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EFEITOS DO CONDICIONAMENTO FISIOLõGICO NO COMPORTAMENTO 

DAS SEMENTES DE FEIJÃO CPhaseotus vutsaris L.> 

RESUMO 

Aut.or: LUIZ DONI FILHO 

Orient.ador: JULIO MARCOS FILHO 

V 

O pr esent.e t.r aba! ho t.eve por· obj et.i vo est. udar · os 

e-f'ei t.os do condi ci onamanto osmót.i co no comport.ament.o das 

sementes de f'eijão CPhaseotus vult{aris L.) sob o aspecto 

risiol6gico e de permeabilidade das membranas celulares. 

Para isso inst.alaram-se no Laborat.6rio de Análise de 

Sement.es da Escola Superior de Agricult.ura Luiz de Queiroz -

USP e nas dependências da UNESP em Rio Claro, ensaios com 

dois cultivares. 

No primeiro ensaio est.udaram-se sementes dos 

cultivares IAPAR 16 a Carioca, sob três niveis de hidratação 

(20%. 26% e 30%) e três niveis de pressão osmótica co. -7 e 

-14 bars) obt.idos at.ravés de solução aquosa de poliet.ileno

glicol 6.000. durant.e a embebição das sament.es a 2s?c. Após

a hidrat.ação aos niveis desejados, seguiu-se uma secagem ao

teor de água incial. Testou-se porcentagem de germinação,

velocidade e emergência t.otal, t.eores de açucares e de

potássio e condutividade elét.rica no exsudato .

No segundo ensaio, estudou-se o cult.ivar Carioca, 

em delineament.o fat.orial, o t.empo de condicionament.o C4 e 7 

dias), secagem Csim e não) e duas press6es osm6t.icas C-10 e 

-20 bars). Testou-se germinação a 26°C e a 17
°

C , emergência 

das plântulas, teor de pot.ássio e condut.ividade elétrica no 

exsudat..o. 

Os tratamentos foram comparados en�re si pelo 
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teste de Tukey e com a testemunha pelo teste de Dunnett.. 

A análise dos 'dados e a i nt.erpret.ação dos 

resul 'lados. nas condiçeíes do present.e t.rabal ho. per mi tiram 

concluir que: 

Os ef'ei t.os do condi ci onament.o se mani f'es'lam de 

maneira mais evident.e quando avaliados at.ravés de parâmetros 

que raf'let,em a permeabilidade das membranas celulares 

(condutividade elétrica. teor de açúcares e teor de 

potássio) do que quando se utilizam parâmetros f'isiol6gicos 

(germinação. porcentagem e velocidade de emergência). 

A secagem ef'et.uada após o condicionamento diminui 

severamente os benef'icios obtidos por esse tratamento. 

As respostas dos parâmetros estudados revelam que 

o desempenho das sementes está mais relacionado ao nivel de

hidratação que à pressão osmótica adotada durante o 

condicionamento f'isiol6gico. 
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EFFECTS OF PRIMING ON THE BEAN (Phaseob.J.s uuLearis L.) 

SEEDS PERFORMANCE.

SUMMARY 

Aut.hor: Luiz Doni Filho 

Adviser: Prof'. DR. Julio Marcos Filho 

In t.he present. work it. was st.udied t.he ef'f'ect. of' 

priming condilioning on 

L.) 

lhe 

under 

behavior of' bean 

and 

seeds 

cell 

t.wo 

CPhaseoLus 

membrane 

vuLearis 

per ineabi l i t. y aspect.s. 

physiological 

For t.hat. purpose 

cult.ivars were used in t.he experiment.s carried out. at. 

Laboralorio de Análise de Sementes f'rom Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz USP and Deparlament.o de 

Bot.anica, UNESP Campus de Rio Claro, São Paulo Slat.e, 

Brazil. 

In lhe f'irst assay "IAPAR 16" and "Carioca" 

cul t.i vars were sub_ject.ed t.o t.hree levels of' hydralion C20%, 

25?-� and 30¾) and t.hree wat.er pot.ent.ials CO, -7 and -14 bars) 

obt.ai ned wi t.h aqueous sol ut.i on of' pol yet.hyl ene gl ycol 6000 

during imbibit.ion of' seeds at. 25
°

C. Following hydrat.ion at. 

desired lelvels lhe seeds were dried lo t.he init.ial moisture 

conlenl. The physiological and bi oc hemi e al par amet er· s 

analysed were f'inal percent.age germinat.ion. velocily and 

total seedli ng emergence, sugar and potassi um content.s and 

eleclric conduct.ivit.y of' exsudat.e. 

I n t.he second assay t.he "Carioca" cul t.i vars was 

used in t.he analysis of' t.ime of' condit.ioning C4 and 7 days), 

drying or not. and t.wo water pot.entials C-10 and -20 bars). 

The following paramet.ers were analysed: germinat.ion at. 17 
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and 2!:::f''c. seedling emergence, pot.assium and electric 
conductivity in lhe exsudat.e. 

The resul ts o:f t.reaLment.s were compareci by Tukey 

test and Dunnett. lest. to control. 

After lhe analysis of' lhe data and int.erpretalion 

of' t.he resul t.s under condi t.i ons of' lhe present. work. i t, can 

concl uded: 

The e:f:fect of' condi t.i oni ng was more evi dent. on 

permeability of' cell membrane Celect.ric conduct.ivit.y. sugar 

and polassium 

C germinalion. 

emergence). 

conlenls) 

percent.age 

lhan 

and 

physiológical 

velocit.y of' 

parameters 

seedling 

The dryi ng of' seeds lo lhe i ni t.i al wat.er content 

af'ler conditioning decreases lhe useful ef'fect. obt.ained by 

the f'ormer lrealment. 

The response o:f paramet.ers st.udied in t.he present 

work showed t.hat. lhe performance of seeds is more relat.ed to 

the 1 evel o:f hydrat.i on t.han lhe wat.er potent.i al of t.he 

priming.



1 . INTRODUÇÃO 

O perlodo compreendido entre a semeadura e o 
est.abelecirnenlo da plant.a é uma f'ase crucial no ciclo de 

produção de uma cultura. O ambiente do solo freqüentemente 

não propicia um rápido estabelecimento das plantas, pois 

est.resses f'isicos, como temperaturas extremas. excesso ou 

deficiência de água, salinidade ou f'ormação de crostas, além 

de estresses biológicos, como microrganismos e insetos, 

podem af'etar a emergência das plântulas. Visando minimizar 

tais problemas, muit,os trabalhos sobre tratamentos de 

pré-semeadura tem sido conduzidos abordando os mais variados 

aspectos do problema. 

Um dos tratamentos considerados promissores é o 

condicionamento f'isiológico, que se baseia na hidratação 

controlada das sementes até atingir um nlvel em que a 

atividade metabólica ainda seja insuf'icient.e para permit.ir a 

prot.rusão 

apresentado 

da raiz 

bons 

primária. 

resull-ados 

Est,e 

para 

condicionament,o t,em 

diversas· espécies 

olerlcolas e f'orrageiras entre outras, porém. geralmen�e com 

sementes pequenas. Sementes grandes vem sendo tes�adas com 

sucesso na melhoria do 

emer:-gência das pl ãnt. ul as , 

processo da 

como milho, 

germinação 

Pi.nus e

e/ou, 

Lar-ix. 

Espécies com sementes semelhantes às do 1eijoeiro têm sido 

estudadas com sucesso, como ervilha, soja e amendoim. 

A hidratação mui�o rápida pode causar a mo�te das 

células superficiais a perda de subs�ãn�ias do interior das 

células que ocasionariam prejuízos ao es�abelecimento do 
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est.ande, inclusive criando condiçí:Ses propicias ao 

desenvolvi ment.o de :fungos. A embebi ção cont.rol ada poderia 

impedir tais danos e possibilit.ar ·o sincronismo da 

germinação, com re:flexos no estande e at.é na produt.ividade. 

Estes condicionament.os. empiricamente descobertos 

há vários anos, têm sido estudados com maiores detalhes a 

partir dos anos 70 com ên:fase à recuperação das membranas 

celulares. 

armazenamento 

fos:foli pidios 

Acredi t.a-se que. 

das 

que 

sementes 

campeiem as 

durant.e o 

com baj,xa 

membranas 

periodo 

umidade. 

assumem 

de 

os 

uma 

con:formaçâo hexagonal ao invés de camada dupla - denominada 

de mosaico :fluido por SINGER e NICHOLSON C1972). A forma 

hexagonal permit.e a. perda. indiscriminada de substâncias: do 

int.erior das células, o que poderia ser uma das causas do 

:fraco desempenho das sementes. 

Há evidências de que as membranas se reorganizam 

durante a embebição. Se a hidrat.ação xor lent.a pode haver a 

recuperação da qualidade xisiológica; se xor rápida, existe 

uma perda daquelas substâncias ant.es que haja t.empo para a 

recomposição do mosaico fluido, quando a permeabilidade 

seria sel et.i va C SIMON & MI LLS, 1983) . 

O teor minimo de água em que. provavelment.e, 

ocorre o reparo das membranas e o t.empo necessário para que 

esse event.o ocorra ainda não :foram est.abelecidos de maneira 

conclusiva, t.rat.ando-se de um passo import.ant.e para a

elucidação dos mecanismos dos t.rat.ament.os condicionadores.

Dest.a :forma, observa-se que vários aspect.os do

necessit.am ser est.udados com maior
condicionament.o 

int.ensidade, envolvendo não só a met.odologia e o mecanismo

como t.ambém os exeit.os e a viabilidade de
de atuação, 

execução em sement.es de di:ferent.es espécies cult.ivadas.

Neste sentido, poucos est.udos t.em sido íeit.os com :feijão. No
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entanto. resul t.ados promissores já :foram encontrados por 

PANDEY C1988), PANDEY C1989) e SHIOGA C1990). 

Este 

comportamento 

trabalho teve por objet..i vo estudar· o 

ao da semente de :feijão submetida 

condicionamento f'isiológico e a secagem 

Baseou-se na hipótese de que a velocidade e 

subsequente. 

o nivel de

hidratação das sementes, variáveis do condicionamento 

osmótico, inter:ferem no 

consequentente, na sua 

:fisiológica das sementes. 

reparo das membra nas 

per meabi li dade e 

celulares e.

na qualidade 



2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Histórico, conceito, evolução e classificação dos 

tratamentos de sementes. 

Os primeiros relatos sobre tratamento de sementes 

datam de muito tempo. Segundo JEFFS (1986), os romanos (60 

DC) já usavam vinho com f'olhas de ciprestre amassadas para

'.tratar sementes contra doenças. o relato hist..órico mais

r-�fflC:'.)!;C:'.) � cls 
1 

C:'.) ��fflftl.:1Ml • c:iuai ds!Ei:c:::r sive C) uso d.a água do mar 

para o cont..role da cár-ie do trigo CTi l. l.et ia caries). De

certa f'orma, o conceito de tratamento esteve muito ligado a 

aplicação de produtos às sementes. 

O conceito de tratamento de sement..es no entanto, é 

mais amplo e abrange a aplicação de qualquer substância ou 

estimulo de natureza química, biológica ou f'isica às 

sementes, com a f'inalidade de protegê-las ou modif'icar seu 

comportamento, das plântulas ou das plantas delas originadas. 

A classif'icação dos 'lratamentos pode ser f'eita 

u'lilizando-se critérios muito diferen'les, como o 'lempo, a 

natureza, os meios, as f'ormas ou os f'ins, entre tantos com 

que os tratamentos são realizados. HEYDECKER & COOLBEAR 

(1977) realizaram uma extensa revisão em que classificaram 

os tratamentos em: pré-colhei ta, pós-colhei t.a, seleção de

1REMNANT (1637) citado por Horsaf'all, J. G. (1946). 

Fun,gic ides and their ac t ion. Massachusetts: Wal t.ham. 

Citado por JEFFS C1986). 



sementes. 

qui micos. 

tratamento 

métodos para superar dormência. 

energéticos. técnicas especiais 

pré-semeadura envolvendo a

met.abol ismo de germinação. 

vernalização, 

de semeadura e 

iniciação do 

Os t-rat.ament..os referidos como "pré-semeadura com a 

i ni ci ação do metabolismo" envolvem a absorção de água pela 

semente. sob condiç�es controladas. impedindo que ocorra a 

protrusão da raiz pr-imária. O remolho é um dest.es. muito 

utilizado antes da mecanização da agricultura. Consiste em 

S(? imergir as sementes am água corrente ou não, fr-ia ou 

quente. por um per iodo determinado e. depois levá-las ao 

solo. Tinha como objetivos modificar as caracteristicas da 

cobertura protetora das sementes. reduzir o tempo de 

germinação ou remover inibidores CHARTMANN & KESTER, 1972). 

métodos: 

A água pode ser aplicada às sementes por diversos 

equilíbrio com vapor de água da atmosf'er·a, 

embebição em substrato úmido e imersão em soluç�es osmólica.s 

C HEYDECKER & COOLBEAR, 1977). Neste último caso é também 

denominado tratamento osmótico. "priming" ou osmocondiciona

mento CKHAN et alii 1980/81). ou a.inda. denominado 

condicionamento f'isiológico por MARCOS FILHO (1986). 

O termo osmocondicionamento ou condicionamento 

osmótico ou tralamenlo osmólico CKHAN et alii, 1978) fica 

restr i lo aos trat.ament.os que envolvem o potencial osmótico 

da célula; assim t.er-se-ia de criar o termo condicionamento 

mátrico quando se controlasse o potencial mátrico. O termo 

condi ci ona.ment.o :fi si ol ógi co é mais amplo. subent.edendo-se 

que se refere aos efeitos fisiológicos que o tratamento 

possa causar; em conlraparli da t.er -se-ia de cri ar oulros 

termos como condicionamento :físico� condicionamento quimice. 

condi ci onament.o bi ol 6gi co ele. par a se ref'er ir a.os ef'ei t.os 

de outra natureza. 
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Assim. apesar de se ent.ender que est.es t.ermos não 

são perfeit.os. opt.ou-se nesse t.rabalho. na f'alt.a de out..ro 

mais adequado. pelo condicionament..o fisiológico, ent...endendo 

que as manif'est.açeses f'isicas, quimicas e outras que por 

ventura ocorram sejam 

que 

decorrentes de ' al t.eraçBes 

fisiológicas, 

verdade! ro. 

ainda nem 

2.2. Como a sement..e absorve ág.ua 

sempre isso possa ser 

O padrão i ni e i al de embebi,,ção par a a maioria das 

sementes. como do f'eijão, é t.r i f'ási co. A f'ase I é 

caracterizada por uma rápida absorção de água. Tão rápida, 

que chega a ser descri t..a como descont.rol ada e PARRI SH & 

LEOPOLD. 1 978; SI MON, 1 984) . t:: consequência das f'orças 

mát.ricas C'l1m) das paredes da célula e dos const.ituintes da 

semente; ocorre indiferentemente de a semente est.ar morta, 

dorment..e. viável ou viva CBEWLEY & BLACK, 1983). A seguir há 

uma fase linear, em que se constata pouca ou nenhuma 

absorção de água pela semente; é a chamada f'ase II ou f'ase 

lag. que pode durar de !3 a 10 horas CSIMON, 1984). Ocqrre 

quando o potencial mát.rico já é ;menos negat..ivo. equivalendo 

ao potencial osmótico. As sement...es mortas e dormentes se 

mantém nest...e ni vel de hidratação e não avançam par-a a fase 

seguinte. A fa�e III é caract��lzada pela protrusâo da raiz 

primária, crescimento do eixo e'tnbrionário e consequentemente 

germinação visivel, com intensa absorção de água CBEWLEY & 

BLACK. 1983; BEWLEY & BLACK, 198!3). 

