidas por parcelai em seguida,

efetuava-se o

plandespe~

camento das vagens que eram colocadas em sacos plásticos devidamente identificados, onde permaneciam até o momento

da

amostragem para as determinações do grau de umidade, do peso
da matéria seca e da coloração das sementes.
amostragem, o material restante era debulhado

Em seguida

~

a

manualmente

e, as sementes submetidas à secagem natural (à sombra),

até

que atingissem grau de umidade de, aproximadamente 13%; nesta ocasião as sementes foram acondicionadas em sacos de
pel e após o cálculo da produção de sementes, foram

pa-

coloca-

das em câmara seca do Laboratório de sementes (LAG/ESALQ) até
março de 1982.
Por ocasião da colheita efetuaram-se

descri-
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çoes gerais das folhas, vagens e sementes, procurando-se des
tacar, principalmente, as modificações em suas colorações du
rante a maturação.

3.3.1. DeterBdnações pós-colheita

A. Número final de plantas

Obtido mediante a contagem do número de plantas colhidas da área útil de cada parcela e cálculo do
final'

I

I

expresso através do número de E>lan·tas por netro

Stand
li-

near.
B. Grau de umidade das sementes

Determinado segundo as Regras para análise de
Sementes (BRASIL, M.A., 1976), pelo método da estufa,
1059C

à

± 3 0 C durante 24 horas, com duas amostras de 100 semen

tes por parcela.

Os resultados foram expressos em porcenta-

gem média por parcela.

c.

Peso da matéria seca das sementes

Foi realizado em conjunto com a

determinação

do grau de umidade; o peso médio das amostras de 100 se...;:entes., Dl>tido em balança anali tica após secagem em estufa,
considerado

co~o

o peso da matéria seca

a

acurriulada~

1059C

foi
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D. Coloração da semente

A determinação da coloração da semente foi efe
tuada com duas amostras de 100 sementes por parcela, com auxílio do Munsell Book of Colar (KOLLMORGEN
sob luz natural.

CORPORATlaq~

1976),

A determinação da cor foi efetuada após~

me individual de cada semente, anotando-se o número de

se-

mentes correspondentes a cada uma das cores encontradas.

Os

resultados foram expressos em porcentagem, após o cálculo da
média aritmética dos dados referentes às duas amostras.

E. produção de sementes

Efetuou-se a pesagem das sementes obtidas

em

cada parcela em balança coro 1,0 g de precisão; os dados obti
dos foram transformados em kgjha.

Como as sementes apresen-

tavam grau de umidade, úniforme (em torno de 13%) no momento
~~S/pesagens,

não foi necessária a correção dos valores obti

dos.

3.4.

ARMAZENAMENTO

No início do mês de março de 1982, as
tes foram retiradas da câmara seca e, a seguir,

semen-

armazenadas

em condições normais de ambiente, no Laboratório de Sementes
do LAG/ESALQ/USP, durante 6 meses.

24.

Periodicamente, com intervalos trimestrais, f o
ram conduzidos os testes de germinação,
gem

de

~conta

primeira

germinação, envelhecimento artificial

e condutivi-

dade elétrica, a fim de se obter informações quanto à possível influência da qualidade das sementes colhidas em diferen
tes momentos, sobre o comportamento das mesmas durante o armazenamento.

As épocas de testes conduzidos durante o arma-

zenamento, no presente trabalho, foram

d~signados

por: El

março/abril; E 2 = junhO/julho e E3 = setembr%utubro.
sas épocas, foi determinado o grau de umidade das

=

Nes-

sementes,

da mesma maneira descrita em 3.3.1.B.
Os dados de temperatura e umidade relativa do
ar do ambiente de armazenamento foram registrados diariamente e se encontram em anexo (Apêndice 2).

3.4.1. Germinação

O teste foi conduzido com três amostras de 50
sementes por parcela, adotando.,-se o método descri to em 3.2.2 ..

3 • 4 . 2. PriJnei.ra contageJIl de germinação

Realizado em conjunto coro o teste de

germin~

ção., computando.,.-se a porcentagem média de plântulas

normais

verificadas no 49 dia após a semeadura.
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3.4.3. Envelhecimento artificial

Efetuado com três amostras de 50 sementes por
parcela procedendo-se conforme descrito em 3.2.3.Bi

os

da-

dos médios obtidos foram expressos em porcentagem de plântulas normais por parcela.

3.4.4. Condutividade elétrica
Para a determinação da condutividade elétrica
utilizaram-se duas amostras de 50 sementes previamente escolhidas (eleminando-se aquelas com tegumentos danificados) por parcelas
As amostras foram pesadas com precisão de 0,01 g; a
foram colocadas em

recipient~s

seguir,

pláticos e imersas em 75 ml de

água destilada, durante 24 horas à 209C.

A leitura da condu

tividade elétrica da solução, após leve agitação do recipiente nlástico,
efetuada utilizando-se um condutivimetroele
..
, foi
trônico do ti!?o 'ponte de condutividade'.
trados foram divididos

~elc

Os valores encon-

peso das sementes

do os resultados médios expressos em umhos

re~tivas,

sen-

por grama de se-

mentes.

3.5.

PROCEDIMENTO ESTATíSTICO
As determinações da coloração das serrentes, r~

lizadas após a colheita e do grau de

umidade das

sementes
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durante o armazenamento nao foram analisados

estatisticamen

te.
Os dados referentes ao número final de

plan-

tas por metro linear, à produção de sementes bem como os dados do grau de umidade e do peso da matéria seca das

semen-

tes determinados após a colheita, foram submetidos à

análi-

se da variância, segundo o delineamento estatístico em
cos ao acaso, com cinco repetições.

O esquema da

blo-

.análise

da variância se encontra na Tabela 2; os dados do número final de plantas foram transformados' em

"'G

e:os do. grau de umida-

d.e em are sen -Vx/lOO~ enquanto os valores de produção e :?eso da

nJa.-

téria seca das sementeB não sofreram transformações.

Tabela 2. Esquema para análise de variância dos dados
dos nas .. determinações pós-colhei ta.

obti-

Piracicaba,

1982.

Causas de variação

Graus de liberdade

Blocos

4

Momentos de colheita (M)

9

Resíduo

36

-----------------------------------------------------------Total

49

As análises de variância, referentes aos parâ
metros estudados durante o armazenamento, foram realizadas de
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acordo com o delineamento estatíst.ico em blocos ao acaso, com
parcelas subdidididas e cinco repetições; a divisão das parcelas correspondeu às três épocas de análises de
efetuadas durante o armazenamento.

sementes

O esquema da análise

variância se encontra na Tabela 3; os dados de germinação,
meira

Qontagem

de

-germinação

e envelhecimento

da

pr!_

~1

.cial foram transformados em arc sen ix/lOO enquanto os dados
de condutividade elétrica não foram transformados.

Tabela 3. Esquema para análise de variância dos dados
dos durante o armazenamento.

obti-

Piracicaba, 1982 . .

Causas de Variação
Blocos

4

Momentos de Colheita (M)

9

Resíduo (a)

36

(Parcelas)

(49)

E':pocas (E)

2

Interação (M x E)

18

Resíduo

80

Total

(b)

149

Procedeu-se ao desdobramento do número de graus
de liberdade da interação Momentos de Colheita x E':pocas

de

28.

Testes, testando-se os efeitos de Momentos de Colheita
tro de

~poca,segundo

o esquema da Tabela 4.

O

den-

número

de

graus de liberdade do resíduo composto foi determinado segun
do a fórmula proposta por Satterthwaite

(p~ ~S,

Tabela 4. Esquema para análise de variância do
to da interação M x E.

1976).

desdobramen-

Piracicaba, 1982.

