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CONTROLE DA HIDRATAC~O E DESEMPENHO DAS SEMENTES 

DE FEIJ~O (Phaseolus vulgaris L.). 

Autor: PEDRO SENTARO SHIOGA 

Orientador: Prof. Dr. WALTER RODRIGUES DA SILVA 

RESUMO 

O presente trabalho, condu2ido no Laboratório 

de Análises de Sementes do Departamento de Agricultura da 

Escola Superior de Agricultura "Lui2 de Queiro2", Universi

dade de São Paulo, teve por objetivo estudar as rela~ões 

existentes entre a disponibilidade de água e o comportamen

to das sementes de feijão durante a germina~ão. 

Para tanto, foram empregados substratos com 

potenciais hídricos variáveis de O, -4, -8, -12 e -16 atm, 

através do uso de solu~ões aquosas de polietileno glicol 

(PEG) , durante diferentes períodos de tempo, que se 

constituíram nos denominados "ambientes de hidrata~ão" ou 

simplesmente "ambientes". 

A metodologia empregada consideradou três es

tudos em separado. O Estudo 1 avaliou a marcha de absor~ão 

de água e o desenvolvimento inicial de plântulas sob dife

rentes ambientes de hidrata~ão. O Estudo 2, dando sequência 

ao Estudo 1, verificou o efeito no desempenho das sementes 

que, submetidas a diferentes ambientes de hidrata~ão, 

passaram por um período fixo de cinco dias de plena dispo-
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nibilidade de água. Finalmente, o Estudo 3 consistiu na 

avalia~ão dos efeitos causados por diferentes ambientes de 

hidrata~ão, atuando como pré-condicionamento, no desenvol

vimento posterior das plântulas submetidas à plena disponi

bilidade de água. 

A análise e a interpreta~ão dos resultados 

forneceram as seguintes conclusões: 

- A velocidade de absor~ão de água pelas 

sementes de feijão decresce à medida em que o potencial 

hídrico externo é reduzido. Em fun~ão disso, aumenta o 

período necessário para que seja atingido o teor mínimo de 

água para a emissão radicular. Esta rela~ão de interdepen-

dência, entre absor~ão e emissão radicular, demonstra que o 

processo de germina~ão pode ser governado pelo controle da 

hidrata~ão das sementes através do patencial hídrico do 

substrato e do tempo de exposi~ão. 

- O teor mínimo de água exigido para a emer

gência da raiz primária, indicadora do início da germina~ão 

visível, situa-se no intervalo entre 48 e 50%. 

- O decréscimo do potencial hídrico externo 

causa maiores prejuízos ao desenvolvimento inicial das 

plântulas do que no processo de emissão das 

primárias. 

raízes 

- As sementes expostas aos potenciais hídri-

cos de -4, -8, -12 e -16 atm, simulando situa~ões de 

déficit hídrico durante período variável de 1 a 5 dias, ao 

passarem à condi~ão ideal de disponibilidade hídrica, 
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apresentam-se semelhantes, entre si e com a testemunha 

(O atm), quanto à capacidade de estabelecimento de plântu-

las normais. 

- As sementes expostas ao potencial hídrico 

de -4 atm, ao passarem para a condi~ão de plena 

disponibilidade de água, apresentam-se semelhantes à 

testemunha (O atm) quanto à taxa de desenvolvimento; as 

sementes expostas aos potenciais hídricos de -8, -12 e -16 

atm, por outro lado, mostram prejuízos a este parâmetro 

analisado, quando comparadas à testemunha. 
,I 

- As eleva~ões do estresse hídrico e do pe-

riodo de exposi~ão, antes da passagem à condi~ão de plena 

disponibilidade de água, prejudicam o crescimento e o 

desenvolvimento das plântulas de feijoeiro e de suas 

partes, tais como a raiz e o hipocótilo. 

- A técnica de pré-condicionamento fisiológi-

co traz vantagens para o desenvolvimento das plântulas de 

feijão. 



HYDRATION CONTROL AND DRY BEAN (Phaseolus vulgaris L. ) 

SEEDS PERFOMANCE. 

Author: PEDRO SENTARO SHIOGA 

x. 

Adviser: Prof. Dr. WALTER RODRIGUES DA SILVA 

SUMMARY 

The present work, conducted in the seed 

analysis laboratory of the "Escola Superior de Agricultura 

Luiz de Oueiroz", Department of Agriculture, University of 

Sao Paulo, had the objective of studying the existent 

relations between water availability and dry bean seed 

perfomance during germination. 

To achieve the objective, substrates with 

potential hydric variables of O, -4, -8, -12 and -16 atm 

were obtained through the use of aqueous solutions of 

polyethylene glycol (PEG) during different periods of time, 

named "hydration environments" or simply "environments ". 

The methodology used took into consideration 

three separate studies - Study 1, 2 and 3. 

Studv 1 evaluated the water uptake and the 

initial development of seedlings in the different hydratibn 

environments. 

Study 2, giving sequence to Study 1, verified 

the effect on the perfomance of seeds which, subjected to 

different hydration environments, went through a five day 
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period of complete water availability. 

Finally, study 3 consisted of evaluating the 

effects brought on by different hydration environments, 

acting as pre - conditioners, on the posterior development 

of seedlings submitted to complete water availability. 

The analysis and interpretation of the 

results provided the following conclusions: 

- The speed of water absorption by the dry 

bean seeds decreases as the externaI hydric potential is 

reduced. Because of this there is an increase on the time 

necessary for the minimum water potential required for the 

radicle emission to be reached. This interdependent 

relations between absorption and radicle emission 

demonstrates that the germination process may be governed 

by the hydration control of the seeds through the hydric 

potential of the substrate and the exposure time. 

- The minimum water potential required for 

the emergence of the primary root, which is the visible 

indicator of the onset of germination, 

50%. 

is between 48 and 

- The 

potential causes 

decrease of the externaI 

greater reduction in the 

hydric 

initial 

development of the seedlings than the normal process of 

primary root emission. 

- The seeds exposed to hydric potentials of 

-4, -8, -12 and -16 atm, simulating hydric deficit situ-

ations, during a variable period of 1 to 5 days, when given 
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the ideal condition of hydric availability, present similar 

capability of establishing normal seedlings, 

to each other and to the control (O atm). 

when compared 

The seeds exposed to the hydric potential of 

-4 atm, when given the condition of complete water 

availability, present development rates similar to the 

control (O atm); the seeds exposed to the hydric potentials 

of -8, -12 and -16 atm, on the other side, present lower 

development rates when compared to the control (O atm). 

- The increase of the hydric stress and of 

the exposure period, before given the condition of complete 

water availability, delays the growth and development of 

the dry bean seedlings and of their parts, 

and hypocotyl. 

such as roots 

- The tecnic of physiological pre-

conditioning brings advantages to the development of dry 

bean seedlings. 



1. INTRODUCAO 

A essencialidade da água para o processo de 

germina~ão deve-se à sua contribui~ão direta em diversas 

fun~ões vitais da semente. Assim sendo, a sua disponibili

dade é um dos fatores que exerce determinante influência no 

controle da germina~ão. 

A hidrata~ão 

numerosas rea~ões químicas, 

as atividades metabólicas, 

das sementes desencadeia 

intensificando a respira~ão e 

resultando no fornecimento de 

energia e nutrientes necessários para a retomada do cresci

mento do eixo embrionário. Além dissO, facilita a emergên

cia do eixo hipocótilo-radícula do interior da semente, 

através da atua~ão no amolecimento do tegumento e no aumen

to do volume do embrião e dos tecidos de reserva. 

A capacidade de germina~ão das sementes se 

constitui em um dos pontos mais críticos para determinar o 

sucesso no estabelecimento de um estande adequado de plan

tas. Entretanto, as condi~ões climáticas constituem-se num 

dos principais obstáculos enfrentados pelos agricultores 

para a forma~ão de um estande ideal. A deficiência hídrica 

nas camadas superficiais do solo, local em que as sementes 
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s~o normalmente distribuidas, pode ocorrer, dentre outros 

fatores, em fun~ão da escassez de chuvas ou da incidência 

de temperaturas elevadas e estimuladoras da evapora~~o. 

Embora seja buscado um planejamento criterioso para ajuste 

da melhor época de semeadura, principalmente quanto à 

disponibilidade hidrica, a ocorrªncia de grandes varia~5es 

no comportamento dos elementos do clima tem-se tornado 

freqUente. 

Alguns estudos têm sido efetuados sobre as 

rela~5es entre a água e o processo de germina~~o. Evidªn

cias sugerem que o controle da hidrata~~o por um determina

do periodo, de modo que as sementes permane~am com teores 

de água próximos, porém inferiores daquele necessário à 

germina~ão, têm proporcionado considerável beneficio ao 

desempenho das sementes em condi~5es de campo~ 

Desse modo, o presente trabalho teve como 

objetivos: 

- Estudar o efeito do controle da hidrata~ão 

na marcha de absor~ão de água. 

~ Verificar o comportamento das sementes de 

feijão em ambientes variáveis quanto à disponibilidade 

hídrica. 

- Estudar o controle da hidrata~ão em even

tual beneficio na qualidade fisiológica. 
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2. REVISAO DE LITERATURA 

A água participa diretamente de numerosas 

rea~ões químicas, bem como nas transloca~ões de várias 

substincias na semente germinante, desempenhando um papel 

fundamental no processo de germina~ão. Em vista disso, as 

propriedades da água se revestem de uma importincia ímpar 

para o entendimento do processo de embebi~ão das sementes e 

posterior desenvolvimento das plantas. 

Quando dois átomos de hidrogênio e um de 

oxigênio se unem para a forma~ão da molécula de água, os 

elétrons se distribuem de tal forma que a estrutura 

resultante é estável e não reativa (SUTCLIFFE, 1980) . 

Embora a molécula, como um todo, seja eletricamente neutra, 

a forte eletronegatividade do oxigênio provoca um desloca-

mento parcial dos elétrons ligados aos dois prótons 

gerando, em consequência, um núcleo de oxigênio com carga 

elétrica parcial negativa, enquanto os dois núcleos de 

hidrogênio ficam, cada um, com uma carga parcial positiva. 

Disso resulta que as moléculas de água funcionam como 

dipolos elétricos (SUTCLIFFE, 1980; LABOURIAU, 1983; 

SALISBURY & ROSS, 1985 e AWAD & CASTRO, 1989). 
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Em virtude de sua natureza polar, a água é 

atraída por outras substâncias que, dessa forma, se 

hidratam. Moléculas de proteínas e polissacarídeos das 

paredes celulares são excelentes exemplos. Outro modo de 

liga~ão ocorre na forma~ão de liga~ões de hidrogênio 

(pontes de hidrogênio) entre a água e outras moléculas 

(SALISBURY & ROSS, 1985). 

Para possibilitar um entendimento amplo das 

rela~ões hídricas, surgiu a necessidade de estabelecer uma 

medida de potencial de água que explicasse o seu movimento 

no solo, na planta e na atmosfera. Desse modo, SLATYER & 

TAYLOR (1960), propuseram que o potencial químico da água 

fosse empregado como base para explicar o comportamento 

físico da água no sistema solo-planta-atmosfera. Definiram 

o potencial químico como sendo equivalente à diferen~a 

entre o potencial encontrado em qualquer ponto do sistema e 

o potencial da água pura e livre à mesma temperatura e 

pressão. Sugeriram, ainda, que o potencial da água pura e 

livre, em condi~ão padrão de temperatura e pressão, fosse 

considerado como zero. O estabelecimento do conceito de 

potencial de água permitiu que os estudos sobre a embebi~ão 

das sementes e a retenção de água pelo solo seco, por 

exemplo, que eram discutidos separadamente, fossem conside

rados dentro dos mesmos conceitos básicos (KRAMER et alii, 

1966) . 

o potencial químico da água, denominado como 
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potencial hídrico daqui para frente (Vs), é uma m(~d ida da 

capacidade das moléculas de água executarem trabalho ou 

movimentoi a tendência natural de difusão da água é fluir 

de um estado de maior energia para um estado de menor 

energia (BEWLEY & BLACK, 1985 e AWAD & CASTRO, 1989). O 

potencial hídrico (Ys) pode ser expresso em unidades de 

energia (joule e erg) e essas unidades podem ser converti-

das em unidades de pressão: 
-3 -4-

erg x cm - 10 joule x (kg.H~ 

1 - 6 -6 of =10 bar = 0,987 x 10 atm (LABOURIAU, 1983). Atualmen-

te, o emprego da unidade de pressão em Pascal (Pa) tem sido 

mais comum, onde: 100 KPa = 1 bar = 0,987 atm (SUTCLIFFE, 

1980) BEWLEY & BLACK, 1985) SALISBURY & ROSS, 1985). 

o potencial hídrico de uma solução é designa-

do de osmótico (Yo) e se refere ao nível de energia da água 

nesta solução. Neste. caso, o potencial osmótico é inversa-

~ente proporcional à concentração de solutos na solução, ou 

seja. quanto maior a concentração de solutos, menor o 

potencial resultante. Essa redução se deve às interações 

entre a água bipolar e os solutos <íons ou moléculas com 

cargas positivas ou negativas) que tornam as moléculas de 

água menos livres para executarem trabalho ou movimento 

(SALISBURY & ROSS, 1985 e AWAD & CASTRO, 1989) . 

o potencial hídrico denominado como mátrico (Ym), resulta 

da interação entre a água e uma matriz (argilas, proteínas 

ou polissacarídeos de paredes celulares). Estas superfí-

cies, geralmente, têm uma carga negativa que atrai o lado 
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positivo da molécula de água (SALISBURV & ROSS, 1985 e AWAD 

& CASTRO, 1989) . Mesmo superfícies que não tenham cargas, 

tais como as de amido, também se unem à água através das 

pontes de hidrogênio (SALISBURV & ROSS, 1985). O processo 

pelo qual a água é adsorvida por uma matriz é chamado 

hidrata~ão e é responsável pela primeira fase de absor~ão 

de água pelas sementes na germina~ão (SALISBURV & ROSS. 

1985). Um colóide seco, ou uma superfície hidrofílica, tais 

como papel de filtro, madeira. solo e gelatina, geralmente 

têm um potencial mátrico extremamente negativo (ao redor de 

-300 MPa), enquanto o mesmo material saturado de água pura 

(em equilíbrio com a água) tem um potencial mátrico igual a 

zero (SALISBURV & ROSS, 1985). 

O potencial de pressão ou hidrostático (Vp), 

normalmente positivo, origina-se de uma for~a resultante da 

pressão exercida pela solu~ão celular sobre a parede da 

célula em fun~ão da absor~ão e da reten~ão de água, sob a 

influência do potencial osmótico, que gera, por parte da 

parede celular, uma pressão igual mas de dire~ão oposta 

(BEWLEV & BLACK, 1985 E AWAD & CASTRO, 1989). 

Com o desenvolvimento do conceito de poten

cial de água, tornou-se possível considerar a embebi~ão das 

sementes dentro dos mesmos conceitos básicos de osmose 

(SUTCLIFFE, 1980). Assim, as rela~ões hídricas entre siste

mas, como por exemplo a semente e o ambiente (substrato 

artificial ou solo), puderam ser entendidas quanto ao movi-
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mento da água que, por sua vez, passou a ser explicado como 

fun~io do valor do Ys definido quantitativamente pela se

guinte expressio (LABOURIAU, 1983): 

Ys = Yo + Ym + YP 

onde 

Ys = Potencial hídrico 

Yo = Potencial osmótico 

Ym = Potencial mátrico 

YP = Potencial de pressio ou hidrostático 

Os fatores que mais comumente produzem gra-

dientes de potencial hídrico, responsáveis pela difusio no 

sistema solo-planta-atmosfera (SALISBURY & ROSS, 1985), são 

a concentra~ão <íons, a~úcares e minerais), a temperatura, 

a pressão, os efeitos do soluto no potencial hídrico do 

solvente e a matriz (argila, 

das paredes celulares>. 

proteínas ou polissacarídeos 

Os solos, na capacidade de campo, desenvolvem 

potenciais hídricos entre -0.1 e -0.5 atm enquanto que, no 

"ponto de murcha permanente", quando o solo atinge um nível 

crítico de umidade para as plantas, o potencial atinge 

valores próximos de -15 atm (BUCKMAN & BRADY, 1976). Tanto 

no solo como nas sementes, há colóides com for~as de 

adsor~ão consideráveis, em virtude de sua grande superfície 

específica (superfície por unidade de massa), podendo gerar 

potenciais matriciais da ordem de -3000 bar. Entretanto, 

ordinariamente, os potenciais matriciais do solo não atin-
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gem valores tão extremos (SALISBURV & ROSS, 1985). Nas 

sementes maduras existem indica~ões de potenciais hídricos 

bastante negativos e estimativas dão conta de potencial de 

-4000 bar para o nabo (Brassica napus), milho e trigo 

(SHAYKEWICH, 1973). LABOURIAU (1983) concluiu que os 

potenciais hídricos desenvolvidos pelas sementes são 

suficientemente baixos para garantir, de forma generaliza-

da, a hidrata~ão inicial nas condi~ões de disponibilidade 

hídrica existente naturalmente no solo. 

A entrada de água nas sementes é um processo 

altamente dependente de fundamentos físico-químicos gover-

nados pelas propriedades da água (LABOURIAU, 1983). Sendo a 

embebi~ão um processo físico-quími~o, relacionado com as 

propriedades dos colóides, sofre influências das condi~ões 

ambientais e da composi~ão do solvente que afetam a 

velocidade do proceSSai porém, a quantidade máxima de água 

absorvida nesta etapa não se modifica (DAVIDSON et alii, 

1976; METIVIER, 1979; LABOURIAU, 1983). 