O pot...encial hidrico na semenle é resul t...anle .dos 

potenciais de suas células. Pode ser expresso pela soma de 

três component.es: de pressão. osmótico e málrico CBEWLWY & 

BLACK. 1982). 

>-11 -- ip + ?p  + 1/)
p a m
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O pot.encial de pressão ?pp numa célula ocorre

porque a entrada de água aumenta o cont.eúdo celular. 

manif'eslando uma pressão na parede celular ext.erna. devido à 

resi slênci a dest.a à expansão. A componenle osmó-t..i ca c,,11 ) é 
s 

condicionada pelas ligaçBes ent.re a água e os solut.os, pois 

a concent.ração de solut.os dissolvidos na célula inf'luencia a 

absorção de água. O pot.encial mát.rico C'lf' ) resulta das 

inleraçBes int.er·f'aciais. t.ais como :forças capilares e de 

adsorção, enlre a água e os const.it.uint.es moleculares das 

células e da sement.e CBEWLEY & BLACK, 1985). 

Os polenciais osmót.ico e mát.rico apresent.am 

:valores negat..i vos porque possuem baixo pot.encial em relação 

à água pura. Entret.ant.o, a componente de pressão apresenta 

valores positivos e a soma das t.rês component.es result.a em 

potenciais negat.ivos ou event.ualment.e igual a zero CBEWLEY & 

BLACK, 1982; BEWLEY & BLACK, 1985). 

Um sist.ema hidrico em equilibrio apresenta 

potencial total igual a zero e o moviment.o da água sempre 

ocorre, espont.aneament.e, segundo um gradiente decrescente de 

potencial hidrico CLABOURIAU, 1983; BEWLEY & BLACK, 1985). 

A disponibilidade e a velocidade de f'luxo de água 

para a sement..e são determinados pela di f'erença de pot.enci al 

hidrico ent.re a sement.e e o subst.ralo, causado pelo elevado 

pot.encial mátrico das paredes celulares e constit.uint.es 

moleculares da semente. Entretanto. com o aument.o do teor de 

água, após a fase inicial de absorção, as matrizes da 

semente Cparede celular, amido e corpos prot.eicos) t.ornam-se 

hidratadas e os pot.enciais hidr-icos da sement.e e do solo 

t.endem a at.ingir- valores muito próximos, A disponibilidade

de água para a semente é inf'luenciada pelo potencial hidrico 

das zonas do substrat.o imediat.ament.e em redor da semente. 

condutividade hidráulica e t.ext.ura, impedância da matriz do 
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sol o e ár-ea de contato entre a semente . e o sol o e BEWLEY & 

BLACK. 1 985) . 

2. 3. Como :fornecer água às sementes

Para o condicionamento. a quantidade de água a ser 

fornecida à semente não deve permitir que ela passe da 

segunda :fase. Ist.o pode ser- alcançado limitando-se o tempo 

de embebi çãQ. ou a guant.i dada de água di sponi vel par a a 

sement.e, sob determinada temperat.ura CHEYDECKER & COOLBEAR, 

1977) 

A embebição não ocorre uni:formement.e em todas as 

part.es da sement.e. Caracteriza-se por· uma f'ront.eira nit.ida 

separando as part.es secas e as part-es úmidas; essa barreira. 

desloca-se às parles secas e há um aumento cont-inuo de água 

nas part-es já umedecidas. Por outro lado. regieíes como o 

hil.o e a micrópila podem ser mais permeáveis que o rest,ant.e 

do legument.o e dependendo do local da superficie da semente 

em que a água está sendo fornecida. as partes da sement.e 

lerão teores de água diferentes. além das caract.erislicas e 

funçe5es de cada teci do C BEWLEY & BLACK. 1983; BEWLEY & 

BLACK. 1 985) . 

Evidentemente. quando se fornece água às sementes 

em quantidade 1 i mi t .ada. tem-se que considerar se es+�as 

serão mantidas úmidas até a semeadura ou se secadas at.é um 

ni vel que seja compati vel com o armazenament-o pretendido. 

Este processo envolve risco tanto pela secagem em si, que 

pode comprometer os eventuais beneficias advindos do 

tratament.o, como pela manutenção da semente úmida CHEYDECKER 

& COOLBEAR, 1977). 

por três 

A água pode ser aplicada às 

meios, que podem influir 

sementes basi e.a.mente 

drasticamente nos

resultados obtidos: pelo equi 1 i brio com o vapor dágua da
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almosf'er-a; por embebição em substrato úmido; por imer-sâ'.o. 

2.3.1. Absorção do vapor de água da atmosfera 

A semente. por ser higroscópica, possui a 

propriedade de ganhar- ou perder água par-a o meio em que 

repousa. até alcançar- o ponto de equilibr-io higroscópico 

CTOLEDO & MARCOS FILHO 1977). Em outras palavras, o teor de 

àgua das sementes dopando. dentre outros ratares. da pressão 

de vapor dágua e:xistenle tia at.mosrera. Quando a pressão de 

vapor de âgua á maior na sement.e ou na at.mos:fera. há a 

lenc!�ncia par-a um equilibrio. Quanto maior t'or o gradiente, 

mais rápida será a troca" Assim sE;;,ment,es secas com umidade 

adequadas par-a. o (préssâ'.o de vapor 

r·elativamenta bai)«l), se colocadas em ambientes mais úmidos 

C pr·ess�o de vapor· .r-11 evado). tendem a absorver água mui to 

r·apidamente numa f'ase inicial. diminuindo essa velocidade à 

medida que a pressão de vapor na. sement.e e na at.mosfera se 

aproximam do equillbrio. 

úmidas absorvem menos 

Por outro lado, 

água, ou mesmo 

colocadas em ambientes úmidos. 

sement.os mais 

nenhuma, quando 

Por isso HEGARTY (1978) afirmou que se o potencial 

de água controla a tomada de água pela semente. podem-se 

esperar result.ados semelhantes se as sement.es fossem 

umedecidas em cont.at.o com subst.rat.o úmido ou em almosíeras 

controladas. 

HEYDECKER & COOLBEAR C1977) alert.aram que o t.empo 

dispendido at.é que a semente ent.re em equilíbrio com a

umidade relativa do ar CUR ar) é muit.o grande; há, ainda,

· i i bl 1) a condensação da água sobreoutros poss ve s pro . emas: 

as sementes. ocasionando germinação indesejável, 2) a

proli:feração de microrganismos nesses ambient..es umidos, 3) a

aceleração dos processos de envelhecimento que acompanham o 

aumento de umidade. Acrescent..am ainda que esses problemas
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poderiam ser minorados usando"-se t.emperat.uras mais baixas. 

estáveis. moni t.orando-se a umidade da sement.e e agi t.ando-se 

a massa, quando necessário. 

HEGARTY (1978) :foi mais longe. considerando as 

di:ficuldades em se usar a umidade do ar para :fornecer água 

às sementes. � mui to dif'icil a manut.enção de condiçe5es de

lemperatura exat.amente constantes; esta t.emperatura in:flui 

na URar e o potencial de água varia enormement.e em :função da 

UR P 1 1""'·=-c ar. or exemp º• a � 

99, g�� URar equivale a -o. 1 '3 MPa C-1 ,5 bar) 

98,9% .. .. -1, '3 .. C-15 bars) 

89, f,I!� .. .. .. -15,0 C-150 bars)

33, o�,;; .. .. .. -150,0 .. C-1500 bars)

o que signi:fica que no i. n-ter val o de apenas 10,4% de URar

C 89, !3 a 99. 9) , pode-se submeter as sementes a potenc:i ais de

água com valores de 100 vezes maior ou menor. 

Finalmente. o autor concluiu que podem haver 

di f'erenças nas respostas d:as sementes quando expostas à UR 

ar elevadas, devido ao nível absoluto de umidade alcançado 

pela semente, à velocidade de hidrat.ação e ao grau de

controle de temperatura, além dos niveis de O e CO sob os 
2 2 

quais as semonles são mant.idas. 

2. 3. 2. Embebição em subst.rat.o úmido: 

Pode-se cont.rolar a quantidade de água absorvida 

pela semente limit.ando-se o t.empo de cont.at.o da sement.e com 

0 subst.rato umedecido. Nest.e caso nâ'.o limit.a-se o pot.encial 

mát.rico nem o potencial osm6lico, port.anto a absorção

inicial pode ser muito rápida. 

A out.ra alternat.iva seria variar o potencial

málrico do substrato, assumindo assim o t.empo, um papel 

complementar. Pode-se rixar a quant.idade de água variando-se 
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a quant.idade de substrato. ou rixando-se a quandidade de 

substrato variar a quantidade de água. 

A absorção de âgua por- part,e da uma semente madur·a 

e seca Cem condiçeles adequadas ao armazenament.o) depende de

mui t.os :f.at.ores como t.emperat.ura. t.eor de água em que a 

semente se encont.ra. natureza do mat.erial de reserva e da 

di s poni bili dade de ágt.1a no meio ambi ent.e. 

Normalment,e, o pot.enc.ial hidrico de- uma sement.e 

madura e seca é consideravelmente negativo, podendo exceder 

a -1000 bar-s C-100 MPa) devido ao seu enorme potencial 

mát.rico. Com a absorção de água, o potencial hidrico dimLnui 

rapidament.e de _cerca de -4.000 bar-s como no milho, trigo e 

beterraba, para cerca de -10 bars, quando há prot.rusão da 

raiz primária CBEWLEY & BLACK, 1983). 

Ao se t.rabalhar com a embebição em substrato úmido 

usando-se água pura, tem-se as vantagems de não se 

introduzir produtos quimicos ao processo e não se inter-Íerir 

na disponibilidade de oxigênio. Deve-se levar eef-onta que a 

superf'icie de contato da sement,e com o substrato 

frequent-ment-e não é int,egral. 

Por outro lado. ao se trabalhar com potencial 

osmótico. pode-se mant-er as sement-es naqueles niveis de 

umidade em equilibrio. permit-indo-se trabalhar o tempo como 

variável. 

Experiment-alment-e, os substratos mais ut,ilizados 

papel t.oalha. vermiculit-a e solo. Quando se usa papel. é 

comum f'ixarem--se volumes de água e de sementes e variar-se o 

número de folhas de papel. TILDEN & WEST C1986), PANDEY 

(1988) e PANDEY (1989) ut-ilizaram 2 a B camadas de papel com 

diâmet,ro de 160 mm para 20 ml de água e sobre elas

dist,ribuidas as sementes de feijão, cuidando-se para ql.ie
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estas f'icassem or.ient.adas com apenas com uma das f'aces 

cot.iledonares em contato com o papel. 

Evidentemente. pode-··se usar uma solução no 
substrato ao inves da água pura, combinando-se a met.odogia. 

2. 3. 3. Controle da =mbeb_ição por imersão em águ� = a pura 

Cpolencial osmótico inexpressivo) limitando-se o tempo. 

Neste método não há interf'erência de produtos 

qulmicos. porém há o risco dos danos causados pela embebição 

mui to rápida constatados por KIDD & WEST C1918)2 ; POWELL & 

MATTHEWS C1978). e WOODSTOCK & TAO (1981). e a distribuição 

desunif'orme da água na semente CBEWLEY & BLACK. 1985). 

2. 3. 4. Embebição com pot.encial osmótico limitado: 

Para se variar o potencial osmótico, tem-se 

empregado sais ou out.ras substâncias dissolvidas em água. O 

manit.ol, dextrose e sacarose t.êm sido usados com muit.a 

frequência nos t.rabalhos experimentais. o primeir·o 

mostrando-se mesmo superior às demais substâncias em algumas 

circunstâncias como demonst.rou EIRA (1988). O polieU.leno 

glicol é um polimero de elevado peso molecular, não tóxico, 

não entra nas células, não elet.rolit.,ico. 1:.: encontrado com 

peso molecular 4. 000. 6. 000 e 12. 000. sendo 6. 000 o mai.s 

comum C J ACKON. 1962) . 

A pressão osmólica de uma solução result.a da 

presença de solut.os que a�et.am as propriedades da água. pelo 

fat.o do solut.o causar diminuição na energia livre de Gibbs 

do sol vent.e. Os est.udos da termodinâmica das soluçBes 

diluidas estabelecem que o potencial osmót.ico de uma solução

2 D F & WEST C Ann Aplll Biol. 5:112-142 .1918. 
KI D , . • · • • 

·Citado por BEWLEY & BLACK, 1982 .
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depende essenci a.l m,::,.nte da lernr:i!é:?ratur-a e d"' cor1ce1--.tr "'Ç""' t , = . , • .., d.Ó 

CVILLELA et a'lii, s/d). 

MICHEL & KAUFMANN C19'73J utilizando psicrómetro 

termopar e osmômet.ro de pressão de vapor, est.udaram os 

ef'ei t.os da concent.ração de polie'Lileno glicol 6. 000 CPEG 

6.000) e da t.emperatura no potencial osmótico de soluçBes e 

encontraram uma relação ' entre a concentração CC) de

polietileno glicol, a t.emperatura CT) e o potencial osmótico 

C�
8

) da solução, expressa pela equação: 

?/-'
9 

=-C 1 .18x1 O 2
) C-C 1 • 18x1 O -4C2 +C 2, 67x1 O -4-) CT +C 8, 39x1 O-;>) C2T

Sendo C expresso em g de PEG 6.000/kg de água, T em ºe e �  
s 

em bar. VILLELA et al. ti Cs/d) apresentam as concentraçBes 

de PEG 6. 000 na f'aixa de 1 a 40°C, para a obtenção de

potenciais de -1 a -40 bars. 