Causas da Variação
Blocos
Momento de Colheita (M)

4

9

Resíduo (a)

36

(Parcelas)

(49)

---------------------------~-----------------~-------- ------

Mx
Mx
Mx

~poca

1_

9

~poca

2

9

~poca

3

9

Resíduo (composto)

n

------------~----------------------------------------- ------

Total

149

A comparaçao entre médias, para todas as análises foi efetuada pelo método de TUKEY, ao nível de 5%

de

probabilidade.
Estudos de regressao também foram

realizados,

determinando-se as equações de regressão para os dados

de

29.

grau de umidade e peso da matéria seca das sementes

obtidos

após cada colheitaj para os dados obtidos durante o armazena
mento as equações de regressão foram determinadas para
efeitos de Momentos de Colheita dentro de tpoca.

os

30.

4. RESULTADOS
Para uma maior facilidade de interpretação os
resultados serão apresentados através dos valores médios ori
ginais, embora alguns dados tenham sido transformados para a
execução da análise estatística.
Na análise de regressão, para o cálculo dos va
lores médios estimados (y), atribuiram-se a

~,

valores de

1

a 10, representando a sequência dos momentos de colheita; no
entanto, nas representações gráficas dessas equações,

foram

indicados no eixo das abscissas os sucessivos momentos de co
lheita ou seja Ml , M2 , M3 , M4 , MS' M6 , M7 , MS' Mg e MIO correspondentes ao número de dias após o início do florescimento.

4.1.

NÚMERO FINAL DE PLANTAS
Na análise da variância dos dados,

o

valor

31.

de F obtido foi significativo, ao nível de 5% de

probabili-

dade, para os efeitos de Momentos de Colheita (Tabela 5).

Tabela 5. Valores de F obtidos nas análises da variância dos
dados referentes aos efeitos de Momentos de Colhei
ta sobre os parâmetros núirero de plantas/m.linear, produção, grau de umidaàe,

peso da matéria seca das

serrentes ~

Piracicaba, 1982.

Parâmetros

Valores de F

final

Produção

Grau

Peso da

de plantas

de

de

ma.téria seca

FOr metro line:rr

sementes

N9

2,25

4,8**

umidade

30,18**

das sementes

1,95

Os valores médios do número final de

plantas

por metro ·linear obtidos para os efeitos de Momentos de

Co-

lheita e o coeficiente de variação acham-se na Tabela 6. Observaram-se variações pouco acentuadas entre as médias

cor-

respondentes aos diferentes momentos de colheita: o valor en
contrado aos 35 dias após o início do florescimento (M2) foi
significativamente superior ao referente aos 59 dias
início do florescimento

tM9 l i

as demais médias nao

-

apos
diferi-

ram entre si e também dos valores correspondentes aos momen-

32.

Tabela 6. Número final de plantas por metro linear e

produ-

ção de sementes (kg/ha): médias obtidas para

os

efeitos de Momentos de Colheita e coeficientes

de

variação.

Piracicaba, 1982.

Momentos de Colheita:

N9 final

Produção de

dias após início do florescimento

de plantas/

sementes

(dias após início de emergência)

metro l.ine3:r'

29 (67)

8,2 AB

35(73)

3,5 A

1123,0 AB

38(76)

7,7 AB

1143,0 AB

42(80)

7,9 AB

1184,5 A

45 (83)

8,0 AB

49 (87)

762,} B,

7,9 AB

1326,0 A

52 (90)

7,7 AB

1243,5 A

56 (94)

8,2 AB

1148,0 AB

59(97)

6,8 B

1007,5 AB

63 (101)

8 t O AB

895,0 B

>1

Coeficiente de variação

*

(kg!ha)

4,56

17,61

Na mesma coluna, médias seguidas pela mesma letra não dife
riram significativamente, entre si, pelo teste de Tukey~
ao nível de 5% de probabilidade.
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4.2.

PRODUÇÃO DE SEMENTES
o valor de F obtido na análise da

variância

foi significativo, ao nível de 1% de probabilidade, para

os

efeitos de Momentos de Colheita (Tabela 5) .
Examinando-se a Tabela 6, onde se encontram as
médias referentes aos diferentes momentos de colheita, consta
ta-se que os valores obtidos aos 42,49 e 52 dias após o ini
cio do florescimento

(M 'i
4

M6' e M7' respectivamente) foram es

tatisticamente superiores aos correspondentes aos 29 dias,45
dias e 63 dias após o início do florescimento (Ml, MS e M10 '
respectivamente); os demais valores não diferiram entre si.

4.3. GRAU DE UMIDADE
De acordo com a Tabela 5, o valor de F obtido
na análise da variância foi significativo, ao nível de 1% de
probabilidade

para os efeitos de Momentos de Colheita.
Os valores médios observados

referentes

aos

efeitos de Momentos de Colheita sobre o grau de umidade

e o

respectivo coeficiente de variação encontram-se na Tabela 7.
A análise de regressão revelou, para os efeitos de Momentos de Colheita, valor de F significativo, ao ní
vel de 1% de probabilidade, para o componente linear.

A

presentação gráfica da equação de regressão encontra-se
Figura 1, onde
de e

~,

y

re·
na

representa as estimativas do grau de umida-

os momentos de colheita.
Verifica-se nessa figura,

que os valores

es

timados para o grau de umidade decresceram linearmente duran
te os sucessivos momentos de colheita.

34.

Tabela 7. Grau de umidade (%)

e peso da matéria seca das se-

mentes (g): médias obtidas para os efeitos de

Mo-

mentos de Colheita e coeficientes de variação. Piracicaba, 1982.

Momentos de Colheita:

Grau de

Peso da

dias após início do florescimento

umidade

natéria seca an

(dias após início de emergência)

(%)

gl100 sanentes

M :
1

29 (67)

60 A

14,9 A

M2 :

35 (73)

48 B

18,3 A

M3 :

38(76)

35 CDE

18,7 A

M4 :

42 (80)

42 BCD

17,1 A

M :
5

45(83)

34 DEF

18,2 A

M6 :

49 (87)

45 BC

19,6 A

M :
7

52 (.90)

34 DEF

19,1 A

MS:

56 (94)

25 FG

18,2 A

M :
9

59 <.97)

27 EFG

19,4 A

19 G

19,2 A

MIO: 63 C10l)

Coeficiente de variação (~l

*

8,03

12,13

Na mesma coluna, médias seguidas pela mesma letra não di':
ferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao
nível de 5% de probabilidade.
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60

y = 48,7573
2
R = 0,76

55
50

*

- 2,1114x

~ ~ 45
~~
~IN!

~

s:: 40

~

Q)

o

fi)

~ ~ 35
(,!) ' - '

30
25

*

O
MI
M2
M3 M4
M5
M6
M7 MS
M9 MIO
(29) (35) (3S) (42) (45) (49) (52) (56) (59) (63)

MOMENTOS DE COLHEITA
(dias após início do florescimento)

Figura 1. Representação gráfica da equação de regressao para
grau de umidade das sementes em diferentes
tos de colheita.

momen-

Piracicaba, 1982.

A tendência de queda no grau de umidade

das

sementes observada durante o decorrer das colheitas, conforme mostra a Tabela 7, coincide com o comportamento dos dados
estimados (Figura 1) .

4.4.

PESO DA MATÉRIA SECA DAS SEMENTES
Para os efeitos de Momentos de Colheita sobre

36.

o peso da matéria seca das sementes, o valor de F obtido

na

análise da variância não foi significativo (Tabela 5).
Examinando-se a Tabela 7,

onde são

das as médias obtidas nos diferentes momentos de

apresent~

colheita,

pode-se constatar que os resultados não diferiram estatisticamente entre si.
A representação gráfica da equação de regressão linear,

obtida na análise de regressão, encontra-se

Figura 2, onde

y representa

as estimativas do peso da

na

maté-

ria seca das sementes e x, os momentos de colheita.