Em sementes distintas quanto ao vigor, a 

quantidade de água absorvida não se altera, mostrando uma 

similaridade nos potenciais de água dos tecidos (WOODSTOCK 

& TAO, 1981). Porém, segundo MATTHEWS & POWELL (1986), 

lotes de sementes com baixo vigor apresentam uma embebi~ãQ 

~ 

mais rápida do que os lotes de sementes com alto vigor. 

Entretanto, as quantidades máximas de água, absorvidas na 

germinação, variam muito com a espécie e com as condi~ões a 
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que a semente tenha estado submetida desde a matura~ão, 

pois este máximo é condicionado pela propriedade dos 

colóides hidrofílicos das sementes (DAVIDSON et alii, 1976 

e LABOURIAU, 1983). A embebi~ão não é diretamente correla

cionada com a vitalidade, uma vez que sementes mortas 

também realizam este proceSSai da mesma forma, sementes 

dormentes embebem água quando em contato com o substrato 

úmido, exceto aquelas com tegumento 'impermeável ~ água 

(VILLIERS & EDGCUMBE, 1975; METIVIER, 1979i LABOURIAU, 

1983; BEWLEY & BLACK, 1985). 

O controle da entrada de água nas sementes é 

exercido pela permeabilidade do tegumento, pela disponibi

lidade de água (líquido ou vapor) e pela composi~ão química 

das reservas das sementes (METIVIER, 1979). No caso especí-

fico das sementes de feijão, WYATT (1977) destacou 

características do tegumento, dentre as quais espessura, 

peso, aderência aos cotilédones, elasticidade, porosidade e 

propriedades coloidais, como interferentes na absor~ão. Por 

outro lado, BEWLEY & BLACK (1985) relatam que em certas 

sementes de leguminosas (Vicia e Phaseoulus spp., por exem

plo), a absor~ão de água pela micr~pila pode ser maior do 

que através do resto do tegumento. Também a integridade do 

tegumento interfere na taxa de absor~ão de água, conforme 

verificaram POWEL & MATTHEWS (1979) e OLIVEIRA et alii 

(1984), respectivamente em ervilha e soja. 

A medida em que se inicia a embebi~ão, as 
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sementes liberam a~úcares, ácidos orgânicos, íons. 

aminoácidos e proteínas. em quantidades inversamente 

proporcionais ao estado de organiza~ão dos sistemas de 

membranas e à atividade dos mecanismos de reparo. Estes 

solutos podem estimular o desenvolvimento de fungos e 

bactérias (BEWLEY & BLACK. 1985 e MARCOS FILHO. 1986) . 

de campo. 

Durante o processo de hidrata~ão em condi~ões 

a absor~ão de água pelas sementes sofre a inter-

ferência de outros fluxos de água, tais como a precipi-

ta~ão, a evapotranspira~ão (incluindo a própria semente 

como superfície evaporante), o escoamento superficial. a 

percola~ão e a ascen~ão de água do len~ol freático 

(LABOURIAU, 1983). Além disso, estão diretamente envolvidos 

na disponibilidade e velocidade do fluxo de água para as 

sementes, o potencial mátrico do solo ou. substrato, a 

textura do solo, o gradiente de potencial de água entre o 

solo e a semente, a condutividade hidráulica do solo, o 

tamanho e a estrutura do tegumento das sementes e a tempe-

ratura (COLLIS-GEORGE & HECTOR, 

1983; LABOURIAU, 1983; BEWLEY 

1966; CARVALHO & NAKAGAWA, 

& BLACK, 1985; PESKE & 

DELOUCHE, 1985). A medida em que as sementes absorvem água, 

o seu potencial da água se eleva. diminuindo o gradiente 

existente com o solo (SHAYKEWICH & WILLIANS, 1971) . Com 

isso a condutividade hidráulica da semente aumenta e tende 

a se igualar à do solo (SHAYKEWICH & WILLIANS, 1971 e YOUNG 

et alii, 1983), tornando a área de contato semente-solo de 
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extrema importância (VOUNG et alii, 1983). 

De acordo com BEWLEV & BLACK (1985), a 

absor~ão de água pelas sementes, durante a germina~ão, 

obedece a um padrão trifásico: 

A primeira etapa, designada por embebi~ão 

(SALISBURV & ROSS, 1985), tem diversas fun~ões: amolecer o 

tegumento, aumentar o volume do embrião e dos tecidos de 

reserva promovendo a ruptura do tegumento, facilitar a 

penetra~ão de oxigênio proporcionando suprimento adequado 

às células em inicio de atividade,. diluir o protoplasma 

permitindo o inicio das atividades metabólicas nas células 

do embrião (mobiliza~ão, respira~ão, assimila~ão e cresci

mento) e permitir a transferência de nutrientes solúveis 

dos locais de reserva para os locais de crescimento (TOLEDO 

& MARCOS FILHO, 1977 e CARVALHO & NAKAGAWA, 1983). Os 

tecidos do embrião apresentam maior capacidade de absor~ão 

de água do que os tecidos de reserva (BURCH & DELOUCHE, 

1959 e MARCOS FILHO, 1986). A etapa I é realizada com 

grande velocidade e dependente de for~as mátricas (MAVER & 

POLJAKOFF-MAVBER, 1963; PRISCO & O'LEARV, 1970; BEWLEY & 

BLACK, 1985; SALISBURV & ROSS, 1985). Atingindo valores de 

teor de água entre 35% a 40%, as sementes qu~ armazenam 

reservas nos cotilédones completam a etapa 1 em uma ou duas 

horas e dão inicio à etapa 11 (CARVALHO & NAKAGAWA, 1983). 

Contudo, PAULILO (1980), estudando sementes de feijão, 

observou a embebi~ão durante um prazo inicial de 4 horas 
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anteriormente à passagem para a etapa 11. 

A etapa 11 se caracteriza por pequenos acrés-

cimos no teor de 'gua das sementes; o potencialhidrico da 

semente passa a ser resultante, fundamentalmente, do 

balan~o entre o potencial osmótico e o potencial hidrost'-

tico positivo exercido pela parede celular (BEWLEY & BLACK, 

1985 e BRADFORD, 1986) . Durante esse per iodo ocorrem 

eventos metabólicos na semente (CORNAGGIA & MARRÉ, 1964; 

LABOURIAU, 1983; BEWLEY & BLACK, 1985) em prepara~ão para a 
/ 

emissão da raiz primária. A desidrata~ão, antes do processo 

de emissão da raiz primária ou outras estruturas (etapa 

lI), é tolerada sem que -se apresentem danos irrepar'-

veis ao embrião; o processo de germina~ão é retomado 

quando as condi~ões hídricas forem favoráveis (HEGARTY, 

1977a). A etapa lI, 8 a 10 vezes mais longa do que a etapa 

I (CARVALHO & NAKAGAWA, 1983) e situada, para as sementes 

de feijão, entre 4 e 28 horas após o início da hidrata~ão 

(PAULILO, 1980), é finalizada quando as sementes se encon-

tram com teores de 'gua na faixa entre 50% e 60% (sementes 

com reservas cotiledonares) (CARVALHO & NAKAGAWA, 1983). 

A etapa 111, associada com a germina~ão visí-

vel, acontece somente nas sementes vivas (PAULILO, 1980 e 

BEWLEY & BLACK, 1985). Em algumas sementes, a raiz primária 

rompe o tegumento tão logo ocorra o crescimento, enquanto 

em outras, como por exemplo em Vicia faba, h' um considerá-

vel crescimento da raiz prim'ria antes do rompimento da 
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testa (BEWLEY & BLACK, 1985). Ao redor de 20 horas após o 

início da etapa lI, quando os níveis de citocinina e 

giberelina s~o altos, as condiç5es já permitem um aumento 

no peso seco do eixo embrionário de sementes de feijão, 

indicando o início da incorpora~~o do material de reserva 

cotiledonar (PAULILO, 1980). 

A medida em que decresce o potencial hídrico 

externamente, a velocidade de absorção pelas sementes dimi-

nui (PARMAR & MOORE, 1968 e BRADFORD, 1986), aumentando o 

período necessário para atingir o teor mínimo de água 

exigido para a emergência do eixo embrionário (raiz primá-

ria ou epicótilo) (KOLLER & HADAS, 1982; PROKOF'EV et 

alii, 19831 BRADFORD, 1986). O teor de água encontrado para 

o início da etapa 111 de sementes de soja está na faixa de 

52%-55% (HUNTER & ERICKSON, 1952; BURCH & DELOUCHE, 1959; 

PESKE & DELOUCHE, 1985). SILVA (1989) encontrou para semen-

tes de milho teor mínimo de 28%. Mayer & Mayber1 citados 

por TOLEDO & MARCOS FILHO (1977), apresentam o teor minimo 

de água em várias espécies: a190d~o (50-55%), amendoim (50-

55%), arroz (32-35%), aveia (32-36%), mamona (32-36%), 

milho (30,5%) e soja (50%). MARCOS FILHO (1986) cita o teor 

mínimo de água para milho (30-32%), soja (50%), trigo 

(40,8%) e ervilha (59,8%). 

I-~~;~;~--;~~~--;-;:ljakoff-MaYber, A. lhe germinatiDn Df seeds. New Vork, Pergamon 
Press. 1966. 236p. (International Series of Monographcs on dure and applied Biolo9Y. 
Division: Plant Phvsiology). 
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Produtos químicos, tais como o polietileno 

(PEG), manitol e sais inorgânicos (NaCI, M9S04 e 

têm sido empregados em solu~ões para simular 

estresse hídrico (PARMAR & MOORE, 1968 e SHARMA, 1973) ou 

para atuar como agentes de pré-condicionamento fisiológi

co (HEYDECKER et alii, 1975; AKALEHIYWOT & BEWLEY, 1977; 

BEWLEY & BLACK, 1985; HERNER, 1986). 

Segundo SHARMA (1973), a velocidade de germi

na~ão foi afetada pela grandeza do potencial hídrico e pela 

espécie vegetal, mas não pela natureza do produto (NaCI, 

manitol e PEG). Contudo, MACHADO et alii (1976) demonstra

ram que o uso do manitol é mais efetivo que o do NaCl para 

induzir deficiência de água durante a-germina~ãoi as 50-

lu~ões salinas (NaCl, MgS04 e KN03 ) penetram nas sementes e 

alteram o seu potencial hídrico (PRISCO & O'LEARY, 1970 e 

BEWLEV & BLACK, 1985), além de promoverem efeitos tóxicos 

(PRISCO & O'LEARY, 1970). O uso do manitol também pode 

apresentar incovenientes em fun~ão de sua aparente pene

tra~ão no interior das células e, dessa forma, alterar o 

gradiente de potencial pretendido (MANOHAR, 1966 e BEWLEY & 

BLACK, 1985); ainda, segundo JACKSON (1965), o manitol 

causa prejuízos no alongamento de pêlos radiculares. 

As vantagens do emprego do polietileno glicol 

(PEG) sobre outros produtos, na experimenta~ão para manter 

valores pré-determinados de potenciais de água, têm sido 

amplamente divulgadas. O PEG, um produto quimicamente iner-
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te, não iônico, de alto peso molecular, com uma longa 

1981) , não penetra cadeia de polímeros (STEUTER et alii, 

pela parede celular (KNYPL & KHAN, 1981 e BEWLEY & BLACK, 

1985) e não apresenta evidências de toxicidade (MANOHAR & 

HEYDECKER, 1964; PARMAR & MOORE, 1968; BEWLEY & BLACK, 

1985) . 

Os valores de potencial osmótico, determina

dos experimentalmente, são consideravelmente mais negativos 

do que os teóricos. Isto se atribui a várias causas, 

incluindo a associa~ão entre moléculas do solvente, a 

hidrata~ão de moléculas do soluto e o fato de que um litro 

de solu~ão contém menos de 1000 gramas de água devido ao 

volume ocupado pelo soluto (SUTCLIFFE, 1980). As medidas de 

potenciais realizadas com psicrômetro de par termelétrico 

são mais negativas do que aquelas obtidas com o osmômetro 

de pressão de vapor; os valores mais próximos dos reais são 

fornecidos pelo psicrômetro, quando se trabalha com grandes 

volumes de solu~ão (MICHEL & KAUFMANN, 1973). Ainda, 

segundo os mesmos autores, para uma mesma concentra~ão do 

PEG, ocorre uma varia~ão ,no potencial hídrico para diferen

tes temperaturas. A partir disso, uma equa~ão empirica foi 

deduzida (MICHEL & KAUFMANN, 1973) para calcular as 

rela~ões entre concentra~ão-temperatura-potencial hídrico 

da solu~ão. 

termelétrico 

Somente os valores do psicrômetro 

foram utilizados, admitindo uma 

de par 

certa 

linearidade entre os potenciais (Ys) e a temperatura para 



uma dada concentração: 

Vs = -(1,18 x iO-Z)C - (1,18 x 10-4 )CZ + 

(2,67 x 10-4 )CT + (8,39 x 10-~ )C2 T 

onde 

Ys = potenc.ial hídrica da solução (atm) 

c = 9 de PEG 6000/kg HZO 

T = temperatura em ~C 

16. 

Há uma ampla faixa de disponibilidade nas 

pesos moleculares de polietileno glicol (PEG). Para evitar 

a possibilidade das sementes absorverem o soluto, são em-

pregados os de maiores pesos moleculares (SHARMA, 1973). 

LAGERWERFF et alii (1961), testanto vários produtos para 

c.ontrole de potencial hídrico, observaram que o PEG 20000, 

de alto peso molecular, é o mais desejável; contudo, em 

função da densidade e viscosidade da PEG 20000, podem 

surgir problemas de aeração além das dificuldades operacio

nais no seu manuseia (HADAS, 1976). RUF et alii (1963) 

sugerem que o PEG de alto pesa molecular pode introduzir 

alumínio na solução, causando efeito tóxico nas plantas. 

Por outro lado, mesmo em baixas concentrações de PE8 (so-

luções com potencial hídric.o próximo a -0.6 atm), houve 

efeitos inibitórios no crescimento das pêlos absorventes em 

sistemas radiculares (JACKSON, 1962). Vários trabalhos têm 

sido conduzidos com polietileno glicol de pesa molecular 

6000 visando a controle da hidratação (MAGALH~ES & CARELLI, 

1972; HEVDECKER et alii, 1973; KHAN et alii, 1978; ROSS & 
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HEGARTY, 1979; KNYPL et alii, 1980; BODSWORTH & BEWLEY, 

1981; KNYPL & KHAN, 1981; EIRA, 1988; FU et alii, 1988; 

SILVA, 1989). 

Comparando polietileno glicol (PEG 6000) e 

manitol, EIRA (1988) encontrou resultados onde o teor de 

água das sementes foi mais baixo em solu~ão de PEG, ápesar 

do potencial hídrico da solu~ão de manitol se apresentar 

mais negativo, creditanto tal fenômeno às propriedades da 

solu~ão. 

A disponibilidade de água para as sementes é 

diretamente relacionada com a germina~ão e emergênCia 

(COLLIS-GEORGE & HECTOR, 1966 e PESKE & DELOUCHE, 1985), 

uma vez que a hidrata~ão é fator limitante dos processos 

metabólicos que ocorrem na semente (KRAMER et alii, 1966). 

A medida em que se reduz progressivamente o potencial 

hídrico, ocorrem tendências de redu~ão na velocidade e 

porcentagem de germina~ão (HUNTER & ERICKSON, 1952; COLLIS

GEORGE & HECTOR 1966; PARMAR & MOORE, 1968; MAGALHAES & 

CARELLI, 1972; MACHADO et alii, 1976; AKALEHIYWOT & BEWLEY, 

1977; YOUNG et alii, 1983; BEWLEY & BLACK, 1985; PESKE & 

DELOUCHE, 1985; BRADFORD, 1986), assim como no desenvolvi

mento inicial de plântulas (PRISCO & O'LEARY, 1970; MAGA

LHAES & CARELLI, 1972; MACHADO et alii, 1976; SA, 1987; 

SILVA, 1989). 

A simula~ão de deficiência hídrica, imposta 

pela utiliza~ão de solu~ões osmóticas com elevadas concen-
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tra~ões, produz efeitos menos drásticos sobre as plantas 

quando comparada com uma situa~ão correspondente à mesma 

tensão da água no solo (COLLIS-GEORGE & SANDS, 

MANOHAR & HEYDECKER, 1964; KAUFMANN, 1969; SA, 

1962; 

1987). 

Entretanto, em potenciais menores ou pouco negativos, os 

valores obtidos para germina~ão em solu~ões osmóticas de 

diferentes potenciais hídricos, em rela~ão aos diferentes 

potenciais matriciais da água no solo, apresentam a mesma 

tendência (SA, 1987). Apesar dos inúmeros trabalhos con-

duzidos nas rela~ões entre água e sementes, algumas difi-

culdades comprometem o perfeito entendimento dos fenômenos, 

segundo YOUNG et alii (1983): 

a) Nos trabalhos conduzidos em laboratório, o 

controle do potencial hídrico " 'preferencialmente, obtido 

atrav's do uso de solu~ões hídricas concentradas, como 

forma de contornar as complica~ões experimentais inerentes 

à essa prática no solo. Este procedimento, contudo, não 

representa com exatidão o fenômeno que ocorre no campo. 

b) Os estudos com diferentes potenciais hí

dricos consideram uma inaltera~ão dos tratamentos ao longo 

do tempo. Na natureza, por'm, a movimenta~ão da água no 

solo, a evapora~ão e o próprio consumo pela semente forne

cem valores variáveis e, portanto, diferentes daqueles 

testados. 