HEYDECKER & COOLBEAR C1977) ressalt.aram alguns 

pontos importantes quanto ao uso de PEG: 1) poucas 

generalizaçBes podem ser f'eit.as a cerca das condiçBes ótimas 

de tratamentos, 2) o grau de aceleração na germ.inação_, difere

com a espécie e com o lote de sementes, 3J a secagem 

comparada com a mera secagem superf'icial reduz o grau de 

avanço ou sincronismo mais ou menos drasticamente. 4) Se o 

tratamento f'or muito longo, poderá afetar direrentemante os 

membros da população e causar a maior distribuição da 

germinação no tempo, ainda que o tempo médio da germinação 

(expresso por T50) possa ser considerado reduzido 5) Nos 

melhores resultados, o t.empo de germinação pode ser 

consideravelmente reduzido, 6) há indicaçBes de que 0 

tratamento em temperaturas favoráveis à germinação facilita 

a ,germinação em temperaturas sub6timas. 
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2.3.6. embebição em soluç�as contendo sais: 

Os ef'eitos especif'icos dos sais quando colocados 

em solução na embebição de sementes podem ser especif'ico e 

são dif'erentes do nutricional e, também, dif'erentes para a 

mesma espécie. ROBERTS (1972) apresentou a f'unção de alguns 

deles na teoria da via pentose f'os:fato na superação da 

dormência. Algumas f'unç�es de outros são citados por 

HEYDECKER & COOLBEAR C1977) ou permanecem inexplicados, além 

do ef'eito osmótico já citado CLEVITT & HAMM, 1943)

2.4.Condicionamento fisiológico de sementes 

2. 4. 1. Fundamentos

A explicação apresentada por HENCKEL C1964) para 

o "endurecimento" resultante dos tratamentos é que ocorreria

durante a ontogênese, e baseado na história f'ilogenética das 

plant.as. Após a secagem haveria um estágio de "r�stauração", 

e que, poderia haver prof'unda reorganização f'isiológica da 

plant.a, que levaria não somente à restauração parcial de 

funç�es alter-adas como também à novas at.i vidades. Sugeri a 

que as 

inclui a: 

mudanças 

C1) maior 

f'i si co-qui mi cas 

hidr·atação de 

dentro do 

colóides, 

citoplasma 

C2) maior 

viscosidade e elast.icidade do prot.oplà.sma; C3) aumento de 

água presa; C4) aumento dos colóides hidro:filicos e 

diminuição dos lipo:filicos; C6) aumento na exigência de 

lemperalura de coagulação das prot.einas, 

BEWLEY & BLACK (1982) sugerem que nos ciclos de 

umedecimento/secagem. os processos metabólicos iniciais da 

germinação começam durante a embebição e interrompidos, mas 

não se revertem pela secagem subsequent.e, de lal maneira que 

as sementes ao serem recolocadas em ambiente f'avorável à 

germinação, concluiriam o processo mais rapidamente. 
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2.4.2. Associação do vigor com o estado de organização das 

membranas celulares 

A perda da integridade da membrana parece estar 

int.imamente envolvida no processo de deterioração CKOOSTRA & 

HARRINGTON, 1973) é provavelmente um passo primário na 

sequencia de eventos durante a deterioração e DELOUCHE & 

BASKI N , 1 973) . 

Após o trabalho de ABDUL-BAKI & BAKER C1973), 

mui 'los outros segu.i r am--se na linha de associar a

deterior-aç�o e o vigor- com a integridade das membrarias. 

Naquele trabalho estes autores abordaram as mudanças que 

ocorrem durante a f'ormação, a maturação, a quiescência e a 

germinação: 

"C ... )Dur·ants.- o estado quiescente, a perda de 

vigor ocorre a uma velocidade determinada pela const.i t.uição 

genética e ambiente externo e interno. 

"No presente não é possi vel dizer que os eventos 

bioquímicos e a ordem sequencial que culminam na perda de 

vigor são perf'eit.ament..e conhecidos, nem se pode atribuir a 

perda de vigor ao mal funcionamen-to de uma organela 

especif'ica. Todavia, muitas mudanças bioquimicas -tem lugar 

nas semen'les quando elas se de-terioram e algumas delas 

poderiam estar assoei adas com mudança nas pr·opr i edades das 

membranas de uma ou mais organelas. 

aumento de açúcares. aminoácidos 

presumivelment,e devido 

e

En-tre elas estão: 

sais 

ao 

inorgânicos 

aument.o de1 i xi vi ados • 

permeabilidade do plasmalema. redução da capa.cidade 

fosf'orila'liva dos mit.ocondrias em sement.es velhas de soja; e 

reduzida ci t.ocromooxidase e desidrogenases málica e alcool 

em sement.es de milho. presumi velment.e devido a alter ações 

nas propriedades do mi tocondr ia; redução na si nt.ese de 

pro_teinas e carboidratos que poderia estar relacionado a 

mudanças em polissomas e corpúsculos de Golgi e diminuição 
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em fosfolipidios Cpresumivelemênte do lipo membrana) devido 

ao envelhecimesnto acelerado. A quebra dos fosfolip1dios tem 

sido atribuida ao aumento das atividades dos fungos de 

armazenamento. Esferossomas em sementes infectadas coalescem 

formando grandes massas irregulares, e o protoplasma afasta

se da parede celular." 

Quando as sementes absorvem água, há uma perda 

Clixiviação) de solutos como açúcares, ácidos orgânicos, 

ions, aminoácidos e proteinas. Embora alguns componentes 

sejam perdidos para fora da célula muit.os out.ros podem ser 

lixiviados dentro da própria célula. � provável que, com a 

secagem, as membranas do t.onoplast,o e do plasmalerna percam a 

permeabilidade sel et.i vá e mesmo sua integridade e dessa 

:forma não podem reter os solutos dentro das células. não 

aluando como barreiras no est.ádio inicial de embebição 

CBEWLEY & BLACK, 1986). Este rato foi demonstrado por SIMON 

& RAJA-HARUM (1�72) com embrieíes de ervilha, associando a 

rápida lixiviação de solutos com os primeiros estádios de 
/./� 

embebi ção mas. tão logo ocorr- ia a embebição, a 1 i xi vi ação 

diminuía rapidamente. Esse processo se repetia se os 

embriões rossem secos out..ra vez, tant..as vezes quant..as se 

repetissem o ensaio, indicando que esse processo seria mais 

fisico que 1isiol6gico. Por out..ro' lado, embriaes previament..e 

umedecidos. ou ainda que não tinham sido submetidos à 

secagem durant.e a sua mat.uração, não perdiam eletrólit..os 

quando imersos em água. Essas membranas presumivelmente 

lornam-se estáveis de novo dent..ro de minutos, impedindo a 

lixiviação de solutos após a hidratação das sementes. 

As membranas são const..i t.. ui das por pr otei rias, 

lipidios e hidratos de carbono. As prot..einas representam o 

principal component..e. Possuem papel importante não só na 

estrutura mecânica da membrana mas também como 

lransport..adoras ou canais de transporte. Além disso podem 

estar relacionadas com propriedades reguladoras ou de 
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membrana

plasmática numerosas enzimas. antigenos e diversos t.ipos de 

moléculas receptoras como os f'it.ocromos CDE ROBERTIS & DE 

· ROBERT! S JR. • 1986. GUARDI A e t a l. i i • 1987; LOPES & TAKAKI ,

1987; KARSSEN 1980/81).

As t.eorias sobre a organização das membranas 

baseiam-se em inf'ormações indiretas. Dentre os mais diversos 

modelos de estrut.ura da membrana, a do mosaico f'luido é um1:3, 

das mais aceitos. Este modêlo postula que C1) o lipidio e as 

proleinas est.ão dispostas num arranjo t.ipo mosaico e C2) as 

membranas são estrut.uras quase :fluidas. onde t.ant.o os 

lipidios quanto as proteinas integrais são capazes de 

executar movimen'los de 'lranslação -em t.oda a camada dupla CDE 

ROBERTIS & DE ROBERTIS JR .• 1986). Neste modelo,· as pro'leinas 

das membranas int.ercalam-se em maior ou menor ext.ensão numa 

camada lipidica dupla cont.inua. Est.e arranjo baseia-se no 

carát.er anf'ipálico dest.as proteinas, cujas regie'Jes polares 

afloram na superf'icie das membranas, enquan'lo as não polares 

engastam-se no interior hidrof6bico da membrana CSIMON. 

1974; SINGER & NICHOLSON, 1972) 

De acordo com o modelo propos'lo por SINGER & 

NI CHOLSON C 1972) , os :fos:fol i pi di os e as protei nas t.anl.o 

contribuem com a estrutura da membrana como poderiam impedir 

a difusão do solut.o citoplasmát.ico através da membrana ou de

proteinas de um lugar para outro. Segue-se dai que a 

.modificação ou da proteina ou dos :fos:folipidios poderia 

alterar a permeabilidade da membrana; os dois poderiam at.uar 

em paralelo, f'ornecendo alternativas para o escape de

sol ut.os e SIMON, 1974). 

A permeabilidade celular é fundamental ao 

funcionamento da célula viva e à manut.enção de condiçc:Ses 

fisiológicas e intracelulares sat.is:fat.órias. Est.a função 

determina quais as subst.âncias que podem entrar na célula, 
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sendo que mui tas delas podem ser- necessárias par-a manter 

seus processos vitais e a sintese de substâncias. Ela também 

regula a excreção de produtos residuais do metabolismo e 

água CDE ROBERTIS & DE ROBERTIS JR. 1996). 

A permeabilidade das membranas é uma expressão da 

liberdade com que a água e os solutos podem passar através 

delas. Depende não somente da substância ,que está 

penetrando. mas também da membrana em si • .pois não são todas 

iguais em todos os organismos. Há circunstâncias nas quais a 

permeabilidade a um soluto varia de uma f'ase para outra f'ase 

na vida de uma célula para out-ra; assim, tanto a senescência 

como a imposiç�o de um estresse como a desidratação aumenta 

a permeabilidade CSIMON, 1974). 

Quando as sementes são imersas em água ou 

colocadas em solo umido diversas substâncias são lixiviadas 

delas. Flentje & Saksena (1964) 

verif'icaram que. nessas condiç�es, 

segundo SIMON (1979) 

sementes de ervilha 

perdiam lixiviados que f'avoreciam o ataque de Pythium, e 

prejudicavam a germinação. Tal f'ato f'oi comprovado também 

por MATTHEWS & BRADNOCK C1968) com :feijão. Depois disso 

tentou-se correlacionar a condutividade. elétrica da água em 

que as sementes f'icavam previamente imersas. bem como a 

concentração de carboidratos solúveis. com a qualidade das 

sementes CSIMON, 1974). 

Segundo SIMON (1974), não há evidências de que a 

facilidade de lixiviação seja um caráter h�redit..ãrio e deve 

depender das condiçeies com que se desenvolve na planta mãe. 

o tempo de colheita e o grau de desidratação alcançado pela

semente ou as condiçeies durante a colheita e o

armazenamento. Diferenças no desenvolvimento da semente 

podem i nf' 1 uenci ar na quantidada de cada sol ut.o que estã 

presente na semente madura e, portanto. o seu potencial de 

perda. 
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A origem do material lixiviado não é apenas 

decorrente de uma lavagem de material depositado 

superficialmente no embrião. Se assim fosse. o processo não 

se repetiria nos ciclos de secagem/umedecimento seguintes. 

Esta afirmativa é confirmada pelos ensaios em que se usa o 

método de embeber as sementes 1 ent.ament.e sobre papel e 

depois emergi -1 as em água C SIMON & RAJ A-HARUN ,. 1972) . Os 

ensaios sugerém que o material lixiviado origina-se dos 

tecidos propriamente ditos. A grande variedade de pequenas 

moléculas perdidas sugere uma perda geral. não seletiva. do 

conteúdo das células. Em Phaseoius verificou-se 22, 

aminoácidos. glicose. frutose. sacarose e maltose CSCHROTH & 

COOK, 1964). em outras sementes 1;;1 outros experimentos 

encontrou-se ácidos orgânicos. ácido giberélico. materiais 

fluorescentes, fenólicos e fosfatos. 

Monitorando-se no tempo a perda de cada 

substância. verifica-se que todas seguem um mesmo padrão: 

começam rapidamente e depois diminuem. A diversidade dos 

produtos perdidos reforça a hipótese de que o transporte é 

passivo. pois não há seleção das moléculas a não ser pelo 
o 

tamanho, além do mais, não há diferença de perda a 20 C e a

o
º

c. o que seria esperado se o processo fosse ativo (SIMON,

1974). 

A velocidade de perda dos solutos parece estar 

relacionada com a posição das células na semente. As mais 

externas t-em o seu matéria! perdido primeiro mas. à medida 

que absorvem água. 

perdas. Por outro 

regemer·am suas 

lado. células 

membranas e 

mais i nt,ernas 

impedem 

ainda 

as 

não 

estão úmidas o suficiente e continuam perdendo seus solutos, 

só que estes tem dificuldade maior em sair para o ambiente 

devido a sua própria posiç�o. devendo difundir-se por uma 

caminho mais 1 ongo. e demorando mais a sair da semente 

C SI MON , . 1974) . 



Embora dif'erenças ent.re espécias 

20 

de sement.as 

possam ocorrer. a testa serve como barreira à lixiviação 

CHADAS. 1976); assim. ambri�es isolados lixiviam mais que as 

sementes inlact.as. A presença da cobert.ura prot.et.or·a -at.ua 

cqmo uma barreira. diminuindo a liberação dos solut.os para o 

meio externo e, ef'etivamente, reduz a perda de solutos do 

embrião propriamente dito. Em sement.es i ntact.as. as 

substâncias de lixiviação do embrião devem permanecer 

aprisionadas . no pequeno espaço entre o embrião e· a testa. 

alcançando altas concentraç�es CSIMON, 1974). Quando as 

sementes são hidratadas total ou parcialmente em at.mosf'era 

saturada ant.es de serem colocadas em cont.at.o com água na 

forma liquida ou quando que não tenham sido submet.idas a 

secagem no seu est.ado f'inal de mat.uração, não perdem solut.os 

quando imersas em água CBEWLEY & BLACK, 1996), como já 

ci t.ado. 

A perda. t.ant.o na sement.e como nos embrieíes 

isolados. f'oi maior nos primeiros minutos em que a sement.e é 

imersa em água. A velocidade diminuiu rapidament.e após 30 ou 

60 mi nulos. No ent.an lo. se os embr i �es fossem removi dos. 

secados e ret.ornados à água, uma nova perda rápida era 

restabelecida por poucos minutos, diminuindo outra vez com a 

embebição (SIMON & RAJA-HARUN. 1972). Em um experiment.o do 

tipo ciclos de embebição/secagem/embebição. o ciclo �oi 

repetido nove vezes e a quant.idade de mat.er·ial perdido pelos 

embr i �es era mai or 

conlinuament.e pelo 

abundante quando 

que naqueles que �oram mant.idos imersos 

mesmo t.empo. A perda soment.e era 

as sememt.es 00 embr i eles : secos são 

originados de sement.es maduras. Os embriões de semente 

imat.uras não apresent.aram t.al comportament.o CSIMON &

RAJA-HARUN, 1972). 
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2.4.2.Hipóteses 

Existem várias hipóteses ·para explicar a 

1 i xi vi ação dos sol ut.os dur ant.e a embebi ção das sementes. 

segundo SIMON C 197 4) SIMON & MI LLS C 1983) e SIMON C 1984) . 