Y=

16,5703 + 0,3079x
2
R = O, 45

'"'
tlO 30
'-"

<Cl

u

r.:r:l

00

25

<Cl
H
~

~

~
<Cl

20

*
15

*

#I

*

*.

*

*

*

,

o
o 10
00
r.:r:l

p..,

O

IM

{2~)

M2 M3
M4
M5 }16 M7 MS
Mg M10
(35) (3S) (42) (45) (49) (52) (56) (59) (63)
MOMENTOS DE COLHEITA
(dias após inicio de florescimento

Figura 2. Representação gráfica da equaçao de regressao para
peso da matéria seca das sementes em diferentes mo
mentos de colheita.

Piracicaba, 1982.
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Embora nao tenham sido constatadas diferenças

7>,

significativas entre as médias observadas (Tabela

tenderam a crescer durante os primeiros momentos de

estas
colhei-

ta e a estabilizar a partir do 69 momento de colheita ou seja aos 49 dias após início do florescimento.

Esta

tendên-

cia demonstrada pelos dados observados não coincide com o com
portamento dos valores estimados, que cresceram

linearmente

durante os momentos de colheita, conforme se verifica na Figura 2.

4.5.

GERMINAÇÃO
Os valores de F obtidos na análise de variân-

cia dos dados referentes à germinação, encontram-se na Tabela 8.

O desdobramento da interação

Momentos de Colheita

x

~pocas

revelou efeitos significativos de Momentos de Colhei-

ta para as três épocas estudadas.
Na Tabela 9 encontram-se as médias de germina
çao obtidas para os efeitos de Momentos de Colheita
cas e o'

respectivo.

x

~po

coeficiente.:. de variação.

As análises de regressão revelaram valores de
F significativos, ao nível de l% de probabilidade, para o com
ponente do 29 grau,

tanto

tro de EI como dentro de E

para

Momentos de Colheita den

e de E3. A representação gráfi2
ca das equações de regressão encontram-se na Figura 3, onde

38.

y

representa as estimativas de germinação e x, os

momentos

de colheita.

Tabela 8. Valores de F obtidos nas análises da variância dos
dados referentes aos parâmetros analisados durante
o armazenamento.

causas da

Piracicaba, 1982.

Germinação

~I0Ca5

Enve1hec. Condutividade

contagen artificial

variação
~tos

l~

de Colheita (M)

(E)

elétrica

3,S3**

4,3S**

7,24**

7,74**

37,04**

37,16**

30,96**

102,12**

Interações (M x E)

1,62

1,30

7,42**

3,4S**

Mx El
Mx E2
Mx E3

2,34*

2,73**

7,23**

6,3S**

3,20**

3,6S**

4,13**

1,38

3,68**

4,01**

10,S2**

11,07**

Conforme se verifica na Figura 3, os

valores

estimados de germinação, nas três épocas estudadas,

cresce-

ram com o decorrer dos momentos de colheita e atingiram

um

valor máximo aos 49 e aos 45 dias após o início do florescimento (M6 e MS, respectivamente) na l~ e 2~ épocas de testes
(E l e E , respectivamente); na última época de testes (E ) o
2
3
valor máximo estimado foi obtido no intervalo
tre os momentos de colheita MS e M6.
passaram a decrescer.

compreendido~

Em seguida os

valores

39.

Tabela 9. Germinação: médias

(%) obtidas para os efeitos

da

interação Momentos de Colheita x ~pocas e coeficiente

de variação.

Momentos de colheita:

Piracicaba, 1982.

~p:)ca de ~tes (trimestrais)

dias ap5s início flores:::!imen to

MÉrlia

(dias apSs início da anergê:ncia)

M :
l

29 (67)

59

M :
2

35 (73)

59 B a

M :
3

38 (76)

M :
4

Ba

46 B b

51

60ABC a

57AB a

59ABC

69AB a

63ABC a

62AB a

65ABC

42 (80)

64AB a

56ABC a

58AB a

59ABC

M :
5

45(83)

76AB

M :
6

49 (87)

BOA a

73A

M :

52 (90)

71AB a

58ABC b

55AB b

6lAOC

M :

56 (94)

67AB a

54ABC b

58AB ab

60ABC

Mg:

59 (97)

71AB

a

50 BC b

60AB b

60ABC

64AB a

51 BC b

46 B b

54:OC:

68 a

58 b

59 b

7

8

MIO: 63(101)

Média

a

C b'"

71AB.

--- _._---- - - - --- - - -

Coeficiente de variação (%)

**

r

48

C

a

70A

a

72AB

'a

75A

a

76A

7,34

Médias seguidas pela mesma .. 1etra (maiúscula na mesma coluna e minúscula, na mesma linha) não diferiram
tivamente, pelo teste de Tukey,
bilidade.

signific~

ao nível de 5% de proba-

40.
o - E1 : Ym43,8550+4.9919x-O,4047x2
R2 = 0.51
•

65

- E2: Y=40,4503+5.2401x-O,5020x2
R2 = 0,57
'

x - E3: y=37,4936+6.3329x-O.5757x2

R2

= 0.65

35
O~~~~~~~~__~~__~~__~.
M1
M2 Ml
M4
M5 Mó
M7.
Mil
Mq
~ll0
(29) (35) (:lI!) (42) (45) (49) (52) (56) (59) (63)
MOMENTOS DE COLHEITA

(dias após início 'de florescimento)

Figura 3. Representação gráfica das equaçoes de regressao pa
ra germinação das sementes em diferentes momentos
de colheita, conforme avaliações efetuadas em épocas trimestrais. Piracicaba, 1982.

Na Tabela 9, onde sao apresentadas as

médias

observadas, pode-se verificar que embora não tenham sido verificadas diferenças acentuadas entre as médias,

e E3' respectivamente~os
l
valores numéricos tenderam a se comportar de maneira
semete, na

l~

e

3~

princip~

épocas de testes (E

lhante aos valores estimados; os valores máximos

observados

foram obtidos aos 49 dias após o início do florescimento

(~)

nas três épocas de testes.
Ainda de acordo com a Tabela 9, o exame
médias de

~pocas

das

dentro de Momento de Colheita revelou

que

não houve diferffi1ças estatísticas entre épocas para as

mé-

41.

dias obtidas entre os 35 e 49 dias após o início do floresci
mento (entre M e M , respectivamente).
2
6

Nos demais momentos

de colheita, os valores apresentaram um decrescimo significa
tivo na 2~ época de testes (E ); esta e a 3~ epoca (E )
2
3
apresentaram alterações significativas entre si.

4.6.

nao

PRIMEIRA CONTAGEM DE GERMINAÇÃO
Na Tabela 8, encontram-se os valores de F ob-

tidos na análise da variância; os efeitos de Momentos de Colheita foram significativos nas três épocas de testes

efe-

tuadas durante o armazenamento.
As médias observadas, para

l~

contagem de ger

minação, obtidas para os efeitos de Momentos de Colheita
~pocas

x

e o respectivo coeficiente de variação encontram-se na

Tabela 10.
As equaçoes de regressao quadráticas,

para

de~tro

os efeitos de Momentos de Colheita dentro de El'

de

E 2 e dentro de E3 (significativas a 1% de probabDidade) aammr
se representadas graficamente na Figura 4, onde

y

represen-

ta as estimativas da primeira contagem de germinação

e

x,

os momentos de colheita.
Pode-se notar que, para as três épocas,

os

valores estimados cresceram com o decorrer das colheitas; atin
firam um valor máximo e, em seguida, decresceram.

Os

valo-

42.