Em virtude das características próprias de 

cada cultivar, observam-se respostas diferenciadas na ger-
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minação em soluções com baixos potenciais hídricos (COLLIS-

GEORGE & SANDS, 1962 e TAYLOR et alii, 1975) . Da mesma 

forma, as respostas entre as espécies são amplas, variando 

desde a muito sensível (soja) até a muito resistente 

(milheto) (BEWLEY & BLACK, 1985). As sementes menores apre

sentam melhor desempenho sob condições de estresse hídrico 

(MUCHENA e GRDGAN, 1977). Também, as sementes mais vigoro-

sas mostram-se mais resistentes às condições de deficiên-

cia hídrica (PARMAR & MDDRE, 1968 e SA, 1987). Mesmo numa 

condição de solo muito uniforme. existe uma desuniformidade 

na emergência de plântulas, em função das variações nas 

respostas ao estresse hídrico dentro de uma população de um 

lote de sementes (HEGARTY, 1977b). 

A baixa disponibilidade de água reduziu o 

comprimento do hipocótilo da raiz primária das plântulas 

de feijão e de soja (PRISCO & O'LEARY, 1970 e SA, 1987) e o 

acúmulo da matéria seca nas plântulas de soja (SA, 1987») . 

SILVA (1989) observou, também, redução no co~primento da 

plântula de milho. 

Embora, de uma forma geral, o déficit hídrico 

promova prejuízos tanto à raiz primária quanto à parte 

aérea (PARMAR & MOORE, 1968 e YOUNG et alii, 1983), estudos 

de correlação indicam que, a avaliação exclusiva da parte 

aérea, é uma medida adequada para análise do comportamento 

das plântulas nessas condições (PARMAR & MOORE. 1968) . 

Nesse aspecto, sementes de milho, sob condições adversas, 
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foram mais afetadas no crescimento da parte aérea do que na 

porcentagem de germina~ão (VAN DE VENTER, 1988). 

O processo de divisão celular parece não 

estar envolvido diretamente na expansão inicial da raiz 

primária (BEWLEY & BLACK, 1985). Observa~ões efetuadas em 

ambientes de estresse hídrico, permitem concluir que even-

tos, como alongamento celular e subseqtlente crescimento de 

plântulas, 

(HEYDECKER, 

são governados de 

1977; ROSS & HEGARTY, 

maneira independente 

1979; BEWLEY & BLACK, 

1985; VAN DE VENTER, 1988). Espécies que germinam adequada

mente sob baixos potenciais hídricos não são, necessaria-

mente. aquelas que sobreviverão sob severas condi~ões de 

estresse hídrico (MC GINNIES, 1960). 

O estresse hídrico provoca mudan~as no nível 

hormonal, aumentando os níveis de ácido abscísico (ABA) e 

diminuindo os de citocinina no tecido das plantas (MIZRAHI 

et alii, 1970 e ZEEVAART, 1971). A aplica~ão de citocinina 

pode reduzir os efeitos de estresse provocado por solu~ões 

salinas ou por modifica~ões em meio osmótico (KHAN et alii, 

1976) . A a~ão da citocinina parece estar relacionada com o 

aumento da resistência do sistema radicular ao efeito de 

estresse, enquanto a a~ão do ABA é oposta (TAL & IMBER, 

1971). O desaparecimento do ácido abscísico está relaciona

do com o aumento no metabolismo e com a taxa de germina~ão 

(KHAN et alii. 1980/81). 

A susceptibilidade de sementes, ao ataque de 
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patógenos do solo, relaciona-se diretamente à exsuda~ão de 

a~ucares pelas sementes que, por sua vez, induz acentuada 

prolifera~ão de microrganismos aceleradores da deteriora~ão 

(KEELING, 1974). Ouando ocorre redu~ão no potencial hídri-

co, o tratamento fungicida pode ser benéfico para manter a 

viabilidade e os potenciais de germina~ão e emergência 

(GILIOLI et alii, 1981 e SA, 1987). Os fungicidas propor-

cionam uma prote~ão limitada às sementes, até um determina

do período a partir do qual a deteriora~ão fisiológica 

aumenta, acentuadamente, resultando em drástica perda de 

viabilidade (FRANCA NETO et alii, 

1985) . 

1985 e PESKE & DELOUCHE, 

As técnicas que conduzem a uma melhoria no 

desempenho das sementes, através do controle da hidrata~ão, 

são, de uma forma geral, denominadas pré-condicionamento 

fisiológico (KHAN et alii, 1976). A essas técnicas, fisio-

logicamente complexas e simples em conceito, (HEYDECKER et 

aI i i, 1975), são também atribuídas outras denomina~ões na 

literatura como, por exemplo, "hardening" e " a dvancing" 

(HENCKEL, 1964; HEYDECKER et alii, 1973; COLE & WHEELER, 

1974; BUSSEL & GRAY, 1976; HEGARTY, 1977bi SARA & BASU, 

1981; BRADFORD, 1986), condicionamento osmótico (HEYDECKER 

et aI i i , 1973; KHANet alii, 1976; AKALEHIYWOT & BEWLEY, 

1977; KNYPL & KHAN, 1981) e "pr iming" (HEYDECKER et alii, 

1975; BODSWORTH & BEWLEY, 1981, HERNER, 1986). 

A metodologia empregada para o controle da 
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hidrata~ão apresenta-se de várias formas. são preconizados 

sucessivos ciclos de hidrata~ão-secagem (HENCKEL, 1964; 

COLE & WHEELER, 1974; BUSSEL & GRAY, 1976; HEGARTY, i977b), 

embebi~ão controlada por substratos diversos, tais como 

camadas superpostas de papel de germina~ão (TILDEN & WEST, 

1985 e PANDEY, 1988), e solu~ões (PEG, manitol e sais 

inorgânicos) com diferentes potenciais hídricos (HEYDECKER 

et alii, 1973) KHAN et alii, 1976; AKALEHIYWOT & BEWLEY, 

1977) KNYPL & KHAN, 1981; HERNER, 1986; EIRA, 1987). 

A realiza~ão do pré-condicionamento fisioló

gico, visa a absor~ão controlada de água até um nível que 

permita, à semente, a passagem por todos os processos 

metabólicos essenciais à germina~ão, sem atingir a fase de 

alongamento celular e a emissão do eixo embrionário 

(HEYDECKER et al11, 1975; HEGARTY, 1977a) BRADFORD, 1986, 

HERNER, 1986). KHAN et al11 (1980/81) relataram os princi

pais objetivos do condicionamento osmótico: 

a) diminuir o tempo necesário para a germina-

~ão. 

b) diminuir a amplitude no tempo de germina

~ão entre os indivíduos participantes de uma popula~ão de 

sementes. 

c) conceder tolerância às sementes e plântu

las às temperaturas subótimas durante o estabelecimento. 

d) melhorar a produ~ão. 

As vantagens do pré-condicionamento de semen-
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tes, segundo HEYDECKER, et alii (1975), são as seguintes: 

- Após a semeadura em condi~ões de estresse, 

as sementes não permanecem inativas durante longo período 

no solo e, portanto, são menos expostas em relac;;:ão às não 

tratadas, o que resulta em melhores estandes. 

o condicionamento, sob temperaturas apro-

priadas, pode fazer com que as sementes germinem mesmo 

quando expostas à temperatura fora da faixa considerada 

como ótima. 

Uma emergência rápida e uniforme permite 

uma competic;;:ão mais efetiva contra as invasoras e torna 

mais eficiente o uso de herbicidas de pós-emergência. 

- A germinac;;:ão será mais sincronizada, levan

do a acreditar que as plantas no campo terão desenvolvimen

to mais uniforme. 

Em climas quentes, a evaporac;;:ão superficial 

do solo ocorre rapidamente, antes que as sementes tenham 

tempo suficiente para germinar, o que pode ser solucionado 

através do pré-condicionamento fisiológico, já que o mesmo 

resulta em "germ inac;;:ão instantânea" após o plantio. 

- Permite o estudo mais efetivo dos compone

nentes do processo de germinac;;:ão. 

- Durante o período de condicionamento, mui

tas sementes dormentes podem deixar essa condic;;:ão e germi-

nar imediatamente após a semeadura. Isso parece ser devido 

à reduc;;:ão dos níveis de ABA nas sementes durante o trata-



24. 

menta. 

A utiliza~ão dessa técnica permite que as 

sementes em contato com um determinado substrato, com po-

tencial hídrico controlado, comecem a absorver água normal-

mente, até atingirem o equilíbrio com o potencial hídrico 

da solu~ão. Este potencial é pré-determinado e, conseq~en

temente, o teor de água das sementes pode ser ajustado a um 

nível que previna a semente de entrar na fase de crescimen

to embrionário. Isto permite uma uniformiza~ão das sementes 

de um determinado lote, quanto ao estado metabólico, possi

bilitando um crescimento instantaneo assim que as sementes 

sejam transferidas da solu~ão para um ambiente sem limi-

ta~ões hídricas (HEYDECKER et alii, 1975). De acordo com o 

padrão trifásico de embebi~ão (BEWLEY & BLACK, 1985) a 

semente passaria por todas as fases preparatórias essen

ciais à germina~ão (etapas I e 11), sem atingir a fase de 

alongamento celular e emergência da raiz primária (etapa 

111) (HEYDECKER et alii, 1975). 

O produto mais comumente empregado no ajuste 

de potencial hídrico das solu~ões, tem sido o polietiIeno 

glicol. Porém, outros produtos, tais como sais inorganicos 

e a~ucares, também são usados (HERNER, 1986). Com o uso de 

paI iet i leno 

"hardening" 

glicol evita-se as complica~ões tanto de 

(ciclos de hidrata~ão-secagem) como do uso de 

solu~ões salinas (HEYDECKER et alii, 1973). 

Respostas diferenciadas têm sido encontradas 
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entre espécies e cultivares (HEYDECKER, 1977, e BEWLEY & 

BLACK, 1985) e até mesmo entre lotes de sementes 

(HEYDECKER, 1977). Os fatores mais comuns que interferem no 

pré-condicionamento fisiológico de sementes são o per iodo 

de tratamento, a temperatura e o potencial hídrico do meio 

fornecedor de água (HEYDECKER et alii, 1973; HEGARTY, 

1977a; KHAN et alii, 1978; BODSWORTH & BEWLEY, 1981; TILDEN 

& WEST, 1985). Nesse sentido, BEWLEY & BLACK (1985), tece-

ram algumas considera~ões: (1) Para qualquer potencial 

osmótico, um tratamento mais longo é necessário na medida 

em que a temperatura é reduzida. (2) Em uma dada tempera

tura, aumentando a concentra~ão do soluto (até certo 

limite) o período de condicionamento é reduzido. 

Quando são analisados os ciclos de 

hidrata~ão-secagem, percebe-se que, para algumas sementes, 

somente um ciclo de hidrata~ão-secagem é suficiente; entre

tanto, para outras, são necessários 2 a 3 ciclos sucessivos 

para que os efeitos sejam conseguidos (BEWLEY & BLACK, 

1985). Outros fatores são citados como interferentes no 

tratamento. Dentre estes, podem ser destacados a inten-

sidade da luz, a densidade dos gases no ambiente, o tipo de 

recipiente, o método de secagem que se segue ao tratamento, 

a prote~ão das sementes contra microrganismos e o supri-

mento de nitrogênio (KHAN et alii, 1978). Para a maioria 

das sementes, o potencial hídrico recomendado situa-se 

entre -5 a'-20 bar com o uso de temperaturas entre 10 e 
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20 DC (BEWLEV & BLACK, 1985). 

o tratamento envolvendo ciclos de hidrata~ão-

secagem tem se mostrado efetivo na manuten~ão do vigor e 

viabilidade das sementes (BASU, 1976 e DEY & MUKLERJEE, 

1988). Uma série de modifica~ões fisiológicas ocorre duran-

te o período de envelhecimento antes da perda da viabi-

lidade das sementes. Uma destas modifica~ões é a redu~ão na 

aptidão das sementes em reter solutos, resultando no vaza-

mento de aminoácidos, a~ucares e eletrólitos das sementes 

para o substrato (DELOUCHE & BASKIN, 1973). O vazamento de 

eletrólitos, durante o início da embebi~ão, é aproximada-

mente seis vezes maior em eixos embrionários de baixo vigor 

do que nos de alto vigor (WOODSTOCK & TAO, 1981). A dete-

riora~ão em sementes envolve modifica~ões nas membranas 

celulares que podem predispor tecidos embrionários a danos 

6 ~ 

durante a embebi~ao (WOODSTOCK & TAO, 1981); assim, o con-

trole da hidrata~ão das sementes pode proporcionar uma 

reversão na sua qualidade fisiológica através do processo 

de reparo de membranas (KNYPL et alii, 1980; KNYPL & KHAN, 

1981; WOODSTOCK & TAO, 1981; TILDEN & WEST, 1985; PANDEY, 

1988) ou possivelmente, por uma reorganiza~ão metabólica a 

nível celular (VILLIERS & EDGCUMBE, 1975 e PANDEY, 1988). A 

utiliza~ão de potencial osmótico no controle da hidrata~ão 

reduz o vazamento de eletrólitos em sementes de baixo e 

alto vigor (WOODSTOCK & TAO, 1981). KHAN et alii (1978), 

estudando sementes de ervilha e soja, observaram que o pré-
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condicionamento fisiológico, não só diminuiu o tempo de 

germinaç:ão, mas causou "revigoramento" evidenciado pelo 

aumento na porcentagem de germinaç:ão e pelas aceleraç:ões 

nos crescimentos da raiz primária e da parte aérea. 

Os resultados obtidos com o pré-condiciona-

mento fisiológico, 

mente definidos. 

seguido de secagem, não têm sido clara

HANSON (1973) demonstrou que o efeito de 

"revigoramento" das sementes ocorre no período de hidra

taç:ão enquanto a secagem o fixa. Sementes pré-condicionadas 

e submetidas à secagem, até o teor de água original e 

armazenadas por várias semanas, tiveram pequena perda no 

efeito do tratamento (HEYDECKER et alii, 1975); porém, SAHA 

Bc BASU (1981), não encontraram nenhum efeito benéfico do 

pré-condicionamento seguido de secagem. A secagem de semen

tes condicionadas pode reduzir as vantagens obtidas com o 

tratamento (BODSWORTH & BEWLEY, 1981 e BEWLEY & BLACK, 

1985) e, com a ampliaç:ão do período de secagem, maior 

poderá vir a ser esta reduç:ão (BODSWORTH Bc BEWLEY, 1981). 

Estas observaç:ões justificam as afirmaç:ões de HEYDECKER Bc 

WAINWRIGHT (1976), segundo as quais as sementes devem ser 

semeadas imediatamente após o tratamento, 

cesso apresente a máxima vantagem. 

para que o pro-

Estudos bioquímicas têm demonstrado que o 

condicionamento osmótico de sementes causa um aumento na 

síntese de RNA, proteínas e enzimas (KHAN et alii, 1980/81 

e KNYPL Bc KHAN, 1981). O mecanismo de condicionamento deve 
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induzir à ativa~ão de enzimas relacionados com a mobiliza

~ão de materiais armazenados nas sementes (KHAN et alii. 

1980/81). Os dados sugerem que o aumento da síntese de RNA, 

proteinas e enzimas em sementes tratadas pode ser uma 

função da remo~ão de certos inibidores. como o ácido abscí-

sico (KHAN et alii, 1978). Estas modifica~ões bioquímicas. 

induzidas pelo condicionamento, são mais marcantes no eixo 

embrionário do que nos cotilédones (KNYPL et alii, 

FU et alii, 1988). 

1980 e 

A combina~ão do condicionamento osmático com 

reguladores de crescimento <ácido giberélico, fusicoccin, 

kinetina e etephon) promove aumentos nas taxas de germi

na~ão e de emergência (KHAN et alii. 1978 e BEWLEY & BLACK. 

1985). Segundo KHAN et alii (1978) o fusicoccin produz 

eleva~ões no peso da matéria fresca e comprimento das 

plântulas, ao mesmo tempo em que reduz o período para a 

emergência. Quando em temperaturas subátimas, o tratamento 

com ácido giberélico reduz o período de emergência, prova-

velmente em função da estimulação ao alongamento do hipocá

tilo (KHAN et alii, 1980/81). 

Apesar dos avanços alcan~ados na pesquisa dos 

últimos anos, existem dificuldades para que o método seja 

viabilizado em escala comercial para sementes de grandes 

culturas (cereais e leguminosas), principalmente em fun~ão 

do aspecto econômico, viabilidade operacional e controle na 

atividade de microrganismos (HEYDECKER et alii, 1975). 
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Dessa forma, considerando a hídrata~ão como 

uma etapa limitante a vários outros processos fisiológicos 

que ocorrem na semente germinante (LABOURIAU, 1983), estu-

dos, buscando informa~ões nessa linha, representam um 

suporte para o entendimento das etapas posteriores do pro

cesso de germina~ão e do desenvolvimento inicial de plân

tulas. Assim, as sementes, quando colocadas para emergir no 

campo, atravessam diversas situa~ões que podem dificultar 

uma emergência rápida e uniforme, sendo o estresse hídrico 

um dos problemas mais comuns a interferir no sucesso da im

planta~ão. Por outro lado, a técnica do pré-condicionamento 

fisiológico, baseada no controle da hídrata~ão das semen-

tes, indica potencialidades para o seu desenvolvimento em 

fun~ão dos resultados positivos encontrados para algumas 

espécies por diversos pesquisadores; entretanto, sua apli-

cabilidade encontra dificuldades diante da variabilidade de 

resultados entre espécies, cultivares e mesmo entre lote de 

sementes (HEYDECKER, 1977). 



30. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

o presente trabalho, conduzido no Laboratório 

de Análise de Sementes do Departamento de Agricultura da 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Oueiróz" (ESALO) , 

Universidade de São Paulo (USP), Piracicaba/SP, teve a fase 

experimental realizada durante o mês de mar~o de 1989. 

Para compor o experimento, empregaram-se dois 

lotes, com qualidade fisiológica presumivelmente diferen-

tes, de sementes de feijão "preto" do cultivar IAPAR 20, 

obtidas junto à Fundação Instituto Agronômico do Paraná 

(IAPAR) . o lote A, colhido em abril de 1984 (safra da 

seca) , permaneceu armazenado em condi~ões controladas 

de ambiente'(10 ~C e 50% UR) at~ o inicio do experimento e 

o lote B, 'por outro lado, colhido em dezembro de 1988 

(safra das águas), passou por um curto período de arm.azena

menta sem controles artificiais de temperatura e umidade 

relativa do àr até a fase experimental. 

Após a recepção de cada lote, as sementes 

foram classificadas por espessura pela passagem em peneiras 

de crivos oblongos superpostas, em ordem decrescente (15/64 

x 3/4, 14/64 x 3/4, 13/64 x 3/4, 12/64 x 3/4, 11/64 x 3/4 e 

10/64 x 3/4 de polegada), para aproveitamento exclusivo 
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daquelas retidas na peneira 12/64 x 3/4. Nessa condição, 

com a equivalência no tamanho, as sementes sofreram homoge

neização e permaneceram em condi~ões normais de ambiente 

para uniformização do teor de água. Em seguida, o material 

correspondente a cada lote foi amostrado para a sua 

caracteriza~ão. 

3.1. Caracterização dos lotes 

tativamente, 

Os lotes foram previamente avaliados, quali

com a realização das seguintes determinações: 

a) Teste de germina~ão: Foram utilizadas 4 

amostras de 50 sementes, dispostas em rolos de papel toalha 

e mantidas em germinador • temperatura constante de 25 mC. 

A avaliação das plântulas foi realizada nos quinto e nono 

dias após a instala~ão, sendo incluídos os demais procedi-

mentos prescritos nas Regras para Análise de Sementes 

(BRASIL, 1976). 

b) Determinação do teor de água: determina

do pelo método da estufa a 105 aC ± 3"ac durante 24 

horas, utilizando 2 amostras de cada lote, conforme a 

metodologia prescrita nas Regras para Análise de Sementes 

(BRASIL, 1976). 

c) Exame de sementes infestadas: foi realiza-

do com duas amostras de 100 sementes cada uma, sendo 

incluídos os demais procedimentos previstos nas Regras para 

Análise de Sementes (BRASIL, 1976). 
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d) Identifica~ão de sementes com danos mecâ

nicos: baseou-se no teste de imersão em hipoclorito de 

sódio <5%), com duas repeti~ões de 100 sementes por 

amostra, empregando a metodologia descrita por MARCOS FILHO 

et alii (1987). 

e) Envelhecimento acelerado: foi conduzido 

com quatro repeti~ões de 50 sementes por amostra que, 

acondicionadas em mini-câmaras, permaneceram no interior de 

uma incubadora sob temperatura de 42 ~C e umidade relativa 

de 90 a 100% durante 72 horas, seguindo'as recomenda~ões 

relatadas por MARCOS FILHO et alii (1987) para o método do 

gerbox. 

f) Crescimento de plãntulas: utilizaram-se 4 

repeti~ões de 10 sementes para cada lote, colocadas em 

papel toalha em um .germinador com temperatura ajustada 

para 25 ~C. Após o período de 5 dias de permanência no 

germinador, foram determinados o comprimento médio e o peso 

médio da matéria fresca das plântulas, posteriormente à 

elimina~ão dos cotilédones (MARCOS FILHO, et ali~, 1987). 

3.2. Obten~ão dos tratamentos 

Para a obten~ão dos tratamentos. além do con

trole (substrato saturado com água destilada) denominado O 

atm, foram empregadas solu~ões de polietileno glicol (PEG 

6000) de modo a serem desenvolvidos potenciais hídricos de 

-4, -8, -12 e -16 atm <lMPa = 10bar = 9,87 atm). Todas 



33. 

as solu~õesJ bem como o controle utilizado, foram prepara-

das em água destilada. As quantidades de soluto para a 

obten~ão dos potenciais hídricos tiveram, como base de 

cálculo, a fórmula desenvolvida por MICHEL & KAUFMANN 

(1973) : 

Ys = -<1,18xl0-
Z

)C - (1,18xiO-+) C2 + 

(2,67x10- 4 ) CT + (8,39xiO-~)C~ T 

onde 

Ys = potencial hídrico da solu~ão (atm) 

C = g. de PEG 6000/Kg H20 

T = temperatura em ~C 

A dissolu~ão do soluto em água destilada foi 

efetuada em um agitador mecânico com um dia de antecedência 

à fase experimental. A água destilada (O atm) e as solu~ões 

foram aplicadas em papel toalha, na razão de 2.5:1.0 em 

peso, constituindo o substrato para as sementes. 

A distribui~ão de 10 sementes por repeti~ão 

sobre duas folhas de papel, cobertas por uma terceira, 

obedeceu a um espa~amento equidistante entre as sementes. 

Estas, por sua vez, foram colocadas sobre um tra~o picotado 

alinhado no sentido longitudinal, localizado no ter~o supe

rior do substrato, com o hilo posicionado de tal forma que 

ficasse para baixo quando as sementes fossem levadas para o 

germinador. Posteriormente, os papéis eram enrolados, 
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embalados em sacos plásticoS e levados para um germinador 

regulado à temperatura constante de 25 me, em ausincia 

de luz. 
Para os tratamentos obtidos através das con

centra~ões de solu~ões de polietileno glicol (PEG 6000), 

determinando diferentes potenciais de água (-4, -8, -12 e 

-16 atm) em combina~ão com diferentes períodos de tempo (1, 

2, 3, 4, e 5 dias), as sementes de cada repeti~ão foram 

removidas no tempo correspondente ao tratamento, lavadas, 

transferidas em papel toalha à condi~ão de plena disponibi

lidade de água (O atm) e levadas ao germinador novamente, 

permanecendo por um período de exposi~ão de cinco dias. 

Dessa forma, os ambientes de hidrata~ão fica-

ram distribuídos conforme o relacionado na Tabela li 

nesta, os algarismos arábicos representam o potencial 

hídrico em atmosfera, sem o sinal negativo, e os algarismos 

romanos simbolizam os dias de exposi~ão. 

3.3. Determina~ões e esquemas estatísticos 

As determina~ões laboratoriais tiveram como 

base para avalia~ão quatro potenciais hídricos negativos 

(-4, 

atm. 

-8, -12 e -16 atm) e o controle representado por O 

No controle, as determina~ões foram realizadas por 

períodos de tempo que variaram de 1 a 10 dias. Para os 

demais potenciais hídricos, os períodos variaram de 1 a 5 

dias acrescentados por um tempo de exposi~ão fixo de 5 dias 
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a condição de plena disponibi.lidade de água. De acordo com 

os interesses em questão, os diversos tratamentos foram 

divididos em três grupos distintos que, por sua vez, passa-

ram a constituir estudos isolados. 

Tabela 1 - Ambientes de hidrata~ão por lote, obtidos a 

Dias de 
exposi~ão 

partir do controle (água destilada) e das 

solu~ões com vários potenciais hídricos e dife-

rentes períodos de exposição. OBS.: Os algaris-

mos arábicos representam o potencial hídrico 

(-atm) e os algarismos romanos o número de dias 

de exposição. Piracicaba, 1989 

Ambientes de hidrata~ão 

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

I O. I 4.1 a. I 12. I 16. I 

11 O. I I 4. I I a. I I 12.11 16. I I 

III 0.111 4.111 8.111 12.111 16. I I I 

IV O. IV 4. IV a. IV 12. IV 16. IV 

V O.V 4.V a.v 12.V 16.V 

VI O.VI 4.1+0. V 8.1+0. V 12.1+0. V 16.1+0. V 

VII O .VII 4. 11+0. V a. 11+0. V 12.II+0.V 16. 11+0. V 

VIII O. VI II 4. II 1+0. V a. I I 1+0. V 12.III+0.V 16. II 1+0. V 

IX O. IX 4. IV+O. V 8. IV+O. V 12.IV+0.V 16. IV+O. V 

X O.X 4.V+0.V a.v+o.v 12.V+0.V 16.V+0.V 

Os esquemas estatísticos variaram conforme o 

estudo e foram aplicados separadamente em cada um dos 
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lotes. O delineamento utilizado foi o inteiramente casuali-

zado com quatro repetições e a comparação entre médias 

baseada no teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

3.3.1. Estudo 1. Avaliação da embebição e do 

desenvolvimento inicial de plântulas, sob diferentes poten-

ciais hídricos fixos, em períodos variáveis de 1 a 5 dias. 

Este estudo representou alguns dos ambientes 

de hidratação, conforme o relacionado na Tabela 2, para 

cada lote, de acordo com o número de dias de exposição aos 

potenciais hídricos. 

Tabela 2. Estudo 1 - Ambientes de hidratação, obtidos para 

Dias de 
exposição 

cada lote, de acordo com o número de dias de 

exposição aos potenciais hídricos. Piracicaba, 

1989 

Ambientes de Hidratação 

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

I O. I 4.1 8. I 12. I 16. I 

II O. I I 4.11 8. I I 12. I I 16. I I 

III O. I I I 4.111 8. I I I 12. I I I 16.111 

IV O. IV 4. IV 8. IV 12. IV 16. IV 

V O.V 4.V 8.V 12.V 16.V 

-----------------------------------------------------------, 

Das.: Os ambientes de hidratação 0.1, 0.11, 0.111, O.IV e 

O.V foram considerados como testemunhas. 
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Dessa forma, as determina~ões laboratoriais 

adotadas e os procedimentos para a sua condu~ão estão 

descritos a seguir: 

3.3.1.1. Marcha de absor~ão de água 

a) Determina~ão do grau de umidade: conduzida 

com quatro repeti~ões para cada tratamento, baseou-se nos 

procedimentos estabelecidos nas Regras para Análise de 

Sementes (BRASIL, 1976) para a determina~ão do teor de 

umidade pelo método da estufa (105±3 ~C/24 horas). Os 

resultados foram expressos em porcentagem considerando a 

média ponderada para o número de sementes e de plântulas 

presentes. 

b) Acréscimo diário no teor de água (%): 

Esses dados experimentais foram obtidos 'considerando a 

subtra~ão do valor do teor de água (%) encontrado no dia 

anterior (N-l) daquele presente no dia (N) da avalia~ão. O 

resultado do primeiro dia foi calculado através da 

subtra~ão do valor obtido no dia da avalia~ão daquele 
J 

encontrado. na caracteriza~ão do lote. 

3.3.1.2. Avalia~ão da emissão da raiz primária 

a) Número de raízes emersas: representado 

pela contagem diária das sementes que, em qualquer estádio 

de de~envolvimento, apresentavam o tegumento rompido pela 
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emissão da raiz primária. Para análise estatística, os 

dados foram transformados em ~ x + 0.5 . 

3.3.1.3. Avalia~ão do crescimento 

As determina~ões destinadas à avalia~ão do 

crescimento forneceram, invariavelmente, estimativas médias 

da população. Para tanto, o somatório obtido em cada uma 

das repetições foi dividido pelo número de sementes 

instaladas (dez). 

a) Peso da matéria fresca das plintulas: 

obtido através de avaliações diárias realizadas após a 

eliminação dos teguméntos e cotilédones. 

foram expressos em miligramas (mg). 

Os resultados 

b) Comprimento das plântulas: determinado por 

medi4.ões diárias das plântulas. Os resultados foram expres

sos em milímetros (mm). 

c) Acréscimo diário no peso da matéria fresca 

das plintulas: utilizando os dados do peso da matéria 

fresca, o acréscimo diário foi determinado através da 

subtração do valor encontrado no dia anterior (N-l) daquele 

obtido no dia (N) da avaliação. 

d) Acréscimo diário no comprimento das plân-

tulas: a partir dos dados do comprimento, o acréscimo 

diário foi obtido através da subtração do valor encontrado 

no dia anterior (N-i) daquele encontrado no dia (N) da 

medição. 
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Para este estudo, a análise de variância foi 

realizada de modo independente para cada dia e para cada 

lote, segundo esquema apresentado na Tabela 3. 

Tabela 3. Estudo 1 - Esquema para análise de variância dos 

dados obtidos. Piracicaba, 1989 

Causas da varia~ão Graus de liberdade 

Ambientes (A) 4 

Resíduo 15 

Total 19 

3.3.2. Estudo 2. Efeito no desenvolvimento ini-

cial de plântulas que, submetidas a diferentes ambientes de 

hidrata~ão, passaram por um período posterior de plena 

disponibilidade de água. 

A constitui~ão dos ambientes de hidrata~ão 

considerou diferentes períodos de déficit de água, sob 

diferentes potenciais hídricos, seguidos de um prazo fixo 

de permanência em plena disponibilidade de água durante 

cinco dias. Esta fase representou uma continuidade do 

Estudo 1. 

Assim, a formação dos grupos de ambientes de 

hidrata~ão obedeceu aos diferentes períodos de exposi~ão 

sob diferentes potenciais hídricos, para cada lote, confor-

me o demonstrado na Tabela 4. 
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Desse modo, as determina~ões laboratoriais 

adotadas e os procedimentos para a sua condu~ão estão 

relatados a seguir. 

Tabela 4. Estudo 2 - Ambientes de hidrata~ão obtidos para 

cada lote, de acordo com o número de dias de 

exposi~ão aos potenciais hídricos. Piracicaba, 

1989 

Dias de Ambientes de Hidrata~ão 
exposi~ão 
-----------------------------------------------------------

VI O.VI 4.1+0. V 8.1+0. V 12.I+0.V 16.I+0.V 

VI I O. VII 4.II+0.V 8. 11+0. V 12. 11+0. V 16. 11+0. V 

VIII O. VII I 4.III+0.V 8.III+0.V 12.III+0.V 16.III+0.V 

IX O. IX 4. IV+O. V 8.IV+0.V 12.IV+0.V 16.IV+O.V 

X O.X 4.V+0.V 8.V+0.V 12.V+0.V 16.V+0.V 

OBS.: Os ambientes de hidrata~ão O.VI, O.VII, O.VIII, O.IX 

e O.X atuaram como testemunhas. 

3.3.2.1. Avalia~ão do crescimento 

Da mesma forma que no Estudo 1, as avalia~ões 

de crescimento buscaram a obten~ão de médias para o total 

da popula~ão. Para tanto, os resultados obtidos nas repe-

ti~ões foram divididos pelo número de sementes instaladas 

(dez). 

a) Número de plântulas normais: Foram adota-
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dos os conceitos indicados nas Regras para Análise de 

Sementes (BRASIL, 1976) para a avalia~ão das plântulas em 

teste de germina~ãQ. 

b) Comprimento do epicótilo: Foi considerada 

a distância compreendida entre o nó cotiledonar e a região 

apical da plântula. Os resultados foram obtidos em milíme

tros. 

c) comprimento da raiz primária: Foi conside

rada a distância compreendida entre a região de inser~ão 

das primeiras raízes secundárias e a extremidade da raiz 

primária, conforme o descrito em MARCOS FILHO (1979). Os 

resultados foram indicados em milímetros. 

d) Comprimento do hipocótilo: Foi admitida a 

distância compreendida entre o nó cotiledonar e a região de 

inser~ão das primeiras raízes secundárias, conforme o des

crito em MARCOS FILHO (1979). Os resultados foram expressos 

em milímetros. 

e) Comprimento das plântulas: Foi obtido 

através do somatório das avalia~ões diárias para raiz 

primária, hipocótilo e epicótilo. Os resultados foram 

expressos de acordo com a média da popula~ão dada em milí

metros. 

f) Peso da matéria fresca das plântulas: 

Foi conduzido através de avalia~ões diárias, eliminando~se 

os tegumentos e cotilédones anteriormente à~ pesagens, com 

precisão de miligramas (mg). 
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g) Acréscimo diário do peso da matéria fres-

ca: A determina~ão ocorreu a partir da aplica~ão dos dados 

do peso da matéria fresca das plântulas (mg) à seguinte 

fórmula, considerando o intervalo de cinco dias: 

ACRESCIMO DIARIO = Peso médio no dia (N) - peso médio no dia (N-5) 

5 

h) Acréscimo diário do comprimento das plân-

tulas: A determina~ão foi reali2ada empregando os dados de 

comprimento das plântulas (mm) com o uso da seguinte 

fórmula: 

ACRÉSCIMO DIARIO = Compro médio no dia (N) - compro médio no dia (N-5) 

5 

A análise de variância foi realizada de modo 

independente para cada dia e para cada lote, segundo o 

esquema apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5. Estudo 2 - Esquema para análise de variância dos 

dados obtidos. Piracicaba, 1989 

Causas da varia~ão Graus de liberdade 

Ambientes (A) 4 

Resíduo 15 

Total 19 
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3.3.3. Estudo 3. Avalia~ão dos efeitos causados 

por diferentes potenciais hídricos, atuando como pré-condi

cionamento, no desenvolvimento posterior das plântulas 

submetidas à plena disponibilidade de água. 

Neste caso, os ambientes de hidrata~ão foram 

diretamente comparados à testemunha O.V, constituindo um 

único grupo de observa~ão, conforme o apresentado na 

Tabela 6. 