Três são as principais. Na Qrimeira. 

solutos que estariam sendo lixiviados 

embrieíes em embebição poderiam ser 

a:firma-se que os 

das 

simples 

sement.es e 

depósit.os 

localizados na supér:ficie ou no apoplasto. que se dissolvem 

durant.e a embebição. SIMON & MILLS (1983) contestaram est.a 

idéia. ao observarem que as quantidades de eletr·ólit.os e 

potássio perdidos em 24 horas. eram muito maiores do que as 

aparentemente existent.es extracelularment.e. Em segundo 

lugar. a diversidade dos solutos perdidos sugere a origem 

citoplasmát.ica. Além disso, a perda de solutos a partir da 

embrieíes em embebição é continua, comprovado pela remoção 

const.ante. 

int.erromper 

a cada minuto, 

a lixiviação após 

da · água; o esperado seria 
a. a. 

a 2 ou 3 lavagem em água. 

Finalment.e, quando os embrieíes são secos outra vez até o seu 

peso inicial. 

retornados 

diminuição. 

à 

após 

água, 

30 minutos 

perda. de 

de embebição e então 

sol ut.os continua sem 

A segunda hipótese, da r upt ur a das membranas, 

proposta por LARSON C1968) e PERRY &: HARRISON C1970) e 

re:fere-se ao est.resse indiscriminado qua :forças da· ent.rada 

da água imp�em às membranas pela entrada abrupta durante a 

embebição. O gradiente de potencial de água é muito elevado 

no inicio da embebição e isso poderia romper a organização 

das membranas da célula. dispersando seus componentes 

fos:fol i pi di cos e protêi cos de suas posi çeíes originais. Na 

ausência de membranas i nt.act.as. o conteúdo ci topl asmático 

dessas células poderia ser disperso pelo :fluxo t.urbulento de 

água. di:ficilmente qualqtier conteúdo original permaneceria 

nas células. Est.a hipótese é sustent.ada pela ocorrência de 

camadas super:ficiais de células mortas, quando a embebiç�o é 
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regulador da cobertura 
proterora das sementes. Há vá.rios argument.os • entretanto, 

que a· colocam em dúvida, •como o :fato de que a lixiviação 

ocorre, ainda que a embebição seja lent.a, ou que a perda de

potássio continua por horas após as células terem sido 

embebidas CSIMON, 1984). 

A terceira da reorganização das 
membranas, foi el abor-ada por- SIMON e 197 4) , SIMON e 1978) 

SIMON & MI LLS C 1983) e SIMON e 1984). Sup!:Se que nas sementes 
muito secas, as membranas estariam desorganizadas, não 
efetivando uma barreira em volt.a das or ganel as e do 

citoplasma, mas r-etomariam à sua condição semipermeável com 

o aumenlo do teor de á.gua. Desta :forma, seria possivel
haver, por um curto período de tempo, no inicio da

embebição, a perda de solutos para fora das células. Durante

o curso da embebição a fronteira de água penetraria 

lentamente no inter-i or- do embrião ou da semente umedecendo 

cada camada de célula, permitindo a lixiviação de cada 

célula. A lixiviação continuaria por um periodo prolongado e 

abrangendo muitas células a partir da periferia. 

'\ Vários trabalhos ci t.ados por SIMON (1974)

revelaram que 20 ¾ de água na célula representa camadas de 

água que devem est..ar present..es na super:ficie das membranas 

para criar um ambiente hidrofilico, o que daria estabilidade 

à organização do lipídios em camada dupla. O valor de 20¾ é 

equivalente ao raio de 10 moléculas de água para cada 

mol:�ula de f'os:folipideo. Sugere-se que este seja o valor 

limi•t,e de teor de água para que uma membrana biológica possa 

ser seca sem alterar severamente sua estrutura. 

Est.es resultados foram conf'irmados e melhor 

esclarecidos com a t,écnica de difração de Raio X utilizada 

por LUZZATI & HUSSON (1962), fornecendo evidências de que a 

teores menores que 20%, os fosf'olipidios arranjam-se de 
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maneira crase) hexagonal, com apenas uma camada e exisLindo

espaços que seriam como que canais cheios de água entre os 

grupos polares das moléculas de f'osf'olipidios. ao invés de

duas camadas, como ilustrado na FIGURA 1. 

FIGURA 1: Estrutura das membranas celulares proposta por 

SIMON C1974), e baseada em LUZZATI & HUSSON (1962) Ã 

esquerda os f'osíolipidios es"lão arranjados de f'orma 

lamelar e, à direita, de hexagonal. 

Por outro lado, esta hipótese íoi cbnteslada por 

McKERSI E & SENARATNA C 1983) medi ante o uso de modelos 

matemáticos da hidratação num corpo esf'érico. Sugeriram que 

as mudanças da permeabilidade seriam devidas ao rompimento 

ou ina"livação da bomba de ians. 

Dent.re 

celulares é uma 

out.ros 

das 

sinais. o 

consequências 

dano 

do 

às membr·anas 

armazenamento 

prolongado. Sementes velhas, quando colocadas para embeber 

perdem solutos mais rapidamente que as mais novas. Em outros 

experimentos, 

relacionados 

compreensivel, 

o 

com 

"leor 

a 

porque 

de açúcares 

perda de 

· ABDUL-BAKI

não f'oi claramente 

viabilidade; isl.o é

& ANDERSON (1973) 
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verif'icaram que a glicose liberada nas primeiras 4 horas 

seria r·eabsorvida nas 8 horas subsequent.es CSIMON, 1974). 

As membranas, em cert.o periodo da vida, perderiam 

a capacidade de repressão da enzima lipoxidase que, por sua 

vez, at.acaria os lipidios das próprias membranas, 

alterando-as e tornando-as inoper- ant.es, como primeiro sinal 

-de senescênci a que levaria à mort.e C BASU, 1976).

A velocidade de envelheciment.o de sement.es depende 

de 3 principais falares: t.emperat.u,a, t.eor de água e pressão 

de oxigênio. O padr·ão de det.erioração que precede a morte é 

o mesmo se as sementes sobrevivem por segundos ou décadas.

Alguns dos danos são ,eversiveis se as sementes são

hi drat.adas. provavel men-te através de operação de reparo a

nivel celular; mas danos severos que desenvolvem na última

fase que precede a mort.e são irreversiveis CROBERTS, 1981).

HEGARTY (1977) propos a FIGURA 2, que repr·esent.a, sem

escalas precisas o comportamento das sementes em f'unção do

.teor de água.

Em t.eores mui t.o baixos, a· viabilidade :fica 

prejudicada, mas em geral, aument.ando-se o nivel de umidade, 

aument.a-se a deterioração. Se suficientement.e úmidas, as 

sement.es germinam, mas em um nivel i nt.er medi â.r i o a

3lividade de ativação e reparo começa a exist.ir e aumentar, 

superando a própria det.erioração no ponto â, 

A t.axa de deterioração CROBERTS, 1972) e o

met..abol ismo aumentam com o t.eor de água. Assim, o t.eor de 

água ótimo para o armazenament.o a seco represent.a um balanço 

ent.re a minimização da deterioração result.ant.e do nivel de 

umidade das sement,es "úmidas" e as causadas pela dessecação 

excessiva C ANDERSON & BAKER. 1983) . BASU C 1976) sugeriu o 

equi 1 i brio com 30 ¾ de UR como sendo o melhor par a mui las 

sement..es, enquanto HARRINGTON C1972) sugere 20-25¾ UR como 

ótimo. 
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FIGURA 2: Represen-Lação esquemática das :fases de deteriora

ção. ali vação e reparo. e germinação de sementes em 

di :ferentes nl veis de umi dade. segundo HEGARTY e 1977). 

Por ou-Lro lado, semen-Les muito secas estão ".1 

sujeilas a peroxidação dos lipidios, -Lant.o das membranas 

como substâncias de reserva. como prevê o modelo proposto 

por WILSON JR & McDONALD JR C 1986:). 

Os lipídios das membranas apresen-Lam um sit.io mais 

sensível e mais dani:ficável pela reação de peroxidação que 

os de armazenamento. No entanto, em sementes oleaginosas com 

grandes quantidades de Acidas graxos insa-Lurados sob 

condiç�es muito secas. os lipidios est,ão sujei-Los ao at.aque 

autocatalitico pelo oxigênio da a-Lmos:fera, exercendo efei-Lo 

sobre a longevidade da semen-Le. Por outro lado. com elevado 
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nivel de umidade, a at.ivi,:iade da lipoxidasa das sement.es 

poderia ocasionar um mecanismo alt.ernat.ivo para o at.aque dos 

lipidios pelo oxigênio, que viria compromet.er a capacidade 

das sementes em mant.er a compart.imentalização dessas 

enzimas. 

Pelo modelo, o parâmet.ro de maior in:fluência na 

per-oxidação dos lipídios é o t.empo. O armazenamento das 

sement.es submet.e os lipídios a um lento e consist.ent.e at.aque 

pelo oxigênio, :formando hidroper6xidos, outros ácidos graxos 

oxigenados e radicais livres. Os radicais livres são 

instáveis e podem reagir ou danif'icar as moléculas próximas. 

Os danos acumulam-se durante o armazenamento, uma vez que 

n-ão podem ser reparados devido ao baixo t.eor· de água. Esses 

danos poderiam se manifestar por ocasião da hidrat.ação. A 

quant.idade t.ot.al de ácidos graxos oxigen�dos acumulados 

seria proporcional a idade da sement.e e a velocidade de 

:formação. 

oxigenados 

Assim, medindo a quant.idade de ãcidos graxos 

_diret.ament.e ou i ndi ret.ament.e via produt.os 

secundários, a idade :fisiológica das sementes pode ser 

det.ermi nada. 

Quando a sement.e absorve água no inicio da 

germinação, a r· eação dos li pi di os com oxigênio di mi nui com a 

hidrat.ação e organização das membranas. A hidroperóxido

liase t-orna-se at.iva e quebra os ácidos graxos oxigenados. 

Esta reação pode dani:ficar a sement.e pela produção aumentada 

de radicais livres e pela :formação de produlos tóxicos 

secundários, que inibem a respiração, sinlese de prot.eina, 

sint.ese de DNA e desnat.uração de prot.einas. O cilocromo pode 

l ambém oxidar hi dr oper óxi dos • e a t.al i zando novos ci e 1 os de

peroxidação de lipidios que 

des'lruição.

pode iniciar sua própria

Os t-ralamentos de hidrat.ação - desidra'lação podem 

minorar os e:feit.os da idade da sement.e. resullando em maior 



27 

· germinação e maior resist.ência ao t.est.e de envelheciment.o

acelerado. Esses e:feit.os podem ocorrer em um periodo curt.o

de t.empo C15 minutos de embebição) e não requerem oxigênio

CGOLDSWORTHY et aiii, 1982). isso permite supor que o

fenômeno pode result.ar da destruição controlada dos ácidos

graxos oxigenados nas sementes velhas do que um reparo

anabólico das estruturas deterioradas.

2. 4. 3. Histórico da metodologia

Os tratamentos de pré-semeadura. envolvendo a 

i,niciação do met.abolismo de germinação, vem despertando a 

atenção de muitos pesquisadores, especialmente desde o 

decêndio de 1970. despertando atenção para os e:feit.os desse 

tipo de tratamento pela simples aritecipaçãQ dos processos de 

germinação ant,es da semeadura ou pela modi:ficaçã9. desses 

processos, seguidos pelo impediment,o da pr-oLrusão da 

radicula ant.es da semeadura CHEGARTY, 1978). 

O t.r·abalhos nessa linha são relativament.e ant.igos. 
3 Em 1919, Kidd e West • citados por HEGARTY (1978). publicaram 

uma revisão em que, pelos result.ados até então existent.es. 

concluíam que as sementes umedecidas e semeadas germinavam 

mais rápido que as não t.rat.adas, mesmo aquelas que eram 

embebidas com uma quantidade mínima de água; porém o efeit.o 

dessa embebição era perdido se houvesse uma secagem rápida 

ant.es da semeadura. Faziam-se referências a. condiçe5es dos 

trat.ament.os como t.emper-atura. t-empo e quantidade de água 

3 
KIDD. F. & WEST. C. Physiological predeterminat.ion: t.he 

influence of �he physiological condition o:f the seed 

upon t.he course of subsequent. gr-owt.h and upon t.he 

yield. IV. Review of t,he lit,erat-ure. Chapt.er III. 

Annais of Appiied Bioioey. 5:220-251. 1919. 
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absorvida. Relataram, também, que os 

variados, sendo benéfiços em alguns casos 

out,ros. 

resultados eram 

e deletérios em 

Um avanço no sentido de um uso mais definido da 

hidratação foi feito por LEVITT & HAMM (1943) com sementes 

de Taraxacv.m. kok-sa6hys. Eles especulavam se era possi vel 

aument,ar o teor de água na semente o suficiente para 

permitir mudanças :fisiológicas, mas insuficiente para 

permitir a germinação e, então, secá-las. Testaram sais em

di:ferentes concentraçaes, KNO e dextrose como agentes 

osmóticos e a hidratação pela exposição à umidade relativa 

do ar controlada. Testaram também a inf'luência da 

temperatura, da luz, e da secagem, além do tempo de 

armazenamento após o tratamento. Todos os métodos apressaram 

·)a germinação. A duração do melhor tratamento Cdextrose 1M =

-20 bars ) foi influenciado pela t.emperatura. Os e:fei tos

benéficos não se perdiam por 4 semanas 

t,emperaturas normais Cex. 23
°

C) não 

tratamentos sobre a germinação final, 

após a secagem. Em 

houve efeito dos 

mas isto ocorreu 

quando a germinação se processou em temperaturas subótimas. 

Não foi constatado, ou foi mini mo, o efeito da natureza do 

soluto se lavado da sement.e após o tratamento, nem da 

quantidade água corrente utilizada, do pH da solução ou da 

presença ou não de luz. 

Desde o decêndio de 1930, talvez antes mesmo, 

pesquisadores soviéticos desenvolviam experimentos com o 

objetivo de aumentar a resistência das plantas à seca. 

Usavam submeter as sementes a ciclos· de umedecimento/secagem 

sucessivas vezes. A técnica usada especialmente por Henckel 

denominada de 

per mi ti r que 

quantidade de 

."endurecimento" Chardenin�) 

as sementes absorvessem uma 

água e conservá-las úmidas a 

consi st.i a em 

deter mi nada 

10-25
°

C por

várias horas antes de serem secas outra vez ao ar livre 

CBEWLEY & BLACK, 1982). Henckel enfatizava que à medida em 

que a embebição avançava. melhores eram os resultados 
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obt.idos, mas o embrião t.ornava-se, mais sensivel à secagem 

CMAY. 1962). Estudaram temperatura de embebi ção e de 

secagem, níveis de umidade mínima e máxima de cada ciclo e 

número de ciclos. Os ensaios. sempre empíricos, apresentavam 

result.ados variáveis qué chegavam a aumentos de produção de

10 a 26��. ou mais, especialmente- sob condições adversas. 