Tabela 10. prineira cmtagem de genninéÇã:>: nédias (%) obtidas para

os

efeitos da .interação M:Jrrentos ~ Colheita x Ep::>cas e a:::eficiente

de variação.

Piracicaba, 1982.

Marentos de colheita:
dias após início de

~cas de

testes (trinestrais)
Mâdia

florescinento
(dia após :início de
-energêucia)

l\:

29 (67)

56

B

a

45

~:

35(73)

58

B

a

58 AB a

56 AB a

57 AB

M:3:

38(76)

69 AB a

60 AB a

62 AB a

64 AB

M : 42 (80)
4

64 AB a

54 AB a

58 AB a

59 AB

!%:

45(83)

76 AB a

70 A a

70 A a

72A

~:

49 (87)

79 A

a

1l

75 A

a

75 A

~: 52(90)

69 AB a

47

B b

55 AB b

57 AB

M : 56 (94)
8

66 AB a

52 AB b

58 AB b

59 AB

Mg:

59 (97)·

70 AB a

50 AB b

60 AB b

60 AB

~O:

63(101)

62 AB a

51 AB b

46

53 B

B b

A

45

a

Bb

B b

49

B

-------~----------------------~~--~------------~----------------~------

M§dia
Cceficiente de variação (%)

**

67 a

56 b

=

59 b

7,96

M§dias seguidas p:la mesma letra (maiúscUla, na mesma colma e, minús
c:ula na nesma linha) não diferiram significativamente entre si,

teste de TukeY-i- ao nível de 5% de prcbabilidade.

p:lo

43.

res máximos estimados foram obtidos aos 49 dias após o
l~

cio do florescimento (M ) na
6

2poca de testes, e nas

.

...

l.nl.-

de-

mais épocas, no intervalo compreendido entre os momentos

de

colheita MS e M6"
Na Tabela 10, onde se encontram as médias observadas, pode-se constatar que, dentro de cada época de tes
tes, ocorreram variações pouco acentuadas entre as médias,

~

tretanto a tendência demonstrada pelos valores observados

i~

dica um comportamento semelhante aO dos valores

estimados.

Os valores máximos observados ocorreram aos 49 dias

após

o

início do florescimento (M ), para as três épocas de testes.
6

•

- EZ:

y=42,3942+5,4790x-0,45l2x 2
R2 = 0,5747
y=40,15l9+4,5lllx-0,429x 2

°

R2 = , 39
y=36,9605+6,4538x-O,5826x 2
R2 = 0,65

MOMENTOS DE COLHEITA
(dias após início de florescimento)

Figura 4. Representação gráfica das equações de regressao p~
ra primeira contagem de germinação das sementes em
diferentes momentos de colheita, conforme avaliações efetuadas em épocas trimestrais. Piracicaba,
1982.

44.

A comparaçao das médias de gpocas
Momento de Colheita (Tabela 10)

~evelou

dentro

que não houve

de

dife-

3S

renças significativas para as médias obtidas entre os

e

49 dias após o início do florescimento (entre M e M , res2
6
pectivamente); nos demais momentos de colheita as médias sofreram um decréscimo significativo da

l~

para a

2~

época

testes (de El para E 2 ), sendo que a 2~ e 3~ épocas
E ) não diferiram entre si.
3

4.7.

de

e

ENVELHECIMENTO ARTIFICIA~
Segundo a Tabela 8, a análise da variância re

velou efeitos significativos para os efeitos de Momentos
Colheita dentro de El' dentro de E2 e dentro de E3.
As médias observadas obtidas para os
de Momentos de Colheita x gpocas e o respectivo

de

efeitos

coeficielte

de variação encontram-se na Tabela 11.
As análises de regressão revelaram

efeitos

significativos, para o componente do 29 grau, ao nível

de

1% de probabilidade, para os efeitos de Momentos de Colheita
dentro de cada época estudada.

Na Figura 5, encontra-se

representação gráfica das equações de regressão, onde
presenta as estimativas do envelhecimento artificial e
momentos de colheita.

~
~,

a
reos

45.
Tabela 11. Envelhec:i.nento artificial: nédias (%) obtidas para os efeitos
da interação M:Jrentos de CoTheita x EpoCa9 e coeficiente

variaçã::>o

de

Piracicaba, 1982.'

Matentos de Colheita:

dias épÓs início de

~cas de testes (trinestrais)

l€dias

floresc:i.rrento
(dias épÓS início
de errerç,ênci.a)

M : 29 (67)

13

Mz:

35 (73)

M:3:

38(76)

1

12 B a

14

28 BC b

32A ab

40AB

a

33AB

44AB

36A a

46A

a

42A

Ca

a

COa

13

C

M : 42 (80)

32AB b

37A ab

47A

a

39A

Ms:

45AB

ab

35A b

47A

a

42A

~: 49 (87)

54A

a

29AB b

39AB

b

41A

~: 52 (90)

35AB

a

23AB b

3lABC

ab

30ABC

M : 56 (94)

39AB

a

17AB b

22 BC b

26ABC

Mg:

49AB

a

22AB b

17

COb

29ABC

29 BC a

18AB b

12

Ob

20 BC

4

45 (83)

8

59 (97)

~O: 63 (101)

------------------------------------------------------Mãelia
Coeficiente de Variação(%)

37 a
=

26 c

32 b

12,92

*M§dias segUidas pela mesma letra (maiúso..ll.a, na rresma ooluna, e,

minÚ!

rola, na nesrna linha) não diferiram. significativarente entre si,

pelo

teste de Tukey.,. ao nível de 5% de probabilidade.

y=14,404S+9,0060x-0,7096x 2
R2 = 0,46
y=2l,3657+5,2658x-0,5298x 2

R2

46.

= 0,45

x - E3: y=18,9l99+9,5739x-0,9999x 2

R2

= 0,64

15
10
MS
~
M7 Ma
Mg l-11O
MOMENTOS DE COLHEITA
(dias após início de florescimento)
Figura 5. Representação gráfica das equações de regressao pa
Ml

M2

M3

M4

ra envelhecimento artificial das sementes em diferentes momentos de colheita, conforme
avaliações
efetuadas em épocas trimestrais. Piracicaba, 1982.

o

comportamento dos dados estimados nas

cur-

vas, para as três épocas, coincidiu com a tendência apresentada pelos dados observados (Tabela 11).
Os valores máximos estimados foram

obtidos,

colheita
na l~ época de testes (E ), próx~mo ao momento de
l
M6 e, nas demais épocas, próximos a MS. Quanto aos valores
máximos observados, na l~ época de testes (E ) , foi
1

obtido·

470
no momento de colheita M6 e nas demais épocas, no momento de
colheita M
4

0

A comparaçao das médias de gpocas dentro
Momento de Colheita (Tabela 11) revelou que não houve
renças entre épocas para as médias referentes aos 29

de
dife-

e

38

e M , respectivamenl
3
apresentaram um acréscimo

dias após o início do florescimento (M
te)

o

Na 3é2- época de testes (E 3 ),

significativo, em relação a

l~

época (E ), os valores obtil
(M
e
dos aos 3S e 42 dias após o início do florescimento
2
valor
M , respectivamente) e em relação à 2~ época (E ) o
4
2
obtido aos 4S dias após o início do florescimento (MS)
demais médias, referentes aos momentos de colheita

o

As

subsequ~

tes aós 49 dias após o início do florescimento (M ) decresc~
6
ram significativamente da época El para época E , no entanto
2
esta, não diferiu da época E

4.8.

3

0

CONDUTIVIDADE ELÉTRICA
Os valores de F obtidos na análise da variân-

cia, de acordo com a Tabela 8, foram significativos

apenas

para os efeitos de Momentos de Colheita dentro da época El e
dentro da época E3

o

Os dados médios observados obtidos para
efeitos de Momentos de Colheita x gpocas e o coeficiente
variação encontram-se na Tabela 12.

os
de

48.