Tabela 6. Estudo 3 - Ambientes de hidrata~ão obtidos para 

cada lote, de acordo com o número de dias de 

exposi~ão aos potenciais hídricos. Piracicaba, 

1989 

O. V <test.) 

4.I+OV 

4. II+OV 

4.11 I+OV 

4.IV+OV 

4.V+OV 

Ambientes de Hidrata~ão 

8.I+OV 

8.II+OV 

8.11 I+OV 

8.IV+OV 

8.V+OV 

12.I+OV 

12. II+OV 

12. I I I+OV 

12. IV+OV 

12.V+OV 

16.I+OV 

16. II+OV 

16.III+OV 

16. IV+OV 

16.V+OV 

As determina~ões laboratoriais foram as mes

mas descritas em 3.3.2.1. para o Estudo 2. 
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A análise de variância foi realizada separa-

damente para cada lote e baseou-se no esquema indicado na 

Tabela 7. 

Tabela 7. Estudo 3 - Esquema para análise de variância dos 

dados obtidos. Piracicaba, 1989 

Causas da varia~ão Graus de liberdade 

Ambientes (A) 20 

Resíduo 63 

Total 83 
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4. RESULTADOS E DISCUSS~O 

o presente trabalho se propôs a realizar um 

estudo das rela~ões entre a água e as sementes de feijão, 

durante o processo de germina~ão conduzido sob diferentes 

ambientes de hidrata~ão, e os efeitos decorrentes no desen

volvimento inicial da plântula. 

Tendo em vista estabelecer uma denomina~ão 

generalizada das condi~ões de hidrata~ão, variáveis quanto 

ao potencial hídrico e tempo de exposi~ão, denominou-se de 

"ambientes de hidrata~ão" ou simplesmente "ambientes" os 

tratamentos obtidos. Para simplificar a designa~ão dos 

ambientes, foi adotada a simbologia que empregou algarismos 

romanos para o tempo de exposi~ão e algarismos arábicos, 

sem o sinal negativo convencional, 

potenciais hídricos. 

para indicar os 

O ajuste dos potenciais hídricos obtidos para 

as várias solu~ões foi conseguido através do emprego do 

polietileno glicol (PEG 6000) que, além de quimicamente 

inerte e não iônico, apresenta. na especificidade do seu 

peso molecular, vantagens quanto à densidade, viscosidade 

e facilidades operacionais no seu manuseio CHADAS. 1976). 

As sementes foram colocadas.para germinar em 
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rolos de papel envolvidos em sacos plásticos e na ausência 

de luz. Com a ausência de luz no ambiente de germinação, 

procurou-se evitar quaisquer acréscimos, provenientes da 

fotossíntese, que pudessem alterar os resultados obtidos no 

desenvolvimento inicial das plântulas, em decorrência do 

prolongamento do hipocótilo e epicótilo para fora do rolo 

de papel. A utilização de sacos plásticos, envolvendo o 

substrato, teve por finalidade impedir a perda de água por 

evaporação e, com isso, possibilitar a manutenção das con-

centrações das soluções. Nas testemunhas, a utilização da 

quantidade de água equivalente a 2,5 vezes o peso do papel 

toalha, seguiu as indicações de MARCOS FILHO et alii 

(1987) para leguminosas. Nesse sentido, o papel saturado de 

água pura correspondeu ao potencial hídrico igual a zero, 

convencionalmente caracterizado para o estado da água pura 

e totalmente livre (HEGARTV, 1977; VOUNG et alii, 1983; 

SALISBURV & ROSS, 1985) . Da mesma forma, para os demais 

ambientes de hidratação, utilizou-se a quantidade de 

solução equivalente a 2,5 vezes o peso do papel toalha. 

Neste caso, o ajuste do potencial hídrico foi exercido pela 

concentração do soluto. 

A escolha de uma população composta por 10 

sementes, para cada repetição, permitiu um espaçamento 

suficiente para individualizar o crescimento das plântulas, 

facilitando as determinações e evitando interferências 

entre as mesmas. As sementes foram posicionadas com o hilo 
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posicionado de tal forma que ficasse para baixo quando as 

sementes fossem levadas para o germinador, promovendo uma 

resposta de crescimento adequada ao geotropismo (SCOTT, 

1982), sem curvaturas que pudessem dificultar as determi-

na~ões de desenvolvimento das plântulas. 

4.1. Caracteriza~ão dos lotes 

o objetivo básico da caracteriza~ão dos lotes 

foi o de identificar eventuais diferen~as na qualidade das 

sementes, a fim de auxiliar nas interpreta~ões dos resulta

dos. 

na~ão, 

Os valores médios alcan~ados para a germi

teor de água, sementes infestadas, danos mecânicos, 

envelhecimento acelerado e desenvolvimento das plântulas 

encontram-se na Tabela 8. De acordo com a referida tabela, 

os resultados para germina~ão, teor de água, sementes 

infestadas e danos mecânicos apresentaram-se similares para 

os dois lotes, com destaques para a ausência de sementes 

infestadas e para os baixos valores de danos mecânicos. 

Contudo, com referência à avalia~ão dos demais parâmetros 

(envelhecimento acelerado e desenvolvimento de plântulas), 

foi possível detectar uma desejável diferencia~ão entre os 

lotes, pela aparente superioridade dos resultados obtidos 

no lote B em rela~ão aos do lote A. 
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Tabela 8. Caracteriza~ão dos lotes - valores médios dos 

testes de germina~ão, teor de água, sementes 

infestadas, danos mecânicos, envelhecimento 

acelerado e desenvolvimento de plântulas (compri-

menta e peso da matéria fresca). Piracicaba, 1989 

TESTES LOTES 

A B 

Germina~ão (% ) 90 91 

Teor de água (%) 12,6 12,3 

Sementes infestadas (%) 0,0 0,0 

Danos mecâ.nicos (% ) 1,5 1,5 

Envelhecimento acelerado (% ) 54,0 75,0 

Comprimento de plântulas (mm) 211,9 263,4 

Peso da mato freso de plânt. (mg) 870,0 1070,0 

4.2. Estudo 1 

A proposta do presente Estudo foi a de 

investigar a marcha de absor~ão de água das sementes de 

feijão e o desenvolvimento inicial das plântulas em vários 

ambientes de hidrata~ão. Em fun~ão das dificuldades 

naturais para definir, com exatidão, a região de limite 

entre raiz primária e hipocótilo no período inicial de 

crescimento, as determina~ões se restringiram a estimar o 

\ 
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peso da matéria fresca e o comprimento da plântula. 

Os resultados obtidos, através das determi-

na~ões diárias do teor de água e do cálculo de seu 

acréscimo nas sementes e plântulas, estão apresentados nas 

Tabelas 9 elO. 

O controle da hidrata~ão, exercido pelos 

potenciais hídricos, foi efetivo na sua a~ão. Os dados 

experimentais de teor de água, contidos na Tabela 9, reve-

Iam que houve redu~ões à medida em que decrescia o poten-

cial hídrico, 

Paralelamente, 

dentro de cada dia, para ambos os lotes. 

foi possível observar uma tendência dos 

teores de água, nos potenciais de -12 e -16 atm, se iguala-

rem ao longo dos cinco dias de exposi~ão, nos dois lotes 

aval iados. . Em termos gerais, houve uma tendência de 

eleva~ão nos valores do teor de água, com o passar do 

tempo, em todos os ambientes de hidrata~ãoi contudo, esta 

tendência se atenuou com a redu~ão dos potenciais hídricos 

de tal forma que, a partir de -8 atm, os dados apresentaram 

varia~ões diárias reduzidas e tendentes à estabiliza~ão. 

Estes fatos foram observados por PRISCO & O'LEARV (1970) 

quando obtiveram valores crescentes de absor~ão de água 

pelas sementes, no decorrer do tempo de exposi~ão, até o 

potencial de -4 atm e uma estabiliza~ão nos potenciais 

iguais ou menores que -8 atm. 

Considerando-se os valores da Tabela iO, 

constata-se um destacado acréscimo no teor de água no 



50. 

Tabela 9. Estudo 1 - Teor de água das sementes e/ou plân-

tulas: dados médios (%) referentes aos efeitos de 

ambientes nos lotes A e B após períodos de 

exposi~ão variáveis entre 1 e 5 dias. Piracicaba, 

1989 

1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 

LOTES AMBIENTES n=1 n=II n=III n=IV n=V 
----------------------------------------------------------------------------------------

O.n (test. ) 53.6 a 60.9 a 70.5 a 76.5 a 82.9 a 

4.n 48.2 b 49.6 b 52.0 b 54.3 b 58.6 b 

A 8.n 44.3 c 46.6 c 46.3 c 47.6 c 48.5 c 

12.n 40.1 d 41.0 d 44.2 d 44.8 cd 46.4 d 

16.n 38.6 d 41.9 d 42.2 e 43.2 d 44.3 e 

----------------------------------------------------------------------------------
CV % 1.56 1.01 1.77 3.42 1.58 
----------------------------------------------------------------------------------

O.n (test. ) 54.4 a 61.5 a 70.4 a 78.7 a 80.0 a 

4.n 48.0 b 49.5 b 51.0 b 54.4 b' 58.2 b 

B 8.n 43.4 c 46.4 c 47.7 c 48.3 c 48.7 c 

12.n 40.5 d 43.7 d 45.3 c 45.8 cd 45.7 d 

16.n 38.4 e 41.2 e 42.3 d 43.3 d 43.6 d 

CV % 1.27 1.48 2.44 2.61 2.20 

Compara~ões de médias, dentro de cada lote e coluna, 

baseadas no Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 10. Estudo 1 - Acréscimo diário no teor de água 

das sementes e/ou plintulas: dados médios (X) 

referentes aos efeitos de ambientes nos lotes, 

após períodos de exposi~ão variáveis entre 1 e 5 

dias. Piracicaba, 1989 

1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 

LOTES AMBIENTES n=I n=lI n=lII n=IV n=V 

O.n (test. ) 41.0 a 7.3 a 9.6 a 6.0 a 6.4 a 

4.n 35.6 b 1.4 c 2.5 bc 2.2 ab 4.3 ab 

A B.n 31.7 c 2.3 be -0.2 d 1.3 b 1.0 b 

H!.n 27.5 d 0.9 c 3.2 b 0.7 b 1.6b 

16.n 26.0 d 3.3 b 0.3 ed 1.0b 1.1b 

----------------------------------------------------------------------------------
CV % 2.17 26.10 33.12 93.11 59.38 

O.n (test.) 42.2 a 7.1 a 8.9 a 8.2 a 1.4 a 

4.n 35.7 b 1.5 b 1.6 b 3.4 b 3.8 a 

B 8.n 31.1 c 3.0 b 1.3 b 0.6 b 0.5 a 

12.n 28.3 d 3.1 b 1.6 b 0.5 b -0.1 a 

16.n 26.2 e 2.7 b 1.1b 1.0b 0.3 a 

CV % 1. 75 30.58 62.59 211.56 

Compara~ões de médias, dentro de cada lote e coluna, 

baseadas no Teste de Tukey ao nível de 5X de probabilidade. 
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primeiro dia em ambos os lotes, em fun~ão do gradiente de 

potencial hídrico existente entre as sementes e os substra

tos; a absor~ão de água foi realizada com grande velocidade 

e alta dependênCia das for~as mátricas responsáveis pela 

primeira fase de absor~ão de água pelas sementes (MAVER & 

POLJAKOFF-MAYBER, 1963; PRISCO & O'LEARY, 1970; PAULILO, 

1980; BEWLEY & BLACK, 1985; SALISBURY & ROSS, 1985) . A 

observa~ão dos valores de acréscimo, no primeiro dia, 

permite verificar uma superioridade nos ambientes com 

maiores potenciais hídricos, que se atenuou com o andamen-

to experimental. Avaliando os resultados, segundo a evo-

lu~ão do período de exposi~ão aos ambientes de hidrata~ão, 

verifica-se que, apesar da diferencia~ão presente no 1Q 

dia, os acréscimos diários tenderam a se igualar; esta 

ocorrência foi mais nítida no lote B que, no 5º dia, não 

indicou varia~ões estatisticamente identificáveis entre os 

tratamentos. 

Dessa maneira, uma análise conjunta das Tabe-

las 9 e 10 permite constatar que, apesar da testemunha 

haver mostrado uma superioridade crescente para o teor de 

água, a sua taxa de absor~ão, medida através do acréscimo 

diário, apresentou uma tendência ao nivelamento com os 

demais tratamentos. Examinando-se os valores das duas 

tabelas para os dois lotes nos potenciais mais negativos 

(-8, -12 e -16 atm) a partir do 3º dia, observa-se uma 

acomoda~ão dos resultados, possivelmente em razão dos po-
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tenciais hídricos, das sementes elou plântulas, se aproxi-

marem do equilíbrio com os potenciais hídricos das 

solu~ões. Ainda, comparando-se os valores das duas tabelas, 

para cada ambiente de hidrata~ão individualizadamente, 

observa-se uma semelhan~a nos dados obtidos nos dois lotes, 

sugerindo não haver diferen~a marcante na hidrata~ão de 

ambos. 

Os dados de emissão de raizes primárias, 

obtidos diariamente, são apresentados na Tabela ii. 

Os dados, relativos ao número de raízes 

emersas, indicaram comportamentos similares nos dois lotes. 

No 1º dia, a testemunha apresentou, praticamente, todas as 

sementes com as raízes emersas, enquanto outros tratamentos 

não mostravam nenhuma emissão. No segundo dia, aproximada

mente 50% do total de sementes, estavam com raízes emitidas 

no potencial de -4 atm, não havendo a partir do terceiro 

dia diferen~as estatísticas entre a testemunha e este 

potencial. Excetuando-se as indica~ões de emissão da raiz 

primária nos ambientes 8.IV e 8.V no lote B, observa-se 

que, nos potenciais iguais ou inferiores a -8 atm, não 

houve desenvolvimento das estruturas embrionárias capaz de 

provocar a ruptura do tegumento. A medida em que decresceu 

o potencial hídrico do substrato, o teor de água se reduziu 

(Tabela 9), retardando o início da emissão da raiz primá-

ria. Estes fatos foram observados entre a testemunha, cuja 

emissão ocorreu no iº dia, e o potencial de -4 atm, com 
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Tabela 11. Estudo 1 - Número de raízes emersas: dados mé-

dios referentes aos efeitos de ambientes nos 

lotes, após períodos de exposi~ão variáveis 

entre 1 a 5 dias. Piracicaba, 1989 

1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 

LOTES AMBIENTES n=l n=ll n=IlI n=IV n=V 

O.n (test.) B.O a 9.5 a 10.0 a 9.0 a 9.5 a 

4.n 0.0 b 5.9 b 9.5 a 9.5 a 9.2 a 

A 8.n 0.0 b 0.0 c 0.0 b 0.0 b 0.0 b 

12.n 0.0 b 0.0 c 0.0 b 0.0 b 0.0 b 

16.n 0.0 b 0.0 c 0.0 b 0.0 b 0.0 b 

cv " 5.46 12.66 é!.40 6.78 3.é!1 
----------------------------------------------------------------------------------

O.n (test. ) 9.2 a 9.e a 8.5 a 9.7 a 9.0 a 

4.n 0.0 b 4.6 b 8.2 a 9.0 a 9.7 a 

B B.n 0.0 b 0.0 c 0.0 b 0.4 b o.e b 

1e.n 0.0 b 0.0 c 0.0 b 0.0 b 0.0 b 

16.n 0.0 b 0.0 c 0.0 b 0.0 b 0.0 b 

cv " 5.B3 15.18 7.51 13.06 7.90 

Compara~ões de médias, dentro de cada lote e coluna, 

baseadas no Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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emissão iniciada no 29 dia; o mesmo fato aconteceu entre os 

potenciais de -4 e de -8 atm, cuja emissão teve início no 

49 dia no lote B. Esta observa~ão concorda com BRADFORD 

(1986) ao concluir que, quando o potencial externo é redu

zido, o teor de água das sementes é inferior ao presente 

em potenciais maiores e o início da germina~ão é retardado. 

Considerando que a emergência da raiz primária depende da 

obten~ão de um teor mínimo de água pelas sementes (KOLLER & 

HADAS, 1982; PROKOF'EV et alii, 1983; BRADFORD, 1986), uma 

análise conjunta das Tabelas 9 e 11 dos ambientes de hidra-

ta~ão 4.11, nos dois lotes, e 8.IV e a.v, no lote B, ofe-

rece indica~ões de que valores, entre 48 e 50% no teor de 

água das sementes, são suficientes para que tenha início o 

crescimento visível do eixo embrionário. No ambiente de 

hidratação 8.V, apesar do teor de água ter alcan~ado 48,5% 

e não haver surgido sinal visível de crescimento, a ausên

cia de emissão radicular pode estar relacionada com a 

qualidade fisiológica inferior do lote A e, em fun~ão 

disso, ser justificado um crescimento mais lento. 

o desenvolvimento inicial das plântulas, 

avaliado diariamente pelo peso da matéria fresca e compri

mento, além de seus acréscimos diários, acha-se apresentado 

nas Tabelas 12, 13, 14 e 15. 