Faziam também o uso de sais na água de embebição CMAY, 1962; 

HENCKEL, 1964; HEYDECKER & COOLBEAR, 1977). 

o númer·o de ciclos, a quant..idade de água 

fornecida. a duração do t..rat.ament.o, e o teor de âgua a que 

se deve secar, variam segundo HENCKEL C 1968) ci t.ado por 

HEYDECKER & COOLBEAR C1977) de cultura para cult.ura. Os 

ef'eilos positivos nas culturas de ciclo de vida curt.o 

parecem estar mais relacionados com o maior crescimento das 

raízes, originando melhores resul"lados em espécies onde o 

produt.o comercial é a raiz como a cenoura. No entanto, 

resultados positivos foram citados por HEYDECKER & COOLBEAR 
' 

(1977) em diversas f'orrageiras. t.omat.e. aveia, sorgo, arroz. 

girassol. pimentão, beterraba, côco e cajú ent.re outras. 

HEGARTY (1978) relatou que a divulgação desses trabalhos 

t.rouxe um aument.o de interesse pelos mét,odos em que se usava 

quantidade restrit,a de água de embebição. 

VILLIERS & EDGCUMBE (1976) mostraram que periodos 

inlermit.enles de embebição, seguidos de desidratação. podem 

impedir a deterioração de sementes de alface, e Basu & Das 
4 6 

Gupta (1974) e Das Gupta & Basu (1976) report.aram que o 

4 
BASU, R. N. & DAS GUPTA, M. Control OI deteriorat,ion in 

5 

wheat. CTr-iticum. aestivum L) Indian Agric. 18:285-288, 

1974. 

DAS GUPTA, M. & BASU R. N. Prolonging t. he vi abi 1 i t.. y OI 
o 

wheat. seed 14th Wheat Workshop. I.C.A.R. Session n. II,

it..en n�Cii) 



tratamento de 

armazenamento 

sementes, sob 

hidratação/desidratação aumentou a vida 

subsequente de uma ampla variedade 

condiç�es de ambiente ou durante 

30 

no 

de 

o 

envelhecimento, sob dif'erentes regimes de temperatura e 

umidade CHEYDECKER & COOLBEAR, 1977). 

É uma observação geral que após o inicio da 

emergência da raiz primária e replicação do DNA, as sementes 

não podem ser secas de novo sem a ocorrência de danos 

CMILTHORPE, 1960).

HEYDECKER et alii C1973) e HEYDECKER (1973/4) 

ref'let.indo em parte o 

LEVI TT & HAMM C 1 943) •

pensamento 

retomaram 

de 30 anos 

essa idéia, 

expresso por 

dando-lhe a 

aparência iconoclasta, o que chamou a atenção da comunidade 

cientifica: "invigoration o:f seeds?". A deterioração das 

sement.es era 'lida como uma perda irreversi vel e. 

i ndi re'lamenten'le. "também o vigor seria i mpossi vel de ser 

aumentado ou recuperado em uma semente individualmente 

CROBERTS, 1972). Eles ques'lionaram ainda se haveria ou não 

van'lagens em secar a semente outra vez após o tratamen'lo. 

Segundo HEGARTY (1977), esses au'lores reconheceram que as 

soluçê5es salinas nos 'lratamen'los de embebição para 

"alimentar" as semen'les poderiam ter simplesmente um ef'eito 

osmótico; descreveu o método como "priming", usando soluçêíes 

de polietileno glicol C PEG) • com pot.enciai s de -1 O, -12. !3 e 

-15 bars, o que traria as sementes ••à beira" da germinação

aparentemente deixando o embrião desenvolver mas sem a 

protrusão da ràdlcula. O PEG f'oi selecionado porque pareceu 

ser verdadeirament.e osmót.ico, livre das complicações da 

absorção de ians e moléculas (como no caso dos açúcares) ou 

dos efeit.os especificas dos ions demost.rados por UHVITS 

(1946) com cloreto de sódio e manit.ol CSTEUTER et aiii, 

1981). 

Apesar do condicionament.o es'lar sendo pesquisado há 
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muitos anos, ainda não é possivel usá-lo comercialment.e, 

embora tenta.tivas nesse senti do ·t.enham si do feitas. Isso 

deve-se a problemas i nesper-ados f'requentemente r-el acionados 

à metodologia, mesmo em escala experimental. 

Quanto à metodologia. HEYDECKER & COOLBEAR C1977), 

KHAN et alii C1980/81) e BEWLEY & BLACK 1985) fazem 

recomendaçê5es: 

1. � necessário o controle preciso do suprimento de água

para cada semente. 

2. Deve haver adequado f'orneciment.o de oxigênio.

3. A temperat.ura deve ser mantida estável. Não se sabe o 

grau de variação permitido sem que haj� alteração dos 

resul t.ados. 

4. As sementes devem ser prot.egidas contra pat6genos. A 

ocorrência de microf'lora não patogênica poderia diminuir a 

disponibilidade de oxigênio para as sement.es. 

5. O potencial osmót.ico normalmente situa-se entre -5 bars e

-20 bars.

6. A t.emperatura durante o tratamento deve estar na faixa de

10
°

c a 2o
º

c.

7. A duração do tratamento normalmente é de 4 a 35 dias.

8. As sementes que estão sujeit.as à ação de fitocromo devem 

ser irradiadas durant.e o trat.amento para terem melhores 

resul lados. 

9. Num pot.encial osmót.ico qualquer. para tratamentos mais

longos, são necessárias temperaturas mais baixas. 

10. Em uma dada temperatura. aumentando-se a concent.ração da

solução osmótica, at.é um certo limite, encurta-se o tempo de 

tratamento. 

2.4.4. Fatores que afetam 

Os efeitos obtidos pelo condicionamento dependem 

de muitos f'atores. Os que mais afetam são: genoma, estado de
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··det.erioração. tempo e temperatura do tratament.o. tamanho das

sementes, velocidade de absorção de ãgua (associada ao

potencial mát.rico e pot.encial osmót.ico do meio em que as

sementes absorvem água), aplicação de elementos nutritivos,

tóxicos ou est.imulant.es às sement.es; grau de hidrat.ação

alcançado pelas sement.es e suas partes; aeração; densidade

da massa de sementes; secagem após o trat.ament.o; número de

ciclos de secagem/umedecimento, CHEGARTY, 1978; MAY &

MILTHORPE, 1962; KHAN et aiii, 1980/81).

Há evidências de que a carga genética determina o 

nivel de respost.a ao condicionament.o CSEONG et aiii, 1988). 

Assim, há espécies cujas respostas positivas são f'requentes, 

como as olericolas e algumas grandes culturas. ou seja, 

espécies de ciclo curto (baseado nos dados t.abelados por 

BRADFORD. 1986) e em alguma de ciclo longo como Pi.nus e 

Pi.cea CHUANG, 1989). Há de se considerar, ent.ret.anto, que os 

resultados atribui dos ao vigor das sementes são 

proporcionalmente menores com o passar do tempo, rest.,ando 

apenas uma vantagem "residual" para aquelas inicialmente 

mais vigorosa·s. No ent.an-lo essa vantagem pode não existir e, 

além de ludo, depende do orgão da plant.a e da época que se 

vai explorar. Se o órgão é de origem veget.at.iva. há maior 

probabilidade de que o vigor da semente exerça uma 

inf'luência signif'ica-liva sobre a produção. Por ou-lro lado, 

quando se exploram órgãos de origem sexuada, como as 

sement.es, os efeit.os não são t.ão claros a ponto de se 

arriscar uma hipót.ese (CARVALHO, 1986) 

O teor de água em que o reparo é possi vel deve 

variar com a composição quimica das sementes. uma vez que o 

primeiro é dependent.e dest.a. como ci t.am TOLEDO & MARCOS 

FILHO (1977) e CARVALHO & NAKAGAWA C1988), bem como da 

distribuição da água nas dif'erent.es partes da própria 

semente. /As ci taçe:!es são genéricas quanto ao teor. como 

citam VILLIERS & EDGCUMBE C1976) .. . o sist.ema de reparo e 
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nas 

sementes que são armazenadas hidratadas, mas em condiçf:5es 

que impedem a germinação" ou OSBORNE e t a l. i i e 1 980/81) que 

obtiveram evidências no reparo do DNA no inicio da 

embebição; ou mais especificas. como I BRAHI M & ROBERTS 

(1983) que afirmaram haver atividade de reparo acima de 16% 

de teor de água em sementes de alface. A perda de lixiviados 

é insignificante acima de 20¾ de água nos eixos de sementes 

de Phaseo l. us aurens C POLLOCK. 1 969) . SIMON C 1974) a.f" ir mou 

que as membranas assumem a conformidade 

fosfolip1dica com teor de água acima de 20¾. 

de bicamada 

O tempo necessário para que ocorra o reparo da.s 

membranas. manifestado principalmente pela presença de 

exsudatos na água de embebição, é curto. GOLDSWORTHY et al.ii 

(1982) confirmaram que havia revigoramento de sementes 

velhas de trigo mediante uma embebição tão rápida como 5 

minutos; menos de 5 minutos para soja CBRAMLAGE et ali i. 

1981). Apesar de haver evidências do reparo em per iodo tão 

curto, os melhores tratamentos de condicionamento de

sementes são mais longos. segundo o que revisam KHAN et aLii 

C 1980/81); os melhores tratamentos tem a duração, de 4 a 35 

dias. Para feijão PANDEY (1988 e 1989) encontro�·- bons 

resultados em 48 horas. e SHIOGHA (1990) superioridade geral 

nos períodos de 1 a 5 dias. 

A t.emperatura baixa aument.a o periodo em que as

sement.es perdem 1 i xi vi ados quando imersas em á.gua. Como

demonstraram SWAMY & NARASIMHA REDDY (1977), com semenl-es de

amendoim a 10
°

C, 20
°

C. 30
°

C e 40
°C. Fato semelhant.e foi

interpret.ado por BRAMLAGE et atii (1981) como sendo devido à

demora ou falha na reorganização dos fosfolipidios das

membranas. o que seria a causa básica dos danos da embebição

em baixa temperatura. A maior resistência dos ernbrií:Sa-s de

soja ao frio. quando tinham maiores t.eores de água seria

devida, ao menos em parte. à reorganização das membranas. Já
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obtiveram resultados semelhantes, 

também com soja, mas atribuiram a maior exsudação ao maior 

rompimento das membranas, danificando a estrutura funcional 

das proteínas. 

com a 

A melhor temperatura para o condicionamento varia 
o 

espécie, 15 C para soja CKNIPL & KHAN, 1981); 26
º

c 

para Impatiens wai ierana CFRETT & PILL, 1989); 2o
º

a 26
º

C 

par a amendoi m C FU e t 1988); 15
°

a 25
°

c para alface 

(GUEDES & CANTLIFFE, 1980) e assim por diante. Para xeijão, 

PANDEY C1988 e 1989) encontrou bons resultados a 25
º

c. 

Temperaturas mais elevadas tem apresentado 

resultados surpreendent.es, como os de KHAN et atii (1973) 

decorrentes da aplicação de est.resses em sementes de 

algodão a 60
°

C, 60
°

C, 70
°

C, 80
°

C e 90
°

C por 24 e 48 horas. 

Não só a germinação e a emergência, a velocidade de 

emergência, número de flores, de maçãs por plant.a foi maior, 

como nos tratamenlos de 60
°

C e 70
°

C a produção por planta 

aumentou em mais de 100%. 

O eslado de deterioraç�o determinado pelo tempo de

armazenamento pode ser recuperado pelo condicionamento. 

PANDEY (1988) embebeu sementes de xeijão com o. 1, 2, 3 e 4 

anos, sobre papel, limi t.ando o pot.encial mátrico e

secando-as posteriormente. As evidências de regeneração das 

membranas, 

absorventes 

manifestadas pela exsudação 

à luz ul traviolet.a (264nm), 

de subslâncias 

condutividade 

elétrica, germinação e cresciment..o das plântulas, indicaram 

recuperação progressiva, atingindo o máximo nas sement-es

com 2 anos, diminuindo com 3 anos. Não houve recuperação 

daquelas com 4 anos, pois estavam mortas. A recuperação 

atingi a ni veis de qualidade semel hanles às semenles novas; 

pondera o· aulor que há um eslado cri lico de deterioração 

para O qual o reparo é possi vel e diminui progressi vamenle 

alé a mort.e das sement.es; port.anto o reparo depende do 
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est.ado de det.erioração das sementes e a possibilidade de 

recuperação diminui quando a sement.e passa de um est.ado 

cr 1 t.i co. possi vel ment.e devi do à perda de i nt.egr idade das 

membranas. a um pont.o t.al ,que não suport.e mais um reparo 

met.abólico. Neste sentido concordam diversos aut.ores CPERL & 

FEDER. 1981; GOLDWORTHY 

T AY LORSON. 1 983; BURGASS & 

et al.ii, 

POWELL. 

1982; WOODSTOCK & 

1984; SAVINO et al. i 1: • 

. 1 997 ; CHOUDHURI & BASU • 1988 ; EIRA• 1999; HUANG • 1 999; 

PANDEY, 1989), que encont.raram melhores respost.as nas 

sement.es mais deterioradas. evidenteme,nt.e não t. est.aram o 

extremo como fez PANDEY (1988). Estes r·esult.ados concord,.tm 

com o propost.o por HEGARTY C1977). MATTHEWS & POWELL C1986), 

no entanto, af'irmam que não há ret.ôrno econômico em s ement.es 

de baixo vigor. são inviáveis porque tem poucos benefícios. 

PASSAM e t a l. i i C 1989) concluir am que o condicionamento de 

sementes para uso comercial é limi t.ado aos seus ef'ei t.os na 

germinação e no cresciment.o inicial da plânt.ula. 

Nessa mesma linha de racioclnio. a recuperação t.em 

sido obtida anulando os efeitos do envelhecimento acelerado 

CHUANG. 1989; PANDEY. 1989). 

A hidratação, quando muit.o rápida, causa prejuizos 

à sement.e, ocasionando morte das células superf'iciais e 

maior perda de eletrólit.os e de outras substâncias, conforme 

inúmeros autores. entre eles POWELL & MATHEWS C 1978) e 

WOODSTOCK & TAO C1981). A explicação para est.. e f'ato

encont.ra-se nas hipót.eses abordadas no lt.em 2.4. 3. O periodo·

de minutos de imersão já é suf'iciente para causar 'danos e

mor-te das células superficiais nas sementes CWOODSTOCK &

TAO. 1981). A velocidade de embebição depende da temperat.ura

e do potencial osmótico CTADMOR et alii, 1969). TILDEN & WEST

(198!3) demonstraram que diminuido-se a taxa de embebição

pelo potencial màtrico evitavam-se os danos na germinação e

.. ambém· a perda de elet..ról i tos. Resul lados
impedi a -se "' 

semelhantes f'oram obtidos por exemplo. com o uso de soluçBes
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com polietileno glicol. com sementes de soja

& TAYLORSON 1981) e com embrie5es excisados de
soja CWCX)DSTOCK & TAO. 1981). 