Tabela U. CcDdutividérle elétrica: nédias (lJI[bos/g) obtidas para os efei

ce

tos da intercçã:> M::Irentos
de varicção.

Colheita x gpocas e

coeficiente

Piracicaba, 1982.

Matento de Colheita:
dias após inicio

E:pocas

ce

testes (trimestrais)
r-édias

de flo:resci..nento

(dias após início
de energência)

lll,oo

~: 29 (67)

C c

117,57

Cb

66,31A a

174,61

~: 35 (73)

96,93 BC b

69,39A a

U1,91 B b

96,08 CO

~: 38(76)

92,24 BC b

52,07A a

104,72AB b

83,0J..BCl)

M : 42(00)
4

92,96 BC b

55,00A a

116,65 B b

88,20B())

Ms:

53,30AB

a

46,76A a

94,69AB b

64,92ABC

~: 49 (87)

36,45A

ab

30,62A a

58,26A

b

41,78A.

~: 52 (90)

43,00A

a

42,40A a

75,70AB

b

53,70AB

M : 56 (94)
8

65,23ABC ab

44,72A a

83,57AB b

64,5lABC

Mg:

59 (97)

49,48AB

38,42A a

6~,15A

b

50,68AB

M:I.O:

63(101)

66,06ABC a

56,54A a

80 ,05AB

a

67,55ABC

45 (83)

ab

D

--------~-------------------------------------------

M3dia

7·0,75 b

Coeficiente de variar;"io(%)

*

=

50,22 a

97,43 c

22,75

M§dias seguidáS pela nesma letra <maiúsOJ.la, na resma cnltma e, minúsOJ.la, na nesma linha) não diferiran significativanente entre si,
teste de

Tukey,

00

nível de 5% de probabilidade.

pelo

49.

Na Figura 6, acham-se representadas

grafi~

te as equaçoes de regressao linear para os efeitos de

Momen

tos de Colheita dentro de El e ,dentro de E3 (significativas a
1% de probabilidade) e a equação de regressão quadrática para os efeitos de Momentos de Colheita dentro de E

2

(signifi-

cativa a 1% de probabilidade).

o

-

Ej:

o

-

x

-

E2: ; - 84,5850-12.9880x+0.9629x 2
R2 - 0.37
E3: " y = 148.1117-9.2145x
R2 - 0,66

150
140
130
<:
u
h

=::

y = 105,5949-6,3364x
}{2 ., 0,55

120

i-<

:i
Iol

110

70

.

60

50
"40

o"\:
N)

M
2

MJ

M4

M5

M6

M7

NS

Mg

MlO

MOME1-.iCS DE COlBEIU
(dias após início de florescim~nto)

Figura 6. Representação gráfica das equaçoes de regressao

p~

ra condutividade elétrica, em diferentes momentos
de colheita, conforme avaliações efetuadas em é~
cas trimestrais.

Piracicaba, 1982.

50.

Observa-se na Figura 6, que os valores

esti-

mados de condutividade elétrica nas épocas El e E3 decresceram com os sucessivos momentos de colheita, enquanto que, os
comportam~

dados observados (Tabela 12) demonstraram outro

to: tenderam a decrescer com o decorrer dos momentos

de co-

lheita, atingiram um valor mínimo e, em seguida tenderam
crescer.
nas na

a

A semelhança de comportamento pode ser notado ape-

2~

época de testes (E ), embora os valores médios ob2

servadós nesta época não apresentaram diferenças significati
vas entre si.
A comparaçao das médias de gpocas
Momento de Colheita (Tabela 12) revelou que houve
mos significatjvos, da

l~

época (E ) para a
l

2~

dentro

de

decrésci-

(E ), nas mé2

dias referentes aos quatro primeiros momentos de

colheita e

para as médias restantes tais épocas não diferiram entre si.
Com exceção dos valores obtidos no último momento de

colhei

ta, que não apresentaram diferenças entre épocas, houve
mentos significativos nas médias da 2<;1- época (E ) para
2

aua 3~

época de testes (E ).
3

4.9.

COLORAÇÃO DA

SEMENTE

As cores das sementes, observadas nos diferen
tes momentos de colheita, foram as seguintes:
a) 2,5 Gy 8/4: amarela-esverdeada;

Sl.

b) Sy 8/3: amarela pálida (pale yellow):
c) 7,S YR 8/4:

co~-de-rosa

(pink):

d) 10 YR 8/3: marrom muito pálida

(~

pile

brown) :
e) 10 YR 6/4: marrom amarelada clara

(light

yellowish brown):
f) 10 YR S/3: marrom (brown).

Os resultados encontram-sé na Tabela 13 e
Figura 7.

na

reuni

Para apresentação desses resultados foram

das as percentagens de sementes que apresentavam o mesmo matiz; assim, a coloração marrom compreende a soma das percentagens de d,

~

e f.

Deve-se esclarecer que, sem o

auxílio,

do Munsell Book of Color (Kollmorgen Corporation, 1976)

a

coloração amarela esverdeada seria identificada como verde.
Constata-se através do exame da Tabela 13
da Fi.gura 7 que as percentagens de sementes de cor

e

amarela

esverdeada decresceram com a sequência dos diferentes momentos'de colheita, de maneira acentuada durante os três momentos de colhe:lta, a seguir, até aos 4S dias após o início
florescimento (MS)' os decrescimos foram pequenos

passando,

em seguida, a se acentuar novamente. Simultaneamente a
fato, foram verificados acréscimos nas percentagens

do

de

esse
semen-

es de cor marrom, que atingiram valores próximos de 7S%, aos
49 dias (M ). Quanto as outras colorações, amarela pálida e
6
cor-de-rosa, as percentagens tenderam a decrescer durante as

83,0

74,5
72 ,3

64,0

68,8

28,7

1,5

Marran

0,2

7,7

9,1

~:52

8,9

3,6

4,9

1,9

12,7

4,9

cor-de-rcsa

2,5

4,0

9,3

6,9

18,0

31,9

Amarela 'pálida

14,1

20,1

21,8

22,4

40,6

61,7

Amarela esverdeéda

M :49
6

~:45

~:38

~:35

M4 :42

92,2

0,7

2,3

4,8

M :56
8

95,7

0,2

1,7

2,4

Mg:59

100,0

~0:63

r.t:nentos de Colheita: dias após início do florescinento

~:29

Cores

raC1Lcaba, 1982.

Tabela 13. Coloraçro das senentes: dados nédios (%) obtidos para os efeitos de Mementos de Colheita. Pi

U1
N

53.

colheitas e seus valores nao ultrapassaram a 10%,

com exce-

çao nos primeiros momentos de colheita.

100
90

80
70

,.., 60
w

-.,;

amarela

fi

:

•

: amarela pálida

•

: cor-de-rosa

l!.

:

marrom

I~ 50

~o 40

t..l

30

20
10

o~~~~~~~~~~_
M4
MS Hf> M7 Ms
~
MlQ
MOMENTOS DE COLHEITA
(dias após início do florescimento)

Figura 7. Coloração das sementes: porcentagens médias

obti-

das nos diferentes momentos de colheita. Piracicaba, 1982.

4.10.

ASPECTOS GERAIS DAS FOLHAS E COLORAÇAO DAS
VAGENS E SEMENTES
Logo após a colheita foram observados

alguns

aspectos das folhas, vagens e sementes, relacionados princi-

54.

palmente com as modificações de coloração que as mesmas apr~
sentavam durante 'o decorrer dos momentos de colheita.
As observações efetuadas encontram-se

reuni-

das na Tabela 14.

4.11.