A análise dos dados do peso da matéria fresca 

e do comprimento das plântulas (Tabelas 12 e 14), indicam 

que os comportamentos nas determina~ões foram similares, 
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Tabela 12. Estudo 1 - Peso da matéria fresca: dados mé-

dios (mg) referentes aos efeitos de ambientes 

nos lotes, após períodos de exposi~ão variáveis 

entre 1 e 5 dias. Piracicaba, 1989 

1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 

LOTES AMBIENTES n=I n=Il n=III n=IV n=V 

O.n (test.) 2.0 a 50.6 a 172.1 a 323.7 a 596.2 a 

4.n 0.0 b 5.0 b 23.0 b 37.1 b 70.3 b 

A 8.n 0.0 b 0.0 b 0.0 c 0.0 b 0.0 c 

12.n 0.0 b 0.0 b 0.0 c 0.0 b 0.0 c 

16.n 0.0 b 0.0 b 0.0 c 0.0 b 0.0 c 

CV % 45.64 42.90 9.50 59.90 21.70 
----------------------------------------------------------------------------------

O.n (test. ) 7.4 a 59.9 a 185.0 a 359.3 a 527.7 a 

4.n 0.0 b 4.1 b 22.9 b 48.3 b 71.5 b 

B 8.n 0.0 b 0.0 b 0.0 b 0.9 b 0.5 c 

12.n 0.0 b 0.0 b 0.0 b 0.0 b 0.0 c 

16.n 0.0 b 0.0 b 0.0 b 0.0 b 0.0 c 

CV % 35.87 25.10 42.22 46.68 5.58 

Compara~ões de médias, dentro de cada lote e coluna, 

baseadas no Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 13. Estudo 1 - Acréscimo diário no peso da maté-

ria fresca: dados médios (mg) referentes aos 

efeitos de ambientes nos lotes, após per iodos de 

exposi~ão variáveis entre 1 e 5' dias. Piracica-

ba, 1989 

1 dia e dias 3 dias 4 dias 5 dias 

LOTES AMBIENTES n=1 n=11 n=l1I n=IV n=V 
-----------------------------------------------------------------------------------------

O.n (test. ) 2.0 a 48.6 a 121.4 a 151.6 a 272.5 a 

4.n 0.0 b 5.0 b 18.0 b 14.1 b 33.2 b 

A 8.n 0.0 b 0.0 b 0.0 c 0.0 b 0.0 b 

12.n 0.0 b 0.0 b 0.0 c 0.0 b 0.0 b 

16.n 0.0 b 0.0 b 0.0 c 0.0 b 0.0 b 

CV % 45.64 44.50 22.49 131.15 49.23 
----------------------------------------------------------------------------------

O.n (test. ) 7.4 a 52.6 a 125.1 a 174.3 a 168.3 a 

4.n 0.0 b 4.1 b 18.8 b 25.4 b 23.1 b 

B 8.n 0.0 b 0.0 b 0.0 b 0.9 b -0.4 b 

12.n 0.0 b 0.0 b 0.0 b 0.0 b 0.0 b 

16.n 0.0 b 0.0 b 0.0 b 0.0 b 0.0 b 

CV % 35.87 27.35 69.66 78.11 103.46 

Compara~ões de médias, dentro de cada lote e coluna, 

baseadas no Teste de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade. 
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Tabela 14. Estudo 1 -Comprimento médio de plântula: dados 

médios (mm) referentes aos efeitos de ambientes 

nos lotes, após períodos de exposi~ão variáveis 

entre 1 e 5 dias. Piracicaba, 1989 

1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 

LOTES AMBIENTES n=I n=ll n=Ill n=IV n=V 

O.n (test. ) 1.5 a 24.4 a 63.0 a B9.9 a 155.4 a 

4.n 0.0 b 1.4b 10.7 b 27.0 b 51.8 b 

A B.n 0.0 b 0.0 b 0.0 c 0.0 c 0.0 c 

12.n 0.0 b 0.0 b 0.0 c 0.0 c 0.0 c 

16.n 0.0 b 0.0 b 0.0 c 0.0 c 0.0 c 

----------------------------------------------------------------------------------
CV % 63.77 44.47 15.52 47.65 20.04 
----------------------------------------------------------------------------------

O.n (test. ) 4.4 a 25.7 a 60.9 a 110.3 a 141.1 a 

4.n 0.0 b 1.4b 15.6 b 34.2 b 58.a b 

B a.n 0.0 b 0.0 b 0.0 b 0.3 c 0.3 c 

12.n 0.0 b 0.0 b 0.0 b 0.0 c 0.0 c 

16.n 0.0 b 0.0 b 0.0 b 0.0 c 0.0 c 

CV " 34.25 39.a4 47.96 36.04 lB.38 

Compara~ões de médias, dentro de cada lote e coluna, 

baseadas no Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 15. Estudo 1 - Acré?cimo diário no comprimento de 

plântula: dados médios (mm) referentes aos efei-

tos de ambientes nos lotes, após períodos de 

exposi~ão variáveis entre i e 5 dias. Piracica-

ba, 1989 

1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 

LOTES AMBIENTES n=1 n=11 n=III n=IV n=V 
-----------------------------------------------------------------------------------------

O.n (test. ) 1.5 a 22.9 a 38.6 a 26.9 a 57.7 a 

4.n 0.0 b 1.4b 9.3 b 16.4 ab 22.4 b 

A B.n 0.0 b 0.0 b 0.0 c 0.0 b 0.0 c 

12.n 0.0 b 0.0 b 0.0 c 0.0 b 0.0 c 

16.n 0.0 b 0.0 b 0.0 c 0.0 b 0.0 c 

CV % 63.77 47.73 41.75 129.49 52.09 
----------------------------------------------------------------------------------

O.n (test. ) 4.4 a 21.3 a 35.3 a 49.4 a 30.8 a 

4.n 0.0 b 1.4b 14.2 b 18.6 b 24.7 a 

B B.n 0.0 b 0.0 b 0.0 b 0.3 bc 0.0 b 

12.n 0.0 b 0.0 b 0.0 b 0.0 c 0.0 b 

16.n 0.0 b 0.0 b 0.0 b 0.0 c 0.0 b 

CV % 34.25 43.50 B8.74 62.05 94.10 

Compara~ões de médias, dentro de cada lote e coluna, 

baseadas no Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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somente se alterando no 49 dia quando houve diferen~as 

estatísticas entre -4 e -8 atm, para o comprimento das 

plântulas, em ambos os lotes. A testemunha apresentou supe

rioridade em rela~ão aos demais tratamentos em todos os 

dias avaliados. PRISCO & O'LEARY (1970) e MACHADO et alii 

(1976) afirmaram que baixos potenciais de água reduziram o 

comprimento do hipocótilo e da raiz primária das plântulas 

de feijão submetidas a potenciais hídricos inferiores à 

3,5 atm. 

Confrontando a Tabela 11 com as Tabelas 12, 

13, 14 e 15, para ambos os lotes, particularmente no poten

cial de -4 atm, observa-se que a partir do 29 dia a quase 

totalidade das sementes havia emitido as raízes primárias 

igualando-se estatisticamente à testemunha. O mesmo não 

aconteceu com o desenvolvimento inicial das plântulas, em 

que ocorreu uma inferioridade significativa do potencial -4 

atm em rela~ão à testemunha em todos os dias. Esses fatos 

permitem concluir que o desenvolvimento da plântula sofreu 

mais as restri~ões hídricas estabelecidas do que o antece-

dente processo de emissão da raiz primária. VAN DE VENTER 

(1988) afirmou que sementes de milho, em condi~ões hídricas 

adversas, são mais negativamente afetadas no crescimento da 

parte aérea do que na porcentagem de germina~ão. Essa 

observa~ão foi efetuada por PRISCO & O'LEARY (1970) e 

confirmada por EIRA (1987) ao verificarem que as sementes, 

apesar de emitirem raiz primária, originaram plântulas 
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anormais, em situa~ão de déficit hídrico. 

Quando são verificados os acréscimos diários 

do peso da matéria fresca e o comprimento das plântulas 

(Tabelas 13 e 15) nota-se uma semelhan~a com os resultados 

apresentados nas Tabelas 12 e 14. A testemunha manteve 

superioridade em rela~ão aos potenciais mais baixos e, uma 

análise mais geral das Tabelas 13 e 15, mostra que uma 

restri~ão na disponibilidade de água provoca uma redu~ão na 

velocidade de desenvolvimento das plântulas. 

A partir das informa~5es do Estudo 1, 

ser destacadas, resumidamente, algumas considera~5es: 

podem 

A velocidade de absor~ão de água pelas 

sementes de feijão decresce à medida em que o potencial 

hídrico externo é reduzido. Em fun~ão disso, aumenta o 

período necessário para que seja atingido o teor mínimo de 

água exigido para a emissão radicular. Esta rela~ão de 

interdependência, entre absorção e emissão radicular, de-

monstra que o processo de germinação pode ser governado 

pelo controle da hidratação das sementes através do poten

cial hídrico do substrato e do tempo de exposi~ão. 

O teor mínimo de água exigido para a emer

gência da raiz primária, indicadora do início da germina~ão 

visível, situa-se no intervalo entre 48 e 50%. 

- O decréscimo do potencial hídrico externo 

causa maiores prejuízos ao desenvolvimento inicial das plâo 

tulas do que no processo de emissão das raízes primárias. 
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4.3. Estudo 2 

Dando sequência ao Estudo 1, esta etapa pro-

curou analisar o desempenho das sementes ou plântulas que, 

passando previamente por ambientes com potenciais hídricos 

variáveis, durante períodos de 1 a 5 dias, foram submeti-

das, 

dias. 

posteriormente, à plena disponibilidade de água por 5 

Os dados médios, relativos à ocorrência de 

plântulas normais, são mostrados na Tabela 16. Praticamente 

todos os tratamentos examinados, dentro de cada dia, não 

apresentaram diferen~as estatísticas entre si em ambos os 

lotes. Somente o ambiente 8.I+0.V , para o lote A, mostrou 

inferioridade significativa em rela~ão aos demais tratamen-

tos; esta constata~ão inicial, sem uma explica~ão lógica, 

refletiu efeito de origem experimental não controlado que, 

como tal, trouxe prejuízos na avalia~ão do tratamento ao 

longo das observa~ões efetuadas. Os resultados desta ava-

lia~ão indicaram que, apesar dos prejuízos provocados pelo 

déficit hídrico ao desempenho das sementes (Estudo 1), a 

disponibilidade posterior de ambiente sem limita~ões hídri-

cas permite, sem restri~ões, a forma~ão de plântulas 

normais. Provavelmente, o potencial de -4 atm permitiu 

suficiente suprimento de água para a forma~ão de plântulas 

normais, ao mesmo tempo em que os potenciais de -8, -12 e 

-16 ~tm dificultaram o início da fase I I I do 

processo de germina~ão no período de déficit hídrico. Se-
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Tabela 16. Estudo 2 - Número de plântulas normais: dados 

médios referentes aos efeitos de ambientes, nos 

lotes A e S, após períodos de exposi~ão variá-

veis entre 6 e 10 dias. Piracicaba, 1989 

6 dias 7 dias 8 dias 9 dias 10 dias 

LOTES AMBIENTES )(=VI )(=VII )(=VlI I )(=JX )(=V 

n=1 n=1I n=III n=IV n=V 
----------------------------------------------------------------------------------------

0.)( (test. ) 9.3 a 8.8 a 9.3 a 8.8 a 9.5 a 

4 .n+O. V 9.0 a 9.3 a 9.3 a 9.5 a 9.3 a 

A 8.n+0. V 7.0 b 9.0 a 9.5 a 8.8 a 8.5 a 

12 .n+O. V 9.5 a 9.0 a 9.3 a B.O a B.8 a 

16.n+0.V 8.8 ab 9.5 a 9.5 a 9.5 a 9.0 a 

CV % 10.49 10.03 6.90 14.06 11.30 
----------------------------------------------------------------------------------

0.)( (test. ) 9.3 a 8.8 a 10.0 a 9.0 a 8.8 a 

4.n+0.V 8.8 a 9.8 a 9.8 a B.5 a 9.5 a 

B B.n+O.V 9.0 a 9.3 a 9.5 a 9.0 a 9.3 a 

12.n+0.V B.3 a 9.3 a 9.0 a B.O a B.5 a 

16.n+0.V 8.5 a B.O a 9.8 a B.5 a 8.5 a 

CV % H~,26 13,15 7.84 16.9B 10.26 

Compara~ões de médias, dentro de cada lote e coluna, 

baseadas no Teste de Tukey ao ní~.l de 5% de probabilidade. 
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gundo HEGARTY (1977a) e BEWLEY & BLACK (1985), as sementes 

são tolerantes à deficiência hídrica, promotora de desi-

drata~ão, nos estágios iniciais da absor~ão (fases I e 11); 

ainda, a reidrata~ão destas sementes pode determinar uma 

germina~ão mais rápida e uniforme. Dessa forma, os dados 

submetidas obtidos, permitiram considerar as popula~ões, 

aos tratamentos, como semelhantes quanto à capacidade de 

estabelecimento de plântulas normais. 

Os dados médios correspondentes aos compri-

mentos do epicótilo, da raiz primária, do hipocótilo, da 

plântula e ao peso da matéria fresca da plântula encontram

se nas Tabelas 17, 18, 19, 20 e 21, respectivamente. 

Analisando a Tabela 17, verifica-se cresci-

menta do epicótilo somente para as testemunhas, ocorrido a 

partir do 8Q dia, no lote A, e a partir do 9Q dia, no lote 

B. Confrontando-se as Tabelas 17 e 19, os resultados indi

caram que nos dias em que ocorreu crescimento do epicótilo, 

aparentemente, 

do hipocótilo. 

houve uma diminui~ão na taxa de crescimento 

Os resultados relativos aos comprimentos da 

raiz primária, do hipocótilo, da plântula e ao peso da 

matéria fresca da plântula, contidos nas tabelas 18, 19, 20 

e 21, respectivamente, não apresentaram diferencia~ão esta

tística, em termos gerais, entre os ambientes que represen

taram um dia de déficit hídrico, em ambos os lotes; a única 

exce~ão situou-se na inferioridade do ambiente 16.I+0.V. 
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Tabela 17. Estudo 2 - Comprimento médio do epicótilo; dados 

médios (mm) referentes aos efeitos de ambientes 

nos lotes, após períodos de exposi~ão variáveis, 

entre 6 e 10 dias. Piracicaba, 1989 

6 dias 7 dias 8 dias 9 dias 10 dias 

LOTES AMBIENTES x=VI x=VIl x=VIl I x=IX x=X 

n=I n=II n=III n=IV n=V 

O.x (test.) 0.0 0.0 13.5 a 35.5 a 66.3 a 

4.n+0.V 0.0 0.0 0.0 b 0.0 b 0.0 b 

A B.n+O.V 0.0 0.0 0.0 b 0.0 b 0.0 b 

12.n+0.V 0.0 0.0 0.0 b 0.0 b 0.0 b 

16.n+0.V 0.0 0.0 0.0 b 0.0 b 0.0 b 

---------------------------------------------------------------------------------
CV % 15.97 51.47 39.56 

O.H (test.) 0.0 0.0 0.0 15.5 a 27.3 a 

4.n+0.V 0.0 0.0 0.0 0.0 b 0.0 b 

B 8.n+0.V 0.0 0.0 0.0 0.0 b 0.0 b 

12.n+0.V 0.0 0.0 0.0 0.0 b 0.0 b 

16.n+0.V 0.0 0.0 0.0 0.0 b 0.0 b 

CV % 33.9B 49.37 

Compara~ões de médias. dentro de cada lote e coluna, 

baseadas no Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 18. Estudo 2 - Comprimento médio da raiz das plân-

tulas: dados médios (mm) referentes aos efeitos 

de ambientes nos lotes, após períodos de expo-

si~ão variáveis entre 6 e 10 dias. Piracicaba, 

1989 

----------------------------------------------------------------------------------------
6 dias 7 dias 8 dias 9 dias 10 dias 

LOTES AMBIENTES x=VI x=VII x=VlII x=IX )(=X 

n=I n=1I n=I1I n=IV n=V 
----------------------------------------------------------------------------------------

0.)( 128.9 a 145.8 a 180.3 a 195.0 a 244.1 a 

4.n+0.V 120.2 a 128.1 ab 137.6 b 136.7 b 150.0 b 

A 8.n+0.V 45.2 b 120.1 ab 117.6 b 118.1 b 111.5 c 

12.n+0.V 122.7 a 112.6 ab 118.5 b 103.5 b 104.1 c 

16.n+0.V 99.5 a 106.5 b 119.3 b 113.3 b 109.4 c 

CV % 14.22 14.52 8.55 15.22 8.99 
---------------------------------------------------------------------------------

O.x 127.2 a 148.6 a 183.6 a 191.1 a 210.8 a 

4.n+0.V 125.8 a 147.6 a 147.4 b 135.6 b 148.8 b 

B 8.n+0.V 121.9 a 120.9 ab 138.9 b 115.8 b 113.7 c 

12.n+0.V 111.4 a 113.1 ab 120.5 b 95.9 b 111.5 c 

16.n+0.V 113.1 a 87.8 b 124.4 b 100.2 b 103.5 c 

CV % 14.45 14.62 11.39 16.20 8.06 

Compara~ões de médias, dentro de cada lote e coluna, 

baseadas no Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 19. Estudo 2 - Comprimento médio do hipocótilo: 

dados médios (mm) referentes aos efeitos de 

ambientes nos lotes, após períodos de exposi~ão 

variáveis entre 6 e 10 dias. Piracicaba, 1989 

6 dias 7 dias 8 dias 9 dias 10 dias 

LOTES AMBIENTES H=VI x=VII x=VIII x=IX H=X 

n=I n=1I n=III n=IV n=V 
----------------------------------------------------------------------------------------