�.4.6.Efeilos do condicionamenlo: 

Os efeilos dos lrat.amenlos não são mui lo 

diferenles dos cit.ados por KIDD & WEST em 1919 e por MAY & 

MI LTHORPE C 1962). mas agora sabe-se mais dos efei los dos 

sais no meio de embebi ção C HEGARTY. 1978). disculem-se 

hipóteses relacionadas a membranas e há maior relação de 

espécies lesladas. 

Nas revisé:Ses realizadas por KHAN et az."ii (1980/81) 

e por BRADFORD (1986).os e1eilos mais 1requent.es encont,rados 

como resultado do condicionamenlo de semenles f'oram: maior 

uniformidade e sincronização na germinação e desenvolvimento 

das plântulas. maior produção. melhor emergência · de 

plãntulas em solos com baixa umidade. aumenlo do peso da 

matéria seca.das plântulas em condiçe5es de baixa temperalura, 

maior emergência em casa de veget.ação, aumento do peso da 

matéria verde. aceleração da emergência decorrente de 

sementes danificadas pelo calor, melhor germinação em campo 

com baixa lemperalura, melhor est.ande. melhor germinação em 

alla lemperalura. melhor laxa de crescimento da parte aér-ea 

e raizes, maior rapidez no amadurecimenlo, aumento do 

retorno financeiro devido à maior rot.at.ividade em casas de 

vegetação e viveiros e melhores chances de sobrevivência das 

plãnlulas em condiçBes de dericiência de água. 

Alguns resultados na literat.ura chamam a atenção, 

seja pela rrequência com que se repelem, seja pela 

originalidade, seja pela magnitude dos resultados, outros 

pela conrirmação 

melodologia. 

com oulras espécies e variaçBes na 
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PALEVI TCH ê t a ti i C 1980/81) obt.i ver am melhoria de 

com duas espécies medicinais com o

condicionament.o apenas com alta umidade relat.iva do ar. PERL 

& FEDER (1987) t.ambém usaram a umidade do ar para hidratar 

sementes de pi menta e obtiveram melhoria no vigor ; e mais. 

essa melhoria não er-a perdida pelo menos num prazo de 2 

meses quando secadas outra vez ao nivel inicial. 

SILVA C19B9) trabalhou com sement.es de milho 

variando pr os são osmóli ca e lernpo de 1 a 6 dias e coricl ui u 

que há alguma vant.agem no precondicionament.o. SHIOGA C1990), 

trabalhando com sement.es de feijão em pot.enciais osmóticos 

de -4 a -16 bars. t,ambém encontrou essa vant.agem. Verif'icou 

quo a veloc.idade dr;, ht.cfrat..nç�o das sem�a,ttt.es é invet'sament..e 

pr'oporcJonaJ ao pot.encJal osmóti.co da solução de embebição e 

qm?' o leor· mln.lmo dt<:� água part\ a emer·gênc:ia da raiz pr·imâr-ia 

Embora se saiba que as sementes or t. odoxas 

conservam-se m�l tior 

seco CCHIN. 1988). 

EDGECUMBE (1976). 

quando armazenadas em ambi ent..e frio e 

est..e fat..o foi cont.eslado por VILLIERS & 

Um breve umedecimento consegue alr·asar a 

deler i oração natural decorrente do ar-mazenamen+�o. Consiste 

em uma breve imersão em água ou em solução de sais ou outro 

meio que poderia anular o envelhecimento decorr·ent.e do 

armazenamento em condiçeíes normais CSAHA & BASU, 1981) Tal 

fato tem sido at..ribuido à recuperação das membranas 

celulares CBROCKLENHURST et aiii. 1997). Já foi t.estado com 

trigo. cebola. arroz, jut..a. alface e cenoura CBASU & DAS 

GUPT A, 1 97 4 ; DAS GUPT A & BASU. 1 976; HEY DECKER & COOLBEAR , 

1 977; WARD & POWELL, 1993; P AN & BASU. 1986; CHOUDHURI & 

BASU, 1 988) . 

Dependendo da variável que é avaliada, o

condicionamento apresenta resultados positivos menos ou mais
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f'requent.es. O at..rmento da veJ.ocidade média da germinação 

aparece citada p1:ir HEYDECKER C1973/74). GEORGIOU et al. i i. 

1982; BURGASS & POWELL. 1984; ALBERNETHY. 1987; 

BROCKLENHURST e t a l. t'. t'. • 1 987; V ALDES & BRADFORD, 1 987 ; 

AL V ARADO & BRADFORD, 1 988; PANDEY • 1988; · TAYLOR , 1 988 ; HUANG 

& ZOU, 1 989; BRADFORD e t a l 1: t , 1 990; 'DELL • AQUI LA & TRI TTO, 

1 990; WEGE:S 8t KARSSEN. 1990; A vel oc i d.ado do• emergência das 

plãnl.ulas também é mu:l.to rela.La.da CBURGASS 8, POWELL, 1984; 

BROCKLENHRUST et ali i, 1987; PANDEY et ali i • 1988;. PASSAM et 

a l. i i • 1 989. HUANG & ZOU. 1 989; MUHY ADDI N & WI EBE. 1989; 

E3RADFORD e t al. i i, 1090). 

O aument.o da produção. mani f'est.ada pelo peso da 

matéria seca das plânt.ulas, f'oi cit.ado por SAXENA I?, SING 

C1987J, TAYLOR & SING C1987J, TAYLOR et al.ii C1988J; o 

aumentó do peso da mal.éria verde e compriment.o do hipocót.ilo 

·também por SAXENA & SING, (1987); o aument.o da porcentagem

total de germinação por SAXENA & SING C1987). HUANG & ZOV 

C1989) e HUANG, C1989). 

O aument.o do nivel de t.olerância a est.resses rei

encontrado por KNYPL & KARSSEN (1981), BODSWORTH & BEWLEY 

C1981), ADEGBUYI et alii C1981), RAO et al.ii C1987); com 

germinação mais rápida em l.emperat..uras mais baixas que a 

6t.ima. O aumento da germinação t.ot.al CLEVITT & HAMM, 1943; 

RAO et al.ii, 1987) e melhor estande nessas t.empeial.uras CRAO 

et al.ii, 1987 e HUANG 1989); melhores respost.as em esl.resses 

de déficit.. hidrico CHUANG & ZOU, 1989); germinação mais 

rápida em lemperat.uras des�avoráveis acima do ótimo 

CGUEDES & CANTLIFFE. 1980); e melhor produtividade, melhores 

r·espostas em estresse salino e melhor produt.ividade 

e MUY ADDI H & WI EBE, 1989) ; e aumenl.c, do peso da planta 

C BROCKLENHURST e t a l i ,: , 1 987) . 

Por out.r� lado, vários pesquisadores não 

encont,raram respostas quant.o a germinação t,otJal CADEGBVYI et 
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1990; 

1 981 ; AL VARADO & BRADFORD. 1988; 

DELL'AQUILA & TRITTO, 1990) ou 

CPASSAM et alii, 1989). 

BRADFORD et
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a'l i i, 

t,ot,al 

As respost.as ao condicionament.o foram consideradas 

melhores em sement,es pequenas ou com embrieles pequenos 

MUCHENA & GROGAM C1977) e MUHYIADDIN & WIEBBE (1999). 

por 

1:: visivel que a dessecação nat.ural ou impost.a 

desempenha um importante papel no "desligament.�" das 

sementes do seu modQ. de desenvol viment.o para out.ro que é 

essencial para promover a germinação. A secagem redireciona'

o metabolismo do programa de desenvolviment.o para. o programa 

de germinação. Esle desligamento é permanente e 

irrever s 1 vel , mas não pode ocorrer em qual qyer fase da 

maturação, a semente t.em que primeiro adquirir a compet.ência 

para resistir ao tratamento de secagem CKERMODE et ali i, 

1986). 

As sement.es suport.am a SE�cagem posterior ao 

condionamento como const.ataram KNYPL & KHAN (1981), PERL & 

FEDER C1981), GEORGIOU et a'lii C1982), BROCKLENHURST & 

DEARMAN C1983) BURGASS & POWELL (1004) BROCKLENHURST et a'lii 

C1987), VALDES & BRADFORD C1987J; e com papel important.e no 

endureciment.o CA-AS-SAQUI & CORLETO, 1978). ALVARADO & --.,__ 

BRADFORD (1988) e ALGERICH et alii (1989) encont.raram 

resul t.ados semelhantes quando as sementes de tomate f'or·am 

condicionadas. secas e armazenadas a 18 C. mas quando 

armazenadas a 30
°

C deler-ioraram-se mais rapidamente. A 

secagem posterior ao condicionamento apresentou-se como 

prejudicial para WEGES & KARSSEN C1990) HUANG & ZOU C1989). 

CHOWDHURY & CHOUDl IURI C 1987) , BODSWORTH & BEWLEY C 1 98.i) 

BROCKLENHURST & DEARMAN C1983). Em oul.ros casos. no 

entant.o. a secagem causou melhores result.ados: SAVINO et 

a l i i e 1 979) , HEPPERL Y & SI NCLAI R C 1977) • GUEDES & CANTLI FFE

(1980). ELLIS et alii (1990) constataram que a porcentagem 
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de germinação das sement.es de ervilha diminuiu de 94½ para 
60½ quando f'oram secas de 14 8% para 3 7°� • o • .ro • mas o dano da 

secagem era evi t.ado se o t.eor de água f'osse aument.ado por

�midiíicação antes do test.e de laboratório.

o t.rat.ament.o osm6t.ico alt.era o padr�o de respost.as

de algumas espécies ou variedades à luz. como alface 

CKARSSEN & WEGES. 1987) e t.omat.e CGEORGHIOU et al.ii 1982); 

feijão CLOPES & TAKAKI • 1987) e Pi nus hal.epensis e Pi nus 

brutia CTHANOS & SKORDILIS, 1987) quando condicionadas com 

poli eli 1 eno glicol, t.ornando-se f ot.ossensi veis. Est.a 

sensibilidade induzida pelo trat.ament.o osmót.ico é dependent.e 

da t..emperat,ura C GUARO! A e t al, i i. 1987). Sement.es de al f'ace. 

quando pr-é-embebi das. super-am a t.er-modor mênci a e VALDES & 

BRADFORD. 1987), ou elevam o li.mite superior de t.emperatura 

em que germinam CWEGES & KARSSEN ,1987; TAYLOR et a ii. i  

1988), desde que sejam de alta qualidade CPERKINS-VEAZIE & 

CANTLI FFE. 1 984) . A necessidade de t.emper a t. ur as alter nadas 

par a Dac ti l. is e l. om.era ta L. t.ambém pode ser removi da pelo 

t.rat.ament.o de pre-hidrat.aç�o CHAIGHT & GRABE. 1972) A

membrana é provavelment.e a sede do fit.ocromo CKARSSEN.

1980/81 ; THANOS & SORDI LI S, 1987) ou está envolvi da com sua

ação CEVENARI. 1980/81).

O uso de sais não t.em sido frequente como agente 

osmótico. revelando efeito tóxico para UVITHS (1946); BAL & 

CHATTOPADHYAY C1986) e CAMPOS & ASSUNÇÃO (1990). SALIM & 

TODO (1968) test.aram 9 produt.os diferent.es em trigo e cevada 

e concluíram que na maioria dos tr-atament.os. ou não causou o 

efei t.o do "endurecl ment,o" esperado. ou foram i ndesej ávei s. 

Os t.rat.amenlos n•o podem ser generalizados �ois dependem do 

t.ratamento em si e do gen6lipo utilizado. Para LEVITT & HAMM 

(1943) houve in:fluência da t.emperalura. mas não houve do_pH 

da solução. da natureza do soluto Cse lavado ant.es), nem da 

presença ou ausência de luz. 
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2.4.6. Parâmetros utilizados para avaliar os ef'eilos. 

a) Diretos: Os parâmet.ros ut.ilizados diret.ament.e

par a avaliar os ef'ei t.os do condi ci onamenlo podem ser óli cos 

··e f'isiológicos. Os ót.icos são reslri t.os aos limi t.es da 

�icroscopia. objelivando obler evidências nas est.ruturas das 

organelas e membranas celulares, como f'oi ut.ilizado por 

WEBSTER & LEOPOLD C1977), por exemplo. 

Out.ra maneira de se avaliar os ef'eitos do

condicionamento é se mensurar o parâmetro em que obj et.i va 

melhorias. Nesle sent.i do t.em-se acompanhado a viabilidade 

das sement.es expressa pela porcentagem de germinação, o 

YL_qor expresso pela velocidade de germinação, velocidade de 

resistência ao envelheciment.o acelerado, a emergência, 

estresses de temperat.ura, umidade, sol uçi:Ses ou solos 

salinos, acidez, ao armazenamento; pelo monit.oramento de 

enzimas assoei adas ao vigor , pela maior ou mais rápido 

crescimento das plânt.ulas ou de suas part.es, pela maior ou 

melhor produção das plantas . C KHAN e t ai i i • 1976; HEYDECKER 

et aUi • 1973; HEYDECKER & COOLBEAR, 1977; MAY & MILTHORPE, 

1962; HEGARTY. 1978; ABDUL·-BAKI & BAKER. 1973). 

bJ Indiretos: Os par âmet r· os indiret.os mais 

utilizados para avaliar os result,ados do condicionamnlo das 

sementes est.ão assoei ados com a permeabi 1 idade total ou 

seletiva das membranas. O método mais �requente é a dosagem 

- de substâncias exsudadas ou lixiviadas das células nas

primeiras horas de embebição. Dosa-se na água em que as 

sement.es s�o imersas, após períodos variáveis. a 

conduti�idade elet.rica Celet.rólit.os). o teor de potássio. de 

açúcares, 

TAYLORSON, 

aminoácidos, sódio · e 

1976; SAXENA & SI NG. 

cálcio 

1987; 

CHENDRICKS

DEYC PATHAK)

& 

& 

MUKHRJEE, 1988; GRANQUIST, 1987; SAHA et atii. 1990).

Tem-se monilorado a ação de enzimas como 
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deshidrogenases. amilasse a e �  e também a peroxidação dos 

lipidios indiretamente pela quant.if'icaç�o de aldeidos CSAHA 

et alii. 1990; OLIVEIRA, 1990). 