GRAU DE UMIDADE DAS SEMENTES DURANTE O
ARMAZENAMENTO
Os resultados desta determinação nao

foram

analisados estatisticamente, entretanto, as variações

entre

os valores obtidos, referentes as sementes colhidas nos

di-

ferentes momentos de colheita, em cada época de testes

efe-

tuados durante o armazenamento, não foram acentuadas. Assim,
os resultados apresentados na Tabela 15, referem-se
geral obtida em cada época de testes.

a média

Ms (45)

M.i(42)

M:3 (38)

1/2 superior: *verda

~(35)

prati~

00

anarelec:endo
1/2 inferior: ausentes

1/2 superior: verde e/

nente alSentes

1/2 inferior:

1/2 superior: verda
e/ou anareleCE!l1do

e/oo anarele,cmàJ

1/2 inferior: anarela

1/2 superior: ve:roe

1/2 inferior: verre
e/ou anateleCE!l1do

verda

Fblhas

l\(29)

resdnento

Mxrento re COlheita
(dias ép3s inicio do flc-

00

1/3 superior: verdean.arela:la 00 anarela
1/3 nédio: anatela e/
00 anatela-palha
1/3 inferior: anatela
00 anarela-palha

1/3 superior: verdeanarela:ia
1/3 nédio: anarela ou
anarela-palha
1/3 inferior: anarela
ou anare1a-palha

1/3 inferior: anatela

1/3, superior: verda
verda clara
1/3 nédio: anatela

1/2 superior: *verda ou
verda clara
1/2 inferior: anarela

'. ---r'"

verda

v~

presença no 1/3 inferior
da plcnta de va;JE!l'lS a:m
ooloração anarela-palha.
ver Figura 8.

presença no 1/3 inferior
da plcnta re va;JE!l'lS verde
-anateledas e re serentes
anarelas pálidas.

Cbservação allcimal

idem M4

1/3 superior: anar.esv.
(verda)
1/3 nédio: rnan:an anarelad::l
claro e rnarran
1/3 inferior: marran anar.
claro e rnarran

cmUnua

ver Figura 9

1/3 superior: anar. esv.
p~ç~ de va:J'!IlS a:m
(verda)
ooloraçao anarela-palha
1/3 nédio: rnarran anam1ado nos ter9JS nédio e
claroernarran
inferior.
1/3 inferior: marmn anar.
claro e rnan:an

1/2 superior:" anar-esv.
(verda)
1/2 inferior: anarela-pálida, CDr-de-rcsa, rnan:an
muito pálido e rnarran

anarel&-esverdaada
(verda)

Sellentes

Tabela 14. Aspectos gerais das folhas e coloração das vagens e das sementes nos diferen
tes momentos de colheita. Piracicaba, 1982.

\J1
\J1

(*) R:!ferenciais rorrespcndentes

às plmtas.

Mg

ià:!m

. auSentes

ià:!m ~

~O(63)

da

Ms

anarela-palha

~iC2

icem

icem Ma

plmta

poucas, no

1/3 nédio: ausentes
1/3 inferior: ausentés

c:enCb

1/3 superior: anarele-

1/3 inferior: ausentes

1/3 nédio: ausentes

anarela ou aruu:elapalha

aruu:ela

Vagens

1/3 superiOr: verde e

Folhas

Mg(59)

Ma(56)

~(52)

lo\; (49)

(dués épÓS

de COlheita
inicio do floresc:Lnento)

~to

Tabela 14. continuação.

,

lo\;

man:an anarela:lo claro
man:an

man:an muito pãlido

ià:ml ~

idem~

icem

claro

e man:an anarelcdo

marran muito pãlido

senentes
Figura 10

Ver Figura l i

ver

Ci>serveçã:> adicl.cnal

U1
0\
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Figura 8. Planta, vagens e sementes aos 35 dias apos início
do florescimento (M2).

58.

Figura 9. Planta, vagens e sementes aos 45 dias após o
cio do florescimento (MS)'

iní-

59.

Figura 10. Planta, vagens e sementes aos 49 dias após inicio
do florescimento

(M 6 ).

60.

Figura 11. Planta e vagens aos 56 dias apos início do flores
cimento (M8).

61.

Tabela 15. Grau de umidade: média geral (%) obtida em
cada
época de testes efetuados durante o armazenamento
"de 'sementes 'colhidas ém diferentes momentos de co
lheita. Piracicaba, 1982.

~pocas

Grau de umidade

13,2

de

testes(~rimestrais)

15,0

11,1

62.

5. DISCUSSAO
maturação

No presente trabalho" o estudo da

avali~

de sementes de feijão 'Aroana' foi realizado mediante
ções do grau de umidade, peso da matéria seca,

germinação,

vigor e coloração das sementes colhidas em diferentes momentos, a partir dos 29 dias após o início do florescimento

ou

67 dias após início da emergência das plântulas em campo; de
terminou-se também, o número final de plantas por metro

li-

near e a produção de sementes.
As determinações do grau de umidade,

peso da

ma.téria. seca, coloração das sementes e número final de plantas

por metro linear foram efetuadas logo em seguida às

lheitas; nessa ocasião, descrições

co-

sucintas das plantas,

gens e sementes também foram efetuadas procurando-se
tar caracterr.sti.cas das plantas relacionadas às folhas

v~

ressal
e

à

coloração das vagens e sementes . .
As avaliações de germinação, vigor

e

produ-

63.
çao de sementes foram feitas apés a secagem das mesmas,
ambiente natural, até que

atingi~sem

em

grau de ::um1tlade·t

de,

aproximadamente, 13%; apés a secagem, foram mantidas em câma
ra seca até início dos testes, em março de 1982.
germinaç~o

os resultados de

aos dados apresentados na

e vigor pés-colheita

Portanto,
referem-se

l~

época de testes (E ).
l
O estudo sobre o armazenamento das

sementes

foi realizado com o objetivo de verificar se a qualidade das
sementes colhidas nos diferentes momentos de colheita afetaria o comportamento das mesmas, durante o armazenamento
condições normais de ambiente.

Assim, a partir da

l~

em
época

de testes, trimestralmente, foram efetuados testes de germinação e vigor.

Portanto, para as discussões referentes a es

se assunto serão consideradas as três épocas de testes

(E ,
l

E 2 e E3 1 •

5.1.

MATURAÇÃO
De um modo geral, as produções nao refletiram

as diferenças de número final de plantas por metro linear en
contradas nos diferentes momentos de colheita.
As produções de sementes aos 29, 45 e 63 dias
após o início do florescimento (~l' MS e MIO'

respectivam~

te) mostraram-se inferiores às das obtidas aos 42, 49
dias (M 4 ,·· M6 e M7 , respectivamente);

nos demais

e

52

momentos

64.
de colheita nao diferiram entre si e, também nao, das

maio-

res e menores produções obtidas.
Os resultados obtidos por RENA e VIEIRA (1971)
assim como os de ANDRADE e VIEIRA (1972) mostraram que somen
te colheitas realizadas muito precocemente tendem

a

origi

Para MARCOS FILHO (1979b),0 parâmetro

produ-

nar menores produções de sementes de feijão.

çao de sementes, não se mostrou como um índice sensível para
caracterizar a maturidade de sementes de soja; segundo o autor, talvez seja essa a razão determinante da ausência

da

avaliação da produção, em pesquisas destinadas ao estudo

da

maturação de sementes.
O grau de umidade das sementes decresceu significativamente até os 38 dias após o início do florescimento (M ).
3

A partir desse momento, apresentou variações

resul-

tantes da ocorrência de chuvas próximas à realização da

co-

lheita e/ou no dia da colheita, aos 42 e 49 dias após o início do florescimento (M4 e M6, respectivamente),no
esse parâmetro demonstrou uma tendência a decrescer

entanto,
até

o

último momento de colheita.
Os valores obtidos para o peso da matéria se-

-

ca nao diferiram significativamente, entre si, apesar de terem demonstrado tendência para crescimento durante os primei
ros momentos de colheita.