O.H (test. ) 74.4 a 98.1 a 145.2 a 145.8 a 146.4 a 

4.n+0.V 63.8 ab 78.3 ab 82.6 b 96.4 b 116.3 b 

A 8.n+0.V 29.9 c 68.0 b 68.8 b 74.4 bc 69.9 c 

12.n+0.V 60.1 ab 58.1 b 70.7 b 60.1 c 66.7 c 

16.n+0.V 50.2 b 55.2 b 67.6 b 65.6 bc 59.3 c 

CV % 12.35 16.04 9.24 16.36 10.72 
----------------------------------------------------------------------------------

0.)( (test. ) 64.7 a 92.6 ab 126.3 a 144.4 a 135.0 a 

4.n+O.V 72.3 a 108.8 a 123.8 a 123.8 ab 136.5 a 

B 8.n+0.V 71.0 a 86.7 ab 104.2 ab 93.9 bc 94.8 b 

12.n+0.V 63.7 a 79.6 bc 83.4 b 64.0 c 76.3 b 

16.n+0.V 65.4 a 57.6 c 78.5 b 76.3 c 76.1 b 

CV % 16.55 15.47 13.37 17.12 8.43 

Compara~ões de médias, dentro de cada lote e coluna, 

baseadas no Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 20. Estudo 2 - Comprimento médio das plântulas: 

dados médios (mm) referentes aos efeitos de 

ambientes nos lotes, após períodos de exposi~ão 

variáveis entre 6 e 10 dias. Piracicaba, 1989 

6 dias 7 dias 8 dias 9 dias 10 dias 

LOTES AMBIENTES x=VI x=VIl x=VII1 x=IX x=X 

n=I n=II n=III n=IV n=V 
----------------------------------------------------------------------------------------

O.x (test. ) 203.3 a 243.8 a 339.0 a 377.5 a 456.6 a 

4.n+0.V 184.0 ab 206.4 ab 220.2 b 233.1 b 266.3 b 

A 8.n+0.V 75.1 c 188.0 ab 186.4 b 192.5 b 181.3 c 

12.n+0.V 182.8 ab 170.6 b 189.2 b 163.6 b 170.8 c 

16.n+0.V 149.6 b 161. 7 b 186.9 b 178.9 b 168.7 c 

----------------------------------------------------------------------------------
CV % 12.80 14.76 8.21 15.97 9.93 
----------------------------------------------------------------------------------

0.)( (test. ) 191.8 a 241.3 a 309.8 a 351.0 a 373.1 a 

4.n+0.V 198.1 a 256.4 a 271.2 ab 259.4 b 285.3 b 

B 8.n+0.V 193.0 a 207.6 ab 243.1 bc 209.6 bc 208.5 c 

12.n+0.V 175.0 a 192.8 ab 204.0 c 159.9 c 187.8 c 

16.n+0.V 178.5 a 145.4 b 202.9 c 176.5 c 179.6 c 

CV % 14.75 14.80 11.28 15.93 8.05 

Compara~ões de médias, dentro de cada lote e coluna, 

baseadas no Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 21. Estudo 2 - Peso médio da matéria fresca: dados 

médios (mg) referentes aos efeitos de ambientes 

nos lotes, após períodos de exposi~ão variáveis 

entre 6 e 10 dias. Piracicaba, 1989 

6 dias 7 dias 8 dias 9 dias 10 dias 

LOTES AMBIENTES K=VI K=VII K=VIII K=IX K=X 

n=I n=II n=III n=IV n=V 

O.K (test.) 832.9 a 1059.0 a 1345.7 a 1469.6 a 1564.6 a 

4.n+O.V 756.6 ab 802.8 ab 947.0 b 1059.1 b 1207.3 b 

A 8.n+O.V 383.2 c 827.4 ab 768.7 c 797.5 b 762.9 c 

12.n+O.V 726.4 ab 711.8 b 773.2 c 700.1 b 737.3 c 

16.n+O.V 610.4 b 687.1 b 762.7 c 807.6 b 735.5 c 

----------------------------------------------------------------------------------
ev % 12.86 15.81 7.26 17.83 10.98 

O. K (test.) 870.5 a 1031.9 ab 1486.4 a 1563.4 a 1602.9 a 

4.n+O.V 822.1 a 1109.5 a 1145.3 b 1130.2 b 1172.5 b 

B 8.n+O.V 752.7 a 871.8 abc 939.4 bc 880.4 bc 939.6 bc 

12.n+O.V 682.7 a 841.4 bc 856.3 c 728.1 c 775.3 c 

16.n+O.V 731.6 a 639.2 c 880.8 bc 784.6 bc 757.5 c 

----------------------------------------------------------------------------------
ev % 15.01 12.22 11.98 16.50 10.81 

Comp,ara~ões de médias, dentro de cada lote e coluna, 

baseadas no Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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referente ao lote A, em relação à testemunha nos 

comprimentos do hipocótilo e da plântula, além do peso da 

matéria fresca. Contudo, manifestou-se uma tendência numé-

rica de redução no desenvolvimento em ambientes de hidra

tação que proporcionaram maior déficit hídrico. 

A medida em que aumentou o número de dias de 

exposição aos ambientes, passaram a surgir superioridades 

estatisticamente significativas, 

relação aos demais tratamentos. 

a favor da testemunha em 

Estes, quando comparados 

entre si, continuaram apresentando uma tendência geral de 

menor desenvolvimento nos ambientes que proporcionaram 

maior déficit hídrico. Vale destacar que, entre os ambien-

tes com potenciais de -8, -12 e -16 atm, não foram detecta-

das diferenças estatísticas, 

das, nos dois lotes. 

em todas as variáveis estuda-

Quando o período de estresse alcançou 5 dias, 

a testemunha superou o potencial de -4 atm para todas as 

variáveis analisadas, exceto para o crescimento do hipocó-

tilo no lote Bj no entanto, a análise deve considerar as 

observações efetuadas, anteriormente, a respeito da redução 

na taxa de crescimento do hipocótilo em função do desenvol

vimento do epicótilo. 

Ainda, fazendo referência às tabelas 18, 19, 

20 e 21, nota-se que, com a ampliação dos prazos de 

exposição aos ambientes hidricamente deficitários, passou a 

se tornar mais evidente as superioridades da testemunha 
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sobre o potencial de -4 atm e, deste, em rela~ão aos demais 

tratamentos. 

De uma forma geral, os resultados indicaram 

que os ambientes de maior déficit hídrico trouxeram pre-

juízos ao crescimento da raiz primária, do hipocótilo e da 

plântula, que se acentuaram com a amplia~ão do período de 

exposição a estes ambientes. 

Os dados relativos aos acréscimos diários do 

comprimento e peso da matéria fresca das plântulas acham-se 

indicados nas Tabelas 22 e 23, respectivamente. 

Quando se considerou apenas um dia de déficit 

hídrico. nas duas variáveis analisadas. não houve diferen-

ciação estatística entre os tratamentos. para ambos os 

lotes, exceto no caso do ambiente 16.I+O.V referente ao 

lote A, que foi inferior à testemunha. 

A medida em que foi ampliado o período de 

exposição ao estresse hídrico até o 4º dia, em termos 

gerais, manteve-se igualdade estatística entre a testemunha 

e o potencial de -4 atm para as duas variáveii. nos dois 

lotes. Os potenciais de -8, -12 e -16 atm não apresentaram 

diferenças estatísticas entre si, apesar de que. em valores 

absolutos, houve uma tendência de superioridade do poten-

cial de -8 atm e de igualdade entre -12 e -16 atm. A 

testemunha variou muito quanto à superioridade estatística, 

ora sendo superior aos demais tratamentos, ora sendo supe-

rior apenas ao potencial de -16 atm, porém com tendência 
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Tabela 22. Estudo 2 - Acréscimo diário de comprimento das 

plântulas: dadas médios (mm) referentes aos 

efeitos de ambientes nos lotes, após períodos de 

exposição variáveis entre 6 e 10 dias. Piracica-

ba, 1989 

6 dias 7 dias 8 dias 9 dias 10 dias 

LOTES AMBIENTES x=VI x=VIl x=VIII x=IX x=X 

n=I n=II n=III n=IV n=V 
----------------------------------------------------------------------------------------

O.x (test. ) 40.4 a 43.9 a 55.2 a 57.5 a 61.9 a 

4.n+0.V 36.8 ab 41.0 a 41.8 b 41.2 ab 43.4 b 

A 8.n+0.V 15.0 c 37.6 a 37.3 b 38.5 b 36.3 b 

12.n+0.V 36.6 ab 34.1 a 37.8 b 32.7 b 34.2 b 

16.n+0.V 30.0 b 32.3 a 37.4 b 35.8 b 33.7 b 

----------------------------------------------------------------------------------
CV % 12.79 15.92 8.36 19.53 12.85 
----------------------------------------------------------------------------------

O.x (test.) 37.5 a 43.1 a 49.8 a 48.2 a 49.4 a 

4.n+0.V 39.6 a 51.0 a 51.1 a 45.0 ab 45.9 ab 

B 8.n+0.V 38.6 a 41.5 ab 48.6 a 41.8 ab 41.0 bc 

12.n+0.V 35.0 a 38.5 ab 40.8 a 32.0 b 37.5 bc 

1ó.n+0.V 35.7 a 29.1 b 40.6 a 35.3 ab 35.9 c 

CV % 14.83 14.91 11.85 18.24 9.09 

Comparações de médias, dentro de cada late e coluna, 

baseadas no Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 23. Estudo 2 - Acréscimo diário do peso médio da 

matéria fresca das plântulas: dados médios (mg) 

referentes aos efeitos de ambientes nos lotes, 

após períodos de exposi~ão variáveis entre 6 e 

10 dias. Piracicaba, 1989 

6 dias 7 dias 8 dias 9 dias 10 dias 

LOTES AMBIENTES x=VI x=VII x=VII I x=lX x=X 

n=I n=II n=III n=IV n=V 
----------------------------------------------------------------------------------------

O.x (test.) 166.2 a 201. 7 a 234.7 a 229.2 a 193.7 ab 

4.n+0.V 151.3 ab 159.6 ab 184.8 b 204.4 ab 227.4 a 

A 8.n+0.V 76.6 c 165.5 ab 153.7 c 159.5 ab 152.6 b 

12.n+0.V 145.3 ab 142.4 b 154.6 c 140.0 b 147.5 b 

16.n+0.V 122.1 b 137.4 b 152.5 c 161.5 ab 147.1 b 

CV % 12.86 16.38 7.39 20.61 14.22 

O.x (test.) 172.6 a 194.4 ab 260.3 a 240.8 a 215.1 a 

4.n+0.V 164.4 a 221.0 a 224.5 ab 216.4 ab 220.2 a 

B 8.n+0.V 150.5 a 174.4 abc 187.9 b 175.9 ab 187.8 ab 

12.n+0.V 136.5 a 168.3 bc 171.3 b 145.6 b 155.1 b 

16.n+0.V 146.3 a 127.8 c 176.2 b 156.9 b 151.5 b 

----------------------------------------------------------------------------------
CV % 15.04 12.32 H!.87 19.09 11.77 

Compara~ões de médias, dentro de cada lote e coluna, 

baseadas no Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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geral para uma igualdade com o potêncial de -4 atm e um 

distanciamento dos demais potenciais. 

Quando considerados 5 dias de déficit hídri

co, na variável acréscimo diário do peso da matéria fres

ca, não houve diferen~as estatísticas entre a testemunha e 

o potencial de -4 atm. Entre os potenciais de -8, -12 e -16 

atm não ocorreram diferen~as estatísticas; porém, o poten-

cial de -8 atm tendeu a superar os demais. Na variável 

acréscimo diário de comprimento houve resultados distintos 

entre os lotes. No lote A ocorreu diferen~a estatística 

entre a testemunha e o potencial de -4 atm enquanto que, no 

lote B, isto não aconteceu. Contudo, entre os potenciais 

de -8, -12 e -16 atm não foram encontradas diferen~as entre 

os tratamentos nos dois lotes. 

Dessa forma, uma análise global dos resulta-

dos demonstra que os acréscimos no ambiente com poten-

cial de -4 atm, mesmo com 5 dias de exposi~ão ao déficit 

hídrico, apresentaram igualdade na taxa de crescimento em 

rela~ão à testemunha e superioridade em rela~ão aos de-

mais tratamentos, que se mantiveram semelhantes entre si; 

contudo, em valores absolutos, houve uma tendência de supe

rioridade para o potencial de -8 atm em rela~ão aos de -12 

e -16 atm. 

Embora a compara~ão entre os lotes A e B não 

tenha sido submetida à análise estatística, constatou-se 

uma tendência de superioridade para os valores obtidos- nos 
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potenciais de -4, -8, -12 e -16 atm para o lote B em todos 

os componentes das variáveis estudadas. Relacionando-se com 

os resultados obtidos na caracteriza~ão. dos lotes, quando o 

lote B demonstrou qualidade fisiológica superior em rela~ão 

ao lote A, os resultados parecem evidenciar que, em 

situa~ões de déficit hídrico, o lote B tendeu a apresentar 

um comportamento superior. Ocorrências similares foram 

relatadas por PARMAR & MDDRE (1968) e SA (1987) quando 

afirmaram que sementes mais vigorosas mostraram-se mais 

resistentes às condi~ões de deficiência hídrica. 

Diante das evidências apresentadas através 

das análises efetuadas, as seguintes considera~ões podem 

ser destacadas: 

As sementes expostas aos potenciais hídri-

cos de -4, -8, -12 e -16 atm, simulando situa~ões de défi-

cit hídrico durante período variável de 1 a 5 dias, ao 

passarem à condi~ão ideal de disponibilidade hídrica, apre-

sentam-se semelhantes, entre si e com a testemunha (O atm), 

quanto 
, 
a capacidade de estabelecimento de plântulas nor-

mais. 

- As sementes expostas ao potencial hídrico 

de -4 atm, ao passarem para a condi~ão de plena disponibi-

lidade de água, apresentam-se semelhantes à testemunha 

(O atm) quanto à taxa de desenvolvimento; as sementes 

expostas aos potenciais hídricos de -8, -12 e -16 atm, por 

outro lado, mostram prejuízos a este parâmetro analisado, 
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quando comparadas à testemunha. 

- As eleva~ões do estresse hídrico e do pe

ríodo de exposi~ão, antes da passagem à condi~ão de plena 

disponibilidade de água, prejudicam o desenvolvimento das 

plântulas de feijoeiro e de suas partes, tais como a raiz e 

o hipocótilo. 

4.4. Estudo 3 

Este estudo foi conduzido com o intuito de 

verificar os efeitos do pré-condicionamento fisiológico 

sobre o desempenho das sementes de feijão. Assim, pro-

curou-se avaliar os efeitos através de diferentes ambientes 

de hidrata~ão. proporcionados por uma combina~ão entre 

potenciais hídricos diferentes e períodos variados de expo-

si~ão das sementes. seguidos por um período fixo de cinco 

dias em plena disponibilidade de água. Estes ambientes 

foram comparados com a testemunha representada por um 

período fixo de cinco dias de plena disponibilidade de 

água. 

Da mesma forma já abordada no Estudo 2, o 

ambiente 8.I+O.V, no lote A, apresentou problemas experi-

mentais durante a sua avaliação e, portanto, foi desconsi-

derado na interpreta~ão dos resultados durante a sua dis-

cussão. Paralelamente, deve ser destacado que a determi-

na~ão do comprimento do epicótilo, constante do Estudo 2, 

foi suprimida do presente caso, em virtude da ausência de 
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crescimento facilmente mensurável da estrutura em todos os 

ambientes testados. 

Tendo em vista que a realização do pré-condi-

cionamento fisiológico depende, fundamentalmente, do con-

trole da hidratação, algumas observações do Estudo 1 devem 

ser consideradas. A absorção de água decresceu com a re-

dução do potencial hídrico da solução, demonstrando o con

trole exercido pelos diferentes ambientes (Tabela 9). Em 

valores absolutos, houve uma tendência crescente na eleva

ção do teor de água à medida em que aumentava o período de 

exposição. Contudo, com o tempo, observou-se uma acomodação 

dos resultados nos potenciais -8, -12 e -16 atm, provavel

mente em virtude da aproximação do ponto de equilíbrio 

entre os potenciais hídricos das sementes e das soluções, 

retardando o início da fase 111. Considerando este aspecto, 

HADAS (1976), observou que, a sequência das fases do 

processo de germinação, é governada pela absorção de água 

determinada pelo potencial hídrico do substrato. o poten-

cial hídrico do meio e a duração do tratamento estão entre 

os fatores que mais comumente afetam o pré-condicionamento 

(HEVDECKER et alii, 1973; HEGARTV, 1977; KHAN et alii, 

1978; BODSWORTH & BEWLEV, 1981; TILDEN & WEST, 1985). 