Assim, embora venha sendo muito pesquisado tanto o 

condicionamanlo de sementes. como as µiembrana.s celulares. s6 

nos anos mais recentes lêm-se f'ai t..ci. a associaç�o entre o 

condicionamento e a permeabilidade das membranas e seus 

ef'ei los f'isiol6gicos em espécies de ciclo curt.o e

sementes grandes como Pliaseolus tn.Llear-is L. 



3. MATERIAL E M�TODOS

O presente trabalho que teve por objetivo estudar 

o comportamento das sementes de feijão submetidas ao 

condicionamento fisiólogico e secagem subsequente. compôs-se 

de dois ensaios; o primeiro. no periodo da agosto a novembro 

de 1990 e. o segundo em j anei r-o a :fevereiro de 1991 • os 

quais foram conduzidos no Laboratório de Análise de Sementes 

do Departamento de Agr-icul tura e no Laboratório de 

Fitopatologia. da Escola Superior de Agricult..ura "Luiz de 

Queiroz" em Piracicaba. e nas dependências do Departamento 

de Botânica da Universidade Estadual Paulista -

Rio Claro - São Paulo - Brasil. 

3.1.Caracterização das sementes 

Campus de 

Amostras de 20 quilogramas de sementes de feijão 

CPhaseot-us vuiearis L) das cultivares Carioca Clot.e A) e 

IAPAR 16 (lote 8), foram fornecidas pelo Instituto de 

Pesquisa Agropecuária do Paraná CIAPAR), da classe sementes 

básicas para utilização neste trabalho. Colhidas em 

fevereiro de 1988, foram armazenados em câmara fria e seca 

c1o
º

c e 30% de UR ar) até serem transferidos para o local 

dos ensaios em agosto de 1990. Desta data at.é o final da 

fase experimenlal. _foram mantidas em câmara seca com umidade 

relativa do ar em torno de 46 a 60%. 
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As amoslras dos lot.es f'oram peneiradas 

removendo-se pedras, f'ragmentos de sementes, sementes muit..o
danif'icadas e excesso de inseticida Cmalat.hion), após O que 

foram homogeneizadas em aparelho elétrico, cenlrif'ugo modelo

Gamet.. Com esse mesmo aparelho, obt.iveram-se as amostras 

para o condicionamento ê as destinadas aos t..est..es de 

caracterização. quanlo à pureza �isica, t..eor de água. danos

mecânicos, sanidade. viabilidade pelo leste de t..et..razólio,

germinação e emergência das plânt..ulas. 

Os resul t..ados dos t.est.es de caract..er i zação das 

sement.es das Cul t..i vares Carioca e IAPAR 16. const.am da 

TABELA 1. 

A det.erminação da pureza f'isica f'oi f'eita de 

acordo com o que consta nas Regras para Análise de Sementes 

C BRASI L. 1 980) . 

O teor de água f'oi calculado na base úmida. 

mediant.e 4 repetiçeíes, usando-se o mét.odo da est.uf'a por 24 
+ o 

horas a 106 -3 e. baseado na Regras para Análise de Sementes

CBRASIL. 1980).

A delerndnação dos danos mecânicos foi feita em 4 

repetições de 100 sementes separando-se as sementes 

danificadas por exame a olho desarmado Cdano visivel). As 

demais sementes í'oram imersas em hipoclorilo de sódio com 2¾ 

de cloro ativo por !3 minutos. baseado em MARCOS FILHO et 

a[ii (1987). 

hipoclorito 

Após esse tempo de imersão, a solução de 

f'oi drenada e as sementes examinadas, 

separando-se e contando-se as danif'icadas, não percebidas 

pelo mét.odo anterior. O total de danos mecânicos representa 

a soma dos danos vi si vais mais os danos deteclados com 

auxilio do hipoclorito. O result.ado expressa a porcentagem 

inédia das qualro repeliçeíes est.udadas. 
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TABELA 1: Caracterização das sementes de feijão CPhaseoius 
vul8aris L) das cultivares Carioca Clote A) e IAPAR 16 
Clote BJ. da classe de sementes básicas, fornecidas pe
lo IAPAR. 

Pureza fisica 

Teor de água 

Danos mecânicos: 

Lote A (Carioca) 

99,9% 

11,8% 

visiveis 

hi pocl or i to 

lot..al 

3,6% 

11,0% 

14.6% 

Sanidade: 

Penicitiium spp 28,6% 

Asper8ittus spp 9,0¾ 

Alternaria sp 0,6% 

Fusarium spp 2,0% 

Teste de tetrazólia: <i> 

vigorosas C1-3): 

viáveis C4-6): 

total de viáveis 

nâo viáveis 

Germinação 

Emergência 

69,6% 

23,0% 

82,6% 

1 7, 5�� 

68% 

84% 

C0) 

(6, 6%) 

(6, 6%) 

C17, O) 

{i) Os números entre parêntesis no· teste 

Lote B CIAPAR 16) 

99,8% 

11,9% 

0,76% 

6,26% 

6,0% 

39,0% 

23,0% 

0,0% 

0,6% 

64,0% C0) 

30, 0% (13, 6%) 

84. o¾ e 1 3. 6%) 

1 7 • o e 1 2 • 6%) 

76% 

83% 

de tetrazólio 

referem-se a porcentagem de sementes com danos mecânicos. 

A sanidade das sement.es de ambos os lotes foi 

determinada segundo MENTEN (1988), pelo tes�e de papel de 

filtro, a 2oºc por 7 dias sem congelament.o. Usaram-se 20 

repetiç�es de 10 sementes. Os result.ados foram expressos em 

porcentagem média das sementes com ocorrrência de patógenos. 
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f'ei to mediante 4

�epetiçeses de 100 sementes de cada lote. As sementes foram 

colocadas para embeber por 16 horas a 20°C e� papel úmedecido 

e depois imersas por 3 horas a 30°C em solução 0,2¼ de 2,3,5, 

t.ri:fenilcloreto de t.etraz6lio. As sementes f'oram 

classificadas de acordo com os critérios de extensão. 

localização e intensidade da coloração em 8 classes, sendo de 

1 a 5 viáves, e de 6 a 8 não viâveis. Para e:feito de vigor 

consideraram-se aquelas das classes 1 a 3, identif"icando-se 

os danos mecânicos em cada grupo de classes. 

A determinação da porcentagem de germinaç�o :foi 

feita seguindo-se o estabelecido nas Regras para Análise de

Sementes, a 25�C com 4 repet..içeses . 

• 

A porcentagem de emergência f'oi f'eita simúlt..anea

mente com os tratamentos, em caixas plásticas de 42 x 28 x 7 

cm. tendo como subtrato uma mistura de solo/areia, na 

proporção de 1: 3, em 4 repetiçí:Ses de 2 x 100 sementes. As 
o o 

contagens 1oram f'eilas no 3. e 14. dias. 

3.2.Primeiro ensaio 

No primeir·o ensaio f'oi estudado o comportamento 

das sementes de f'eijão cultivares Carioca e IAPAR 16 

submetidas a três níveis de hidratação e t.rês níveis de 

pressão osmótica. 

Seiscentas sementes de 

tratamento, por repetição, f'oram 

cada lote, 

colocadas 

de 

em 

cada 

caixas 

plásticas medindo 25 :>< 20 x 8 cm. ent.re 1olhas de papel 

toalha e ger mi test) embebi das com as soluções de poli eti 1 eno

glicol, com diCerentes concen�raçees em quantid�de

equivalente a 2,5 vezes o peso das sementes. As dif'erentes
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velocidades de embebição em solução de pressão osmótica de

o.o bar Cágua destilada). -7.0 bars e -14,0 bars, foram 

obtidas . medi ante a dissolução de Pol etileno glicol C peso 

molecular aproximado 6. 000 PEG 6. 000) em água segundo 

indicaçeles de MICHEL & KAUFMANN C1973) e de VILLELA et alii 

C:s/d). As sementes :foram mantidas a 25
°

C por periodos de 

tempo variáveis até atingirem os graus de umidade de 20, 25 

e 3Q%. 

Após a pesagem inicial das 600 sementes por caixa, 

o monitoramento da embebição f'oi f'ei t.o pela pesagem 

periódica do conjunto, com reposição proporcional das 

soluçeles à medida em que as sementes atingiam 20 e 25% de 

água. 

As sementes. ao atingirem os ni veis de umidade 

previstos em cada pressão osmótica, foram espalhadas sobre 

bandejas plásticas, em camada única, e colocadas para secar 

em câmara com umidade relat.i va do ar de 45- 50%, até o 

término do ensaio. 

Os tratamentos no primeiro ensaio, por lote, estão· 

discriminados em seguida. 

Pressão osmót.ica nivel de hidratação 

o bar 20% 

o bar 25% 

o bar 30% 

_;_7 bar 20% 

-7 bar 25% 

-7 bar 30% 

-14 bar 20% 

-14 bar 25% 

-14 bar 30% 

testemunha Csem nenhum condicionamento). 

Após a secagem, as sementes f'oram submetidas às
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seguintes determinaçBes: 

a) Condutividade elétrica - duas repetiçBes de 26 sementes

por tratamento roram imersas em água destilada e levadas a

um germinador regulado a tempera t, ur· a de 20 ° C por 24 horas •.

conf'orme MARCOS FILHO et al.ii (1987). A seguir, as amost.ras

foram agit.adas suavemente e a condutividade da solução

medi da em um condut.i vi metro· da marca Di gi med CD·-20. 'Os

resultados foram expressos em µmhos/g/cm.

b) Teor de Potássio: f'oi determinado na água de embebição

usada no teste anterior, ou seja, após imersão por 24 horas a

20°C ,  e. da mesma f'orma. 2 leituras para cada repetição de

tratamento. A leitura f'oi feita em fotômetro de chama Digimed

NK 2004 e os resultados foram expressos em ppm da solução.

e) Teor de açúcares totais: f'oi determinado na água de

embebi ção usada nos dois test.es anteriores. igual mente com

duas repetiçeíes. Uma alíquota da solução foi retirada e

aplicou-se o método conhecido como f'enol-sulf'úrico, descrito

por DUBOIS et al.ii C1966J, que consiste basicamente na

quantif'icação dos açúcares com f'enol, auxiliada pela adição·

de ácido sulf'úrico e comparação da coloração obtida nas

amostras com uma curva padrão de glicose. A lei t.ura da

absorbância f'oi f'ei la com o auxilio de um espectof'otômetro

atuando na f'aixa de 490 nm. Os resultados, após corrigidos·

por uma curva padrão de glicose, f'oram expressos em

microgramas de açúcar por milililro.

d) Germinação: Conduzida com 60 sementes por rolo de papel
.

o

toalha, a t.emperatura conslanle de 26 C • sendo que 4 rolos

represenlavam uma repeliçâo de t.ralamenlo. A avaliação foi

feita segundo as Regras para Análise de Sementes CBRASIL,

1980).

e) Emergência das plânlulas: Obtida em ambiértté de 
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laboratór·io, usando-se como subst.rato uma mist.ura de areia e 

solo na proporção de 3: 1. Est.a mist.ura f'oi colocada em 

caixas plásticas com dimens�es de 42 x 28 x 7 cm. com duas 

divis�es iguais até a altura de 6 cm onde foram colocadas as 

sementes. Após a distribuição de 100 sementes em cada 

divisão, as mesmas foram cobertas com uma camada de 2 cm de 

substrato e, a seguir, adicionou-se água até atingir 60¾ da 

capacidade de campo. A partir de 3 dias f'oi feita a contagem 
o e a ret.irada das plânt.ulas normais emergidas até o 14 dia. A 

soma diária de todas as plântulas representou a emergência 

de trat.ament.o f'oi resultante da t.otal Cada repetição 

porcentagem média das duas repet.iç�es em cada caixa. 

f') Velocidade de emergência: determinada at.ravés da contagem 

diária do número de plãntulas normais emergidas. O indice de 

velocidade de emergência f'oi determinado pelo somatório da 

razão entr-e o número de plãntulas normais retiradas a cada 

dia e o número de dias correspondente após o inicio do teste. 

1 VG = L CGt / t.) 1 

onde: VG= velocidade de emergência 

Gt= Número de plântulas emergidas no intervalo t 

t= tempo após a instalação do teste 

A análise estatistica dos dados f'oi realizada no 

Sistema de Análise Eslalislica para Microcomputadores 

SANEST CZONTA et atii, 1984). separadamente para cada 

parâmetro (germinação a 25?C, • porcentagem e velocidade de 

emergência, condutividade elétrica, teor de potássio. teor 

de açúcares), para cada lote Clote A e lote B). 

os dados dos testes de germinação. de porcentagem 

e de velocidade de emergência, condutividade elétrica, teor 
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de potássio e teor de açúcares foram analisados segundo 

delineamento experimental fatorial 3:x:3. em blocos 

casualizados, com 4 repetiçeíes. Os dados de germinação e 

porcentagem de emergência foram transformados em are sen 

� porcentagem/100. A análise de variância foi r ealizada 

segundo o esquema mostrado a TABELA 2. 

TABELA 2: Esquema da análise da variância dos dados de 
germinação, porcentagem e velocidade de emergência, 
condutividade elétrica, teor de potássio e teor de 
açúcares no 1? ENSAIO. 

Causas da variação 

Pressão osmótica CP) 
Teor de águaCT) 
PxT 

Blocos 

Residuo 

Total 

GL 

2 

2 

4 

3 

24 

36 

A comparação de médias :foi feita pelo leste de

Tukey, ao nivel de 6¾ de probabilidade. 

A testemunha foi comparada com os t.ratament.os 

pelo Teste de Dunnell em esquema inteiramente casualizado, 

com 10 tratamentos e 4 repetiçeíes. 



61 

3.3.Segundo Ensaio 

No segundo ensaio foi estudado o comportamento de 

sement.es de f'ei j ão da 'cultivar Carioca submet.i das a dois 

niveis de pressão osmótica C-10 e -20 bars) e dois tempos de 

condicionament.o C4 e 7 dias) com e sem secagem subsequente. 

conforme esquema apresentado a seguir . 

.,.,

OSMÓTICA 
,., 

PRESSAO DURAÇAO SECAOEM 

-10 bars 4 dias seca 

-10 bars 4 dias não seca 

-10 bars 7 dias seca 

-10 bars 7 dias não seca 

-20 bars 4 dias seca 

-20 bars 4 dias não seca 

-20 bars 7 dias seca 

-20 bars 7 dias não seca 

testemunha Csem nenhum condicionamento) 

A preparação das sementes constou de peneiração e 

seleção, t.al como no primeiro ensaio, porém foram tratadas 

com Thiram 0,2%, Cp6 seco). O lote da sementes f'oi 

homogeneizado e dividi do, num divisor de amost.r as cónico, 

tipo Boerner, em 36 fraçees de 660 sementes. 

Prepararam-se soluçees de polietileno glicol com 

pressões osmóticas de -10 e -20 bars. seguindo-se as mesmas 

referências do primeiro ensaio. As sementes foram colocadas 

em cont.at.o com a solução ent.re papel, em caixas plást.icas. a 

temperatura de 20
°

C por dois periodos distintos: 4 e 7 dias. 