Portanto, a partir dos 29

dias

após o início do florescimento (MIl, os acrescimos neste parâmetro não foram significativos;

nesta situação,

conforme

65.

mostra a literatura, as sementes poderiam ser

consideradas

corno fisiologicamente maduras.
Quanto às avaliações de germinação e vigor das
sementes, deve-se lembrar que, pelo teste de 'l\lk.ey a 5% de prababili
dade, as médias observadas não sofreram variações acentuadas; nd entanto
considerando seus valores nunéricos bem caro os resultados da análise de
regressão verificou-se que os valores de germinação, pr.irreira

contagem

de genninação, envelhecimento artificial e candutividade elétrica, obtidos na

l~

época de testes (E ), indicaram a melhor qualidal
de fisiológica das sementes colhidas aos 49 dias após o ini

cio do florescimento (M ). Notou-se, também, que neste
6

mento de colheita. (M ) foram obtidas, em valores
6

mo-

numéricos,

as mais elevadas médias de produção e de peso da matéria seca das sementes.
Deve-se ressaltar, no entanto,

que a ocorrência

de

chuvas durante as colheitas, aliadas ao fato de não ter sido re.;üizado o

.

beneficiarrento das serrentes oroduzidas, contribuiu para a obtenção de na
teriais cem qualidade fisiológica inferior à

desejada e compatível can

a tecnologia disp::>mvel.
Vários autores, dentre eles DEI.DUCHE (1971),

HAR-

RJNGl'ON (1972) e CROOKS'IDN e HILL (1978), afirmaram que as serrentes, al-

cançam.a maturidade. fisiológica_quando não se observam nais

acrésc:inos

significativos no peso da matéria seca das nesrras. Assim no presente tra
balho, de acordo cem o conceito desses autores, as serrentes de feijão já
estariam maduras a partir dos 29 dias após o inicio do
(~), pois

-'.

florescinento

o peso da natéria seca não variou significativamente, após es

se m::xrento de colheita.

O momento exato, a partir do qual

se observaram acréscimos significativos nesse parâmetro

nao
nao

66.

pôde ser observado neste trabalho.

Provavelmente, isto acon

teceria se as colheitas tivessem sido iniciadas

'prematurame~

te (anteriormente a M ).
l
(~),

Aos 29 dias após o início do florescimento
as sementes apresentavam 60% de água.

NEUBERN

e

CARVALHO

(1976) e SILVA et alii (1975a) também verificaram que,quando
as sementes atingiram a maturidade fisiológica,

apresenta-

vam grau de umidade elevado (de 44% e entre 30 e 40%,

res-

pecti vamente) •
De acordo com a revisão de literatura efetuada, quando as sementes atingem o máximo peso da matéria
ca, geralmente o grau de umidade é elevado e nao

se-

condizente

com o mais adequado para a colheita, principalmente para

a

mecanização.
Constatou-se neste trabalho, que a máxima qua
lidade fisiológica das sementes foi observada em época

post~

rior àquela em que haviam alcançado o máximo peso seco.
Para SILVA et alii (1975b) os pontos de máximo peso da matéria seca, máxima germinação e vigor são, praticamente,coincidentes para as sementes de feijão 'Rico

23';

para as sementes de 'Carioca', NEUBERN e CARVALHO (1976) verificaram que os pontos de máximo peso da matéria seca e vigor foram coincidentes, mas a porcentagem máxima de germinaçao foi obtida apÕs aqueles pontos.
Há trabalhos com outras espécies em que os re
sultados mostraram haver alterações da germinação e/ou vigor
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durante o período em que as sementes exibiam o máximo

peso

seco (CARVALHO, 1972; JACINTHO e CARVALHO, 1974; CARVALHO et
alii, 1976; CARVALHO e

Y.ANAI~

1976; QUIROGA, 1978).

Assim, de acordo com MARCOS FILHO (1979a,1979b,
1980), os resultados deste estudo também sugerem que, a partir do ponto em que não mais se constatam acréscimos

signif~

cativos no peso da matéria seca das sementes, o processo
maturação pode não estar encerrado; há, ainda,
dade da ocorrência de transformações bioquímicas

de

a possibilidestinadas

a capacitar as sementes para manifestar todo o seu potencial
fisiológico.
Verificou-se, portanto, que a consideraçãoiso
lada do máximo peso da matéria seca não foi suficiente

.para

a caracterização da maturidade fisiológica das sementes

de

feijão 'Aroana'; informações sobre a gerTIdnação e vigor

sao

indispensáveis.
No entanto, deve-se considerar as

dificulda-

des para que se determine com precisão o ponto final de acúmulo de matéria seca durante o processo de maturação das sementes tHARRINGTON, 1972; 'IE KRONY et alii, 1979); as impreci
sões de amostragem, as falhas técnicas durante sua determina
ção, bem como a sensibilidade do método estatístico adotado,
não acusando significância entre duas ou mais médias,
contribuir para que as sementes sejam consideradas

podem
maduras

antes que o fluxo de reservas da planta para a semente
nha realmente cessado

(MA~COS

FILHO, 1980).

te.-
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Constatou-se, também, que, após

alcançarem

a máxima qualidade fisiológica, as sementes apresentaram uma
tendência de. queda de sua qualidade.
também constataram este fato.

SILVA et alii

(l975~b)

NEUBERN e CARVALHO (1976) camen

taram que a capacidade germinativa das sementes decresce rápida e acentuadamente quando permanecem no campo por

longo

período, após a maturidade fisiológica, principalmente

sob

temperaturas e umidades relativas elevadas alternadas com pe
ríodos secos.
Em geral, segundo a literatura, os resultados
dos estudos sobre a maturação de sementes demonstram que

os

atrasos na colheita em relação aos pontos de máxima germinação e vigor resultam em queda na qualidade fisiológica

das

sementes.
Os atrasos na colheita após aquele ponto correspondem ao "armazenamento" das sementes no campo e contribuem para acelerar o processo de deterioração
1972}.

(OELOUCHE,.

As sementes permenecem sujeitas aos efeitos das

va-

riações climáticas, ao ataque de insetos e microorganisttos que
contribuem exclusivamente para a queda de sua qualidade (TOLEOO e MARCOS FILHO, 1977; CARVALHO e NAKAGAWA, 1983).
Quanto à determinação da coloração das

semen

tes, os resultados mostraram que, com a sequência dos

dife-

rentes momentos de colheita, as porcentagens de sementes

de

cor amarela esverdeada decresceram e que, simultaneamente,fo
ram verificados acréscimos nas porcentagens das sementes

de
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coloração marrom; as porcentagens de sementes com

coloração

amarela pálida e cor-de-rosa tenderam a decrescer, mas
seus valores, com exceção dos primeiros momentos de

os
colhei

ta, não ultrapassaram a 10%.
Aos 49 dias após o inIcio

do

(M6 ) , quando foi constatada a máxima qualidade

florescimento
fisiológi-

ca das sementes, em torno de 75% delas apresentavam
ção marrom e a coloração predominante da vagem,

colora-

determina-

da visualmente, era amarela e amarela palha; as folhas se en
contravam presentes somente no ápice da planta.
De acordo com esses resultados,

a coloração

das vagens foi a que melhor se relacionou ao ponto de

máxi-

ma qualidade fisiológica das sementes, pois a partir

desse

momento não mais se constatou a presença de vagens de colora
ção verde.

5.2.