Os valores referentes aos comprimentos da 

raiz primária, do hipocótilo, das plântulas e ao peso da 

matéria fresca das plântulas são mostrados nas tabelas 24, 

25, 26 e 27, respectivamente, e tiveram como testemunha o 
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Tabela 24. Estudo 3 - Comprimento da raiz das plântulas: 

dados médios (mm) referentes aos efeitos de 

ambientes nos lotes A e B. Piracicaba, 1989 

LOTES 
AMBIENTES 

A B 

O.Y (test. ) 98.7 d 81. 7 d 

4. I +O.Y 120.2 abcd 125.8 abcd 
4. I I +O.Y 128.1 abcd' 147.6 ab 
4. II 1+0. Y 137.6 ab 147.4 ab 
4.IY +O.Y 136.7 abc 135.6 abc 
4.Y +O.Y 150.0 a 148.8 a 

8. I +O.Y 45.2 e 121.9 abcd 
8. I I +O.Y 120.1 abcd 120.9 abcd 
8.1II+O.Y 117.6 abcd 138.9 abc 
8.IY +O.Y 118.1 abcd 115.8 abcd 
8.Y +O.Y 111.5 bcd 113.7 abcd 

12.1 +O.Y 122.7 abcd 111.4 abcd 
12.11 +O.Y 112.6 bcd 113.1 abcd 
12.III+O.Y 118.5 abcd 120.5 abcd 
12.IY +O.Y 103.5 cd 95.9 cd 
12.V +O.Y 104.1 bcd 111.5 abcd 

16. I +O.Y 99.5 d 113.1 abcd 
16. II +O.Y 106.5 bcd 87.8 d 
16.1 II+O. Y 119.3 abcd 124.4 abcd 
16.IY +O.Y 113.3 bcd 100.2 cd 
16.Y +O.Y 109.4 bcd 103.5 bcd 

-----------------------------------------------------------
CY % 11.31 14.33 

Compara~ões entre média baseadas no Teste de Tukev ao 

nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 25. Estudo 3 - Comprimento do hipocótilo: dados 

médios (mm) referentes aos efeitos de ambientes 

nos lotes A e B. Piracicaba, 1989 

LOTES 
AMBIENTES 

A B 

O.V (test. ) 48.9 gh 44.5 9 

4. I +O.V 63.8 cdefg 72.3 defg 
4. II +O.V 78.3 bcd 108.8 abc 
4. 111+0. V 82.6 bc 123.8 ab 
4.IV +O.V 96.4 ab 123.8 ab 
4.V +O.V 116.3 a 136.5 a 

8. I +O.V 29.9 h 71.0 defg 
8. 11 +O.V 68.0 cdefg 86.7 cdef 
8. I 11+0. V 68.8 cdefg 104.2 abcd 
8. IV +O.V 74.4 cde 93.9 bcde 
8.V +O.V 69.9 cdefg 94.8 bcde 

12. I +O.V 60.2 defg 63.7 efg 
12. 11 +O.V 58.1 defg 79.6 cdef 
12. I I 1+0. V 70.7 cdef 83.4 cdef 
12. IV +O.V 60.1 defg 64.0 efg 
12.V +O.V 66.7 cdefg 76.3 cdefg 

16. I +O.V 50.2 fgh 65.4 efg 
16. I I +O.V 55.2 efg 57.6 fg 
16. I 11+0. V 67.7 cdefg 78.5 cdefg 
16. IV +O.V 65.6 cdefg 76.3 cdefg 
16.V +O.V 59.3 defg 76.1 cdefg 

-----------------------------------------------------------
CV % 11.92 15.26 

Compara~ões entre média baseadas no Teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 26. Estudo 3 - Comprimento da plântula: dados 

médios (mm) referentes aos efeitos de ambientes 

nos lotes A e B. Piracicaba, 1989 

LOTES 
AMBIENTES 

A B 

o.v (test.) 147.5 e 126.2 f 

4. I +O.V 184.0 bcde 198.1 bcdef 
4. I I +O.V 206.4 bcd 256.4 abc 
4. I I 1+0. V 220.2 abc 271.2 ab 
4. IV +O.V 233.1 ab 259.4 abc 
4.V +O.V 266.3 a 285.3 a 

. 
8. I +O.V 75.1 f 192.9 cdef 
8. I I +O.V 188.1 bcde 207.6 bcde 
8.III+O.V 186.4 bcde 243.1 abcd 
8. IV +O.V 192.5 bcde 209.6 abcde 
8.V +O.V 181.3 bcde 208.5 bcde 

12. I +O.V 182.8 bcde 175.0 def 
12. I I +O.V 170.6 cde 192.8 cdef 
12. II 1+0. V 189.2 bcde 204.0 bcde 
12. IV +O.V 163.6 de 159.9 ef 
12.V +O.V 170.8 cde 187.8 cdef 

16. I +O.V 149.6 e 178.5 def 
16. I I +O.V 161.7 de 145.4 ef 
16.III+O.V 186.9 bcde 202.9 bcde 
16. IV +0. V 178.9 cde 176.5 def 
16.V +O.V 168.7 cde 179.6 def 

CV % 10.95 14.28 

Compara~ões entre média baseadas no Teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 27. Estudo 3 - Peso da matéria fresca da plântula: 

dados médios (mg) referentes aos efeitos de 

ambientes nos lotes A e B. Piracicaba, 1989 

LOTES 
AMBIENTES 

A B 

O.V (test. ) 596.2 de 527.7 e 

4. I +O.V 756.6 cd 822.1 bcde 
4. II +O.V 802.8 cd 1109.5 abc 
4. I I 1+0. V 947.0 bc 1145.3 ab 
4. IV +O.V 1059.1 ab 1130.2 ab 
4.V +O.V 1207.3 a 1172.5 a 

8. I +O.V 383.2 e 752.7 de 
8. I I +O.V 827.4 bcd 871.8 abcd 
8. I I 1+0. V 768.7 cd 939.4 abcd 
8. IV +O.V 797.5 cd 880.4 abcd 
8.V +O.V 762.9 cd 939.6 abcd 

12. I +O.V 726.4 cd 682.7 de 
12. 11 +O.V 711.8 cd 841.4 abcde 
12. II 1+0. V 773.2 cd 856.3 abcde 
12 .. IV +O.V 700.1 cd 728.1 de 
12.V +O.V 737.3 cd 775.3 cde 

16. I +O.V 610.3 de 731.6 de 
16. I I +O.V 687.2 d 639.2 de 
16. II 1+0. V 762.7 cd 880.8 abcd 
16. IV +O.V 807.6 cd 784.5 cde 
16.V +O.V 735.5 cd 757.5 de 

-----------------------------------------------------------
CV % 12.24 15.13 

Compara~ões entre média baseadas no Teste de Tukev ao 

nível de 5% de probabilidade. 
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ambiente O.V. Na análise do comprimento da raiz primária 

(Tabela 24) para o lote A, somente os ambientes de hidra-

ta~ão 4.III+O,V , 4.IV+O.V e 4.V+O.V mostraram superioridade 

em rela~ão à testemunha i para o lote B foram acrescentados 

a este grupo os ambientes 4.II+O.V e 8.III+O.V. Embora 

somente estes ambientes tenham mostrado uma superioridade 

estatística, houve uma tendência geral de todos os ambien-

tes superarem a testemunha em valores absolutos, nos dois 

lotes avaliados, e evidências dos maiores potenciais atin-

girem as maiores diferen~as em rela~ãQ à testemunha. 

Quando são analisados os dados de comprimento 

de hipocótilo (Tabela 25), observa-se a superioridade dos 

valores obtidos nos ambientes 4.II+O.V, 4.III+O.V, 

4.IV+O.V, 4.V+O.V, 8.IV+O.V e 12.III+O.V para o lote A em 

rela~ão à testemunha i para o lote B, incorporaram-se ao 

grupo os ambientes 8.II+O.V, 8.III+O.V, 8.V+O.V e 

12.II+O.V. Da mesma forma que na análise do comprimento da 

raiz, houve uma tendência geral de todos os ambientes 

superarem a testemunha, em ambos os lotes, e evidências dos 

maiores potenciais atingirem as maiores diferen~as em re

la~ão à testemunha. Existem indica~ões de que o crescimento 

do hipocótilo tenha sido mais estimulado, que o da raiz 

primária, pelo pré-condicionamento, em fun~ão de haver 

apresentado maior número de ambientes estatisticamente 

superiores, em rela~ãQ à testemunha, 

no lote B. 

tanto no lote A como 
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Analisando conjuntamente os dados relativos 

ao comprimento das plântulas e ao peso da matéria fresca 

das plântulas (Tabelas 26 e 27), observa-se uma similari-

dade nos resultados. No lote A, os ambientes que mostraram 

superioridade em rela~ão à testemunha, para o comprimento 

de plântulas, foram 4.II+O.V, 4.III+O.V, 4.IV+O.V e 

4.V+O.V; para o peso da matéria fresca, somente o ambiente 

4.II+O.V não fez parte do grupo. No lote B, além dos ambi

entes já assinalados no lote A para comprimento de plân-

tulas, somaram-se os ambientes 8.II+O.V, 8.III+O.V, 

8.IV.O.V, 8.V+O.V, 12.III+0.V e 16.III+0.V; para o peso da 

matéria fresca foi excluído o ambiente 12.III+O.V, que não 

diferiu estatisticamente da testemunha. Muito embora não 

tenham havido diferen~as estatísticas dos outros ambientes 

em rela~ão à testemunha, todas os ambientes a superaram em 

valores absolutos, confirmando as mesmas tendências das 

variáveis anteriormente analisadas. Do mesmo modo, confir

maram-se as evidências dos maiores potenciais atingirem as 

maiores diferen~as em rela~ãa à testemunha. 

Reunindo todas as informa~ões relativas às 

variáveis analisadas, verifica-se uma superioridade esta-

tística na maioria dos ambientes com potencial de -4 atm, 

em ambos os lotes. Confrontanto-se esses resultados com a 

Tabela 11 do Estudo 1, observa-se que a emissão da raiz 

primária ocorreu a partir do 2Q dia no potencial de -4 atm 

(50% de raiz emitida); a partir deste ponto, 
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dia de déficit, 

lotes avaliados. 

houve a presen~a de plântulas nos dois 

No ambiente com potencial de -8 atm, 

apenas no lote B, a emissão radicular ocorreu a partir do 

4º dia, contudo, de forma incipiente. Os demais ambientes 

de hidrata~ão não apresentaram emissão da raiz primária no 

período de condicionamento para os dois lotes. Estes re-

sultados demonstraram para as variáveis estudadas, nos dois 

lotes, que o período de déficit hídrico proporcionado pelo 

potencial de -4 atm, mesmo com o desenvolvimento de plan-

tula ocorrido no período de condicionamento, trouxe vanta-

gens ao desenvolvimento da raiz, do hipocótilo e da plân-

tula como um todo. De modo geral, todos os ambientes de 

hidrata~ão mostraram tendências de superioridade em rela~ão 

à testemunha para os comprimentos da raiz primária, do 

hipocótilo, da plântula e para o peso da matéria fresca da 

plântula. KHAN et alii (1978>, TILDEN & WEST (1985) e 

PANDEY (1988) também constataram vantagens do pré-condicio

namento fisiológico das sementes no crescimento da raiz e 

da parte aérea em ervilha, soja e feijão, respectivamente. 

Os dados relativos aos acréscimos diários no 

comprimento e no peso da matéria fresca das plântulas 

encontram-se, respectivamente, nas tabelas 28 e 29. 

Observando estes dados, verifica-se um com-

portamento semelhante nas duas determina~ões para os dois 

lotes estudados. No lote A houve, para o acréscimo diário 

no comprimento da plântula, superioridade estatística dos 
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Tabela 28. Estudo 3 - Acréscimo diário no comprimento da 

plântula: dados médios (mm/dia) referentes aos 

efeitos de ambientes nos lotes A e B. Piracica-

ba, 1989 

LOTES 
AMBIENTES 

A B 

O.V (test.) 29.5 c 25.5 e 

4. I +O.V 36.8 abc 39.6 abcde 
4. I I +O.V 41.0 ab 51.0 a 
4.III+O.V 41.9 ab 51.1 a 
4. IV +O.V 41.2 ab 45.0 abc 
4.V +O.V 43.4 a 45.9 abc 

8. I +O.V 15.0 d 38.6 abcde 
8. I I +O.V 37.6 abc 41.5 abcd 
8.III+O.V 37.3 abc 48.6 ab 
8. IV +O.V 38.5 abc 41.8 abcd 
8.V +O.V 36.3 abc 40.9 abcd 

12. I +O.V 36.6 abc 35.0 bcde 
12. I I +O.V 34.1 abc 38.5 abcde 
12.III+O.V 37.8 abc 40.8 abcd 
12. IV +O.V 32.7 bc 32.0 cde 
12.V +O.V 34.2 abc 37.5 abcde 

16. I +O.V 30.0 c 35.7 bcde 
16. I I +O.V 32.3 bc 29.1 de 
16. II 1+0. V 37.4 abc 40.6 abcd 
16. IV +O.V 35.8 abc 35.3 bcde 
16.V +O.V 33.7 abc 35.9 bcde 

CV % 10.87 14.20 

Compara~ões entre média baseadas no Teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 29. Estudo 3 - Acréscimo diário no peso da matéria 

fresca da plântula: dados médios (mg) referentes 

aos efeitos de ambientes nos lotes A e B. Pira-

cicaba, 1989 

LOTES 
AMBIENTES 

A B 

o.V (test. ) 119.2 de 105.5 e 

4. I +O.V 151.3 cd 164.4 abcde 
4.11 +O.V 159.6 bcd 221.0 ab 
4.III+O.V 184.8 abc 224.5 a 
4. IV +O.V 204.4 ab 216.4 abc 
4.V +O.V 227.4 a 220.2 ab 

8. I +O.V 76.6 e 150.5 cde 
8.11 +O.V 165.4 bcd 174.4 abcd 
8.I11+O.V 153.7 cd 187.9 abcd 
8. IV +O.V 159.5 bcd 175.9 abcd 
8.V +O.V 152.6 cd 187.8 abcd 

12. I +O.V 145.3 cd 136.5 de 
12. I I +O.V 142.4 cd 168.3 abcde 
12.III+O.V 154.6 cd 171.3 abcde 
12. IV +O.V 140.0 cd 145.6 de 
12.V +O.V 147.5 cd 155.1 bcde 

16. I +O.V 122.1 de 146.3 de 
16.11 +O.V 137.4 cd 127.9 de 
16.II1+O.V 152.5 cd 176.2 abcd 
16. IV +O.V 161.5 bcd 156.9 abcde 

"16.V +O.V 147.1 cd 151.5 cde 

CV % 12.32 15.34 

Compara~ões entre média baseadas no Teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade. 
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ambientes 4.II+O.V, 4.III+O.V, 4.IV+O.V e 4.V+O.V em re-

lação à testemunha; para o acréscimo diário no peso da 

matéria fresca da plântula. apenas o ambiente 4.II+O.V foi 

excluído do grupo. No lote B, elevou-se o número de ambien

tes estatisticamente superiores à testemunha para o acrés-

cimo diário no comprimento da plântula; além dos citados 

para o lote A, foram acrescentados os ambientes 8.II+O.V, 

8.III+O.V, 8.IV+O.V, 12.III+O.Ve 16.III+O.V e excluído, 

para o acréscimo diário do peso da matéria fresca, apenas o 

ambiente 12.III+O.V. Estes resultados são semelhantes aos 

encontrados para o comprimento e para o peso da matéria 

fresca das plântulas, tanto para o lote A como para o lote 

B. Da mesma forma que nas demais determinações, os acrésci-

mos diários, em valores absolutos, indicaram vantagens do 

pré-condicionamento em ambos os lotes; também, neste caso, 

repetiram-se as evidências dos maiores potenciais apresen

tarem as maiores diferenças em relação à testemunha. 

Verificando os ambientes com potenciais de -4 

atm, nos quais houve presença de plântulas a partir do 2Q 

dia de pré-condicionamento, os resultados indicam que o 

condicionamento. na fase de plântula, trouxe vantagens 

adicionais ao desenvolvimento. Segundo SALISBURY & ROSS 

(1985), plantas expostas a baixos potenciais, ou déficit 

hídrico, tornam-se tolerantes à seca quando comparadas a 

plantas não submetidas a estes ambientes. 

Desse modo, uma análise dos resultados de âm-
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bito geral, permite obter a seguinte informa~ão: 

- Á técnica de pré-condicionamento fisiológi

co traz vantagens para o desenvolvimento das plântulas de 

feijão. 
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5. CONCLUSOES 

A análise dos dados e a interpreta~ão dos 

resultados do presente trabalho permitiram concluir que: 

- A velocidade de absor~ão de água pelas 

sementes de feijão decresce à medida em que o potencial 

hídrico externo é reduzido. Em fun~ão disso. aumenta o 

período necessário para que seja atingido o teor mínimo de 

água exigido para a emissão radicular. Esta rela~ão de 

interdependência, entre absor~ão e emissão radicular, 

demonstra que o processo de germina~ão pode ser governado 

pelo controle da hidrata~ão das sementes através do poten

cial hídrico do substrato e do tempo de exposi~ão. 

- O teor mínimo de água exigido para a emer

gência da raiz primária, indicadora do início da germina~ão 

visível, situa-se no intervalo entre 48 e 50%. 

- O decréscimo do potencial hídrico externo 

causa maiores prejuízos ao desenvolvimento inicial das 

plântulas 

primárias. 

cos de -4, 

do que no processo de emissão das raízes 

- As sementes expostas aos potenciais hídri-

-8, -12 e -16 atm, simulando situa~ões de 

déficit hídrico durante período variável de 1 a 5 dias, ao 
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passarem à condi~ão ideal 

apresentam-se semelhantes, 

de disponibilidade hídrica, 

entre si e com a testemunha 

(O atm), quanto à capacidade de estabelecimento de plântu-

las normais. 

- As sementes expostas ao potencial hídrico 

de -4 atm, ao passarem para a condi~ão de plena 

disponibilidade de água, apresentam-se semelhantes à teste

munha (O atm) quanto à taxa de desenvolvimento; as sementes 

expostas aos potenciais hídricos, de -8, -12 e -16 atm, por 

outro lado, mostram prejuízos a este parâmetro analisado, 

quando comparadas à testemunha. 

- As eleva~ões do estresse hídrico e do pe-

ríodo de exposi~ão, antes da passagem à condi~ão de plena 

disponibilidade de água, prejudicam o desenvolvimento das 

plântulas de feijoeiro e de suas partes, tais como a rai2 e 

o hipocótilo. 

- A técnica de pré-condicionamento fisiológi

co traz vantagens para o desenvolvimento das plântulas de 

feijão. 
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