ARMAZENAMENTO
Os resultados obtidos nas análises dos

efei-

tos de épocas dentro de momento de colheita revelaram que

a

qualidade inicial das sementes afetou o potencial de conservaçao.
Assim, os testes de germinação e de

primeira

contagem permitiram constatar a manutenção da qualidade

das

sementes colhidas aos 49 dias após o inIcio do florescimento
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(M6).

As colhidas prematuramente (Ml) e as referentes

às

a MIO)
já
7
apresentaram queda da qualidade na segunda época de testes,
épocas posteriores à maturidade fisiológica (M

ou seja, aos três meses de armazenamento.
Por outro. lado, houve di ferenças na sensibi li
dade das sementes aos demais testes de vigor, embora, em linhas gerais, não tenham ocorrido variações acentuadas nas in
formações obtidas, em relação às observações coletadas
testes de germinação.

Desta forma, constatou-se no

de envelhecimento artificial, que as sementes

nos
teste

fisiologicame~

te maduras (colhidas em M ) apresentaram redução do vigo:t;" aos
6
3 meses de armazenamento, enquanto no teste

de

condutivida

de, tal fato ocorreu aos 6 meses, da mesma forma que as

se-

mentes correspondentes aos demais momentos de colheita.
Esses fatos podem ser atribuídos às condições
sob as quais são realizados esses dois testes, fazendo

com

que os efeitos do envelhecimento artificial sejam mais drásticos e permitam detectar com maior sensibilidade as

varia

ções do vigor, embora estas nem sempre sejam consistentes.
Por outro lado, houve influência do grau

de

umidade das sementes sobre os resultados obtidos aos três me
ses de armazenamento.

A umidade mais elevada das

sementes

(em relação aos dados obtidos em El e E ), provavelmente de- .
3
terminou a maior severidade do envelhecimento artificial
atenuou a liberação de exsudatos, provocando

reduções

e
na

avaliação da condutividade elétrica da solução de embebição.
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Portanto, essas observações permitem destacar
a importância da qualidade inicial das sementes com

relação

ao seu 'comportamento durante o armazenamento.
Apesar do grau de umidade das sementes ter si
do mencionado por vários autores, como o mais importante dos
fatores que influem sobre o potencial de armazenamento

de

sementes, neste trabalho os resultados mostraram que a quali
dade inicial das sementes foi tão ou mais importante que aque
le parâmetro (DELOUCHE et a1ii, 1973; CARVALHO

e

NAKAGAWA,

Trabalhos de pesquisa com sementes

de feijão

1983).

têm revelado que quando armazenadas, com 13 a 14% de

água,

em condições normais de ambiente, o poder germinativo e o vi
gor são mantidos por um período superior a 20 meses (ZINK

e

ALMEIDA, 1970; ZINK et alii, 1976; FREIRE et a1ii, 1978; ZINK
et a1ii, 1979; FONSECA et a1ii, 1980). Deve-se salientar, no
entanto, que estes trabalhos foram conduzidos somente com ma
teriais com elevada qualidade inicial, isto é, com alta

ca~

cidade gerrnlnativa (acima de 95%) e vigorosas.
Por outro lado, PIMENTEL e MIRANDA (1982) verificaram que a qualidade inicial (germinação) de sementes:de
feijão colhidas antes e após o ponto de maturidade {isiológi
ca manteve-se· inalterada durante 24 meses quando
em ambierttefavorável à conservação das mesmas

colocadas
(50.%

UR

e

15 o C} ..
A análise dos efeitos de épocas dentro de mo-
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mento de colheita como a dos efeitos de momentos de colheita
dentro de épocas indicaram que as sementes colhidas aos

49

dias após o início do florescimento (M ), com qualidade ini6
cial superior às demais, foram as que melhor se conservaram
durante o armazenamento.

Resultados semelhantes foram obti-

dos com soja por MARCOS FILHO et alii (1984).
As sim, os resultados obtidos no .presente trabalho
mitiram

ver~ficar

a possibilidade da identificação visual da

maturidade fisiológica de sementes de feijão 'Aroana',
como destacar a importância do grau de maturidade e

bem

momento

de colheita com relação ao potencial de conservação das
mentes.

peJ:'

se-

73.

6. CONCLUSÕES
A análise dos dados e a interpretação dos resultados obtidos no presente trabalho permitiram as

seguin-

tes conclusões:

6.1. Ocorrências de alterações da qualidade

fisiológica

das sementes de feijão 'Aroana', durante o

período

em que estas apresentam o máximo peso da matéria seca, indicaram que este parâmetro, quando considerado
isoladamente, naoé suficiente para

a

caracteriza-

ção da maturidade fisiológica.

6.2. A coloração das vagens pode se constituir em parâmetro mais eficiente que a coloração do tegumento, para identificar a maturidade fisiológica de

sementes

de feijão. Esta ocorre quando não são mais

observa

das vagens de coloração verde-amarelada.
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683. A qualidade inicial das sementes de feijão

é um dos

principais fatores determinantes do potencial de con
servação durante o armazenamento.
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Apêndice 1. Dérlos rretoorológicos relativos, por recÊndios, coletérlos entre os rreses re rutubro/19 81 e

Jm/82

Mai/82

Abr/82

Mar/82

Mãs

23,9
23,7 (24,0

20,8
20,8(21,5)
18,9

23,3
23,2 (23,5)
22,4
20,2
20,3 (21 ,0)
18,3

.
24,1 (24 ,4)
23,4
21,2
21,1(21,9)
19 ,3

21 - 31/03

01 - 10/04

11 - 20/04

21 - 30/04

01 - 10/05

00 ,3
83 ,8

18,4
19,5
19,5 (l9 ,1)

17,8
19 ,2
19,1(18,7)

18,7
19,9
19,8(19,5)

01 - 10/06

11 - 20/06

21 - 30/06

COltinua

86,7(83,6)

77,8(72 ,1)
18,3 (l9 ,1)

17,9 (18,6)

18,8(l9 ,5)

21 - 31/05

71,7

20,0

19,5

66,7

69,3 (70,7)

74,1

68,7

20,3

23,0

77,9 (76 ,1)

79,6

70,9

relativa (%)

Umidade

11 - 20/05

24,2

l i - 20/03

24,5

24,0

25,0

01 - 10/03

Mâdia

Mínima

Máxima

J:::ecêndio

Terrperatura (CC)

mazenarrento das serrentes rolhidas em diferentes m:::xrentos de rolheita. Piracicaba, 1982.

Af:êndice 2. Terrperaturas (máx.ima, rníniIna e média) e umidade relativa média dos decêndios, duréllte o ar

V1

co

.

* ~as

OUt/82

Set/82

AgJ/82

Jul/82

Mâs

18,2
18,1(18,5}

17,5
17,2 (17 ,8)
18,1

18,6
18,7(18,9)
19 ,3

11 - 20/07

21 - 31/07

01 - 10/08

21,9(21,7)
22,1
21,3

20,2
21,7
21,2 (21,1)
21,6
20,6
24,1 (22,1)

21,4
22,6
22,5(22,2)
22,4
21,8
25,0(23,1}

01 - 10/09

11 - 20/09

21 - 30/09

01 - 10/10

11 - 20/10

21 - 30/10

nensais entre parênteses.

21,0(19,7)

20,2(19,1}

23,2 (20 ,8)

21 - 31/08

24,7 (22,7)

22,3

21,0

19,5

18,9

19 ,9

11 - 20/08

18,7

19,2

18,8

01 - 10/07

19,4

M§dia

Mínima

Temperatura (OC)
Máxima

Decêndio

Apândire 2. CCntinuaçro.

71,4(73,5)

73,9

75,2

63,2 (63,3)

60,0

66,8

70,2 (72 ,5)

70,7

76,7

69,1(74,9}

76,9

78,6

relativa (%)

Umidade

Q)

<Xl