Após est.e t.empo metade dos t.rat.ament.os f'oram submet.idos à 

secagem em bandejas met.álicas, em camada única. a 46-60 ¾ de 
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umidade relat.iva do ar por 7 dias e. a out.ra metade foi 

submetida de imediato às determinaçeíes. As amostras após a 

s'ecagem apresentavam umidade semelhante ao t.eor inicial. 

anterior ao condicionamento. 

Após o condicionament.o, as amostras de sementes, 

secas ou não. f'oram submetidas às seguintes determinaçê'.íes: 

a) Condutividade elétrica. Utilizou-se a mesma metodologia

do primeiro ens�io. 

b) Teor de potássio no exsudato. Uti 1 i zou-se a mesma 

metodologia do primeiro ensaio. 

e) 
o 

Ger-mi nação a 26 C constante. Cada repetição estat.istica 

constou de 4 rolos de papel toalha com 60 sementes cada. As 

1 ei turas e i nterpretaçeíes foram feitas segundo as Regras 

para Análise de Sementes (BRASIL. 1980). 

d) Germinação a temperatura subót.ima C17
°

C). Cada repetição

estat.istica constou de 4 rolos de papel toalha com 60 

sementes cada. As 1 ei t.uras e i nterpretaçBes foram f'ei tas 

segundo as Regras para Análise de Sementes CBRASIL, 1980). 

e) Emergência total. Utilizou-se procedimento idêntico ao do

primeiro ensaio. 

No segundo ensaio. a análise estatistica dos dados 

seguiu, em geral, o descrito para o primeiro ensaio. O 

deli neamenl-o ex�er i mental foi blocos ao acaso, em esquema 

fatorial 2 x 2 x 2, com 4 repet.iç�es. A análise de .variância 

foi realizada segundo o esquema cons�an�e da TABELA 3. 



TABELA 3: Esquema da anàlise da variância dos 
testes de ge�minação, germinação em 
sub6tima C17 C), porcentagem de 
condutividade elétrica e t.eor de potâssio, 
ensaio. 

Causas da variaç�o GL 

Pressão osmótica CP) 1 

Duração CT) 1 

SecagemCS) 1 

p X T 1 

p X s 1 

T X s 1 

p X T X s 1 

Blocos 3 

Residuo 21 

Tot.al 31 

53 

dados dos 
temperat-ura 
emergência, 
do segundo 

Os dados dos t.estes de germinação, germinação em 

temperatura subótima e emergência t.ot.al. f'oram transf'or·mados 

em are sen � porcenlagem/100. 

A comparação de médias f'oi feita pelo teste de

Tukey, ao nivel de 5% de probabilidade. A t,est.emunha f'oi

comparada com os t,rat.ameDt.os pelo Test.e de Dunnet,t, em

esquema i ntei rament,e casualizado, com 9 

r epet.i çBes. 

t.ratament,os e 4



RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Embora os dados obtidos nos testes de germinação e 

de emergência tenham sido t.ransf'ormados para a realiz:;;..ção da 

.análise est.atist.ica, os resultados :foram apresentados por 

meio de médias dos dados originais, com a f'i nal idade de 

facilitar a visualizaç:5:o e a int..erpret.aç:à'.o dos parâmetros 

avaliados. 

PRIMEIRO ENSAIO 

Na TABELA 4 encontram-se os resultados da análise 

de var·i ância repr-esentados pelos valores do Teste F, de 

todas as variáveis utilizadas para avaliar o desempenho das 

sementes de feijão estudados no primeiro ensaio. Nota-se que 

aqueles que re:flet.em a qualidade f'i siol ógica como 

germinação. porcentagem e velocidade de emergência fora.m 

menos sensiveis ou não detectaram diferenças ent.re os 

tr·at.amentos e suas int..erações. Os parâmet..ros que ref'letem a 

permeabilidade das membranas - condutividade elétrica. teor 

de açúcares e teor de potássio mostraram maior sensibilidade 

aos tratamentos. sendo a variável umidade a que determinou 

maior i nfl uênci a .. Embora com a mesma tendência, o 

comport.amento dos dois lot.es foram diferentes nos vár·ios 

parãmet.ros. 
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TABELA 4: Primeiro ensaio - Resumo da análise da variância 
CTeste F') r-ef'erent.e as det.er-minações para a avaliação 
do desempenho de sement..es de f'ei j :ão cul t.i var Carioca 
Clote A) e IAPAR 16 Clote B). 

Causas Emergên- Velocid. Conduti- Teor Teor 
da Ger mi naç:ão eia de vidade de 
va riação t,otal emergência elétrica potá.ssi o 

LOTE A 
--------

Pr essão 0.620s 2.7277 3.3196* 0.9994 

Umidade 2.8743 0.6660 0,6677 9,6766�0f 

Pressão 
X 2,2364 1.6978 1,6480 o, 1726 

Umidade 

LOTE· 8 
-----

Pressão .1 .1 779 0,2422 0,3294 0,2804 

Umidade 2,0406 0,1302 0,0360 13,888** 

Pressão 
X 2.8109 1, 3144 1 .1818 0,2857 

Umidade 

* = signif'icativo ao nivel de 6% de probabilidade
** = significat.ivo ao nivel de 1% de probabilidade

1.2154 

3, 442.6* 

0,8944 

1,1187 

2,8700 

0,6909 

de 

açucaras 

1,6629 

6,9651** 

0,2705 

1, 1602 

2, 1576 

0,2268 

Na TABELA 6 encontra-se a comparação das médias 

obtidas nos testes de germinação, porcentagem e velocidade 

de emergência. condulividade elétrica, teor de potássio e

concentração de açúcares na solução de exsudat.o de sementes 

de f'eijão, dos tratamentos resultantes de três ni veis de 

hidrat.ação C20¾, 25¾ e 30¾) e três pressões osmóticas C0, -7 

e -14 bars) com a testemunha pelo teste de Dunnett, para os 

lotes A e B. 



Tabela !3: Primeiro Ensaio - Test.e de Dunnet.t.: 
enlre as médias re�erenles aos t.rat.ament.os 
de três niveis de hidrat.ação (20¾, 25¾ e 
pressBes osmót.icas CO; -7 e -14 bars) com
para os lot.es A e B. 

GERMINAÇÃO (%) 

Trat.ament.os lot.e A Tralament.os 

testemunha 67.75 t.est.emunha 
-14 bars. 25�� 79,69 
-7 bars. 25�,;; 67.93 -7 bars. 25�,;;

-7 bars, 20%
-7 bars, 30�{ 67,58 o bar. 30¾ 
-7 bars. 20¼ 67.35 -14 bars, 2m-;;

o ·bar, 20�.:; 66,27 o bars, 25%
o bar, 25J:: 65,54 -14 bars, 25¾

-14 bars, 20�:; 64,51 -14 bars. 30%
o bars, 30% 63,27 o bar, 20% 

-14 bars, 3m,;; 60,31 -7 bars, 30%

PORCENTAGEM DE EMERG�NCIA 

Tr a t.ament.os lot.e A Tratament.os 

test.emunha 84,70 t.est.emunha

-7 bars, 30¾ 86,53 -14 bars, 20¼
-7 bars, 30¼

-14 bars, 25�-:; 82,82 
-14 bars, 2m� 82-�72 o bar, 30¼ 
-7 bars, 20�,;; 82,56 o bar, 25% 
o bar, 30?{ 80,74 -7 bars, 25%

-7 bars, 26�� 80,40 -7 bars, 20%
-14 bars, 30% 80,06 -14 bars, 25%
o bar, 20�,;; 79,16 -14 bars, 30%
o bar, 25�,;; 79,'oo o bar, 20% 
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Comparação 
result.anles 
30%) e t r- ês; 

a t.est.emunha 

lote B

75,21 

74.25 
73.49 
69,69 

69. 31
68,64
66,77
65,76
65,56

.. 62, 80**

lote B

83,24 

84,68 
83,53 

82,60 
82,43 
82,14 
80,79 
80,46 
79,36 
76.56 

conli.nua 

* = di�ere da t.est.emunha ao nivel de 5¼ de probabilidade.
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continua.ca.o 

VELOCIDADADE DE EMERGl::NCIA Clndice) 

Tralamenlos lole A Tralamenlos lole B

t.est.emunha 19.849 testemunha 19,818 
,.,. bars. 30% 20,378 -14 bars, 20% g;i;7g7 -, 

-7 bars, 3m,;; 19,!334 
-14 bars. 20¾ 19,407 o bar, 30% 19,333 
-14 bars. 25% 19,348 
-7 bars. 20?{ 19,112 -7 bars, 25¾ 19,194 
-7 bars, 26�� 18,899 -7 bars, 20% 18,860 
o bar , 30% 18,685 -14 bars, 25¾ 18,849 

-14 bars, 30% 19,632 o bar, 25�,;; 19,750 
-o bar , 20% 18,570 -14 bars, 30¾ 18.329 
o bar·. 25% 18,033* o bar, 20% 18,243 

CONDUTIVIDADE ELl::TRICA e µmhós/g/cm) 

Tr alamenlos lole A Tralamenlos lote B

testemunha 1. 662 test.emunha 1. 860

-14bars, 25?,,,; 1. 657 -14bars, 25% 1. 847

-7 bars. 25?,,,; 1. 624 -7 bars, 20¾ 1. 824

-7 bars, 20% 1.622 -7 bars, 85% 1.822

-14bars. 20% 1. 615 o bar·, 20¾ 1. 806

o bar , 20% 1. 605 o bar, 25% 1.800

o bar . 25�,,; 1.!393 -14bars. 20% 1. 763

-14bars. 30?� 1. 534* -7 bars, 30% 1. 654*

-7 bars, 30% 1.509* -14bars, 30% 1.617*

o bar. 30¾ 1. 484* o bar , 30% 1. 613*

conli.nua. 

* = dif'ere da t.est.emunha ao nivel de 5% de probabilidade.
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conli.nua.ca.o 

TEOR DE POTASSIO Cppm) 

Tralament.os lot.e A Tralament.os 1 ot.e B

testemunha 705.50 t.est.emunha 835,00 

-14 bàrs, 20�, 722,50 -14 bars, 25¾ 846,25 
-7 bars, 20:i-, 836,25 

-7 bars, 25¾ 683,75 
o bar, 25¾ 675,00 

o bar. 20¾ 835,00 

-14 bars, 25�..: 675.00 -14 bars. 20¾ 831,25 
-7 bars, 20% 667,50 -7 bars, 2!3¾ 812,50 
-7 bars. 30�{ 663,75 -7 bars. 30¾ 763,75 
o bar, 20¾ 647,50 -14 bars. 30¾ 732,50 

-14 bars. 30�, 603,75 o bar, 30¾ 715,60 
o bar, 3m..: 566,25 o bar, 26¾ 703,75 

TEOR DE AÇUCARES C equi val ent.e mg de glicose por aliquot.a) 

Trat.ament.os lote A Tralament.os lot.e B

testemunha 4819,39 t.est.emunha 6275;39 

0 bar •. 20% 5671,39 

o bar, 25�..: 5374.39 o bar, 20¾ 5939,39 

-7 bars, 20¾ 5128,39 -14 bars, 20¾ 5689.39 

-14 bars, 20¾ 5119,39 o bar, 25¾ 5675,39 

-7 bars, 25¾ 4886.39 -14 bars. 25¾ 5563,39 

-14 bars, 25�..: 4884,89 o bar, 30¾ 5517.89 ! 

-7 bars, 20¾ 5481,64 

o bar, 30¾ 4432,39 -7 bars, 25¾ 5219,39 

-7 bars. 30¾ 4189,39 -14 bars, 30¾ 4468,39 

-14 bars. 30�{ 3411,39 -7 bars, 30¾ 4302,39 

* = dif'ere da test.emunha ao nivel de !3¾ de probabilidade.
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Na TABELA 6 encont.ram-se as médias originais de

germinação. lot.es A e B submet.idas a hidratação em · três 

ambient.es de pressão osmót.ica e t.rês niveis de t.eor de água 

comparadas pelo t.est.e Tukey. Esses 

result.ados revelam que est.e parâmet.ro não foi 

sist.emat.icament.e afet.ado pelos t.rat.ament.os. não se not.ando 

qualquer tendência que se repit.a em ambos os lotes tanto 

para as variaçBes de niveis de umidade alcançados no 

condicionament.o ou para as variaçBes das pressBes osmót.icas 

praticadas. Na germinação CLot.e A), ass ssement.es do 

·t.ratament.o -14 bar e 26¾ apresentaram maior desempenho 

(79,7¾) do que a t.est.emunha (67,8¾) apesar de não diferirem 

pelo este de Dunnet.t.. 

A interação pressão osmót.ica x niveis de umidade. 

apesar de n:ã'.o significat.iva pelo t.est.ê F, most...ra 

significância pelo t.est.e Tukey no lot.e B t.rat.ament.o -7 bar . 

30'.l-� de umidade. As sement.es com 30¾ de umidade, apresent.aram 

manar germinação do que a 20¾ e a 26¾ CTABELA 6). Apresent.otJ 

ainda menor média de germinação que a zero e -14 bars dentro 

de 30¾. Sendo um caso isolado. sem lógica aparente. o bom 

senso indica que deva ser considerado como casual. Não houve 

dif'erenças desses t.r-at.ament.os com a t.est.emunha quando

comparados pelo t.est.e de Dunnet.t. (TABELA 6) no lot.e A. e

cabe dest.acar que no lot.e B t.odos os lralamenlos f'oram 

piores que a t.est.emunha. 
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TABELA 6: Primeiro Ensaio - Médias originais de germina�ão
C ��) das sementes de :feijão. 1 otes A e B • a 2!3 e.

hidrat.adas em três ambient.es de pressão osm6'tica C0, -7 
e -14 bars) e três teores de umidade (20%, 26¾ e 30¾). 

Pressão niveis de umidade 
os mót.i ca médias 
e b ar s) 20¾ 25% 30¾ 

LOTE A 

o 66,27aA 66,64aA 63,27aA 6!3,03a 

-7 67,36aA 67,93aA 67,68aA 67,62a 

-14 64,61aA 79,69aA 60,31aA 68,62a 

médias 66,76A 71,28A 63,76A 

Coe:fi ciente de variação 8, 79% 

LOTE B 

o 66,66aA 68,64aA 69,69aA 67,98a 

-7 73,49aA 74,25aA 62,S0bA 70,30a 

-14 69,31aA 66,77aAB 65,76aB 67,29a 

médias 69,50A 69,94A 66, 11A 

Coe:ficient.e de variação = 6,68¾ 

As médias seguidas da mesma let.:ra - maiúsculas nas linhas e--,,, 
minúsculas nas colunas - não di:ferem ent.re si pelo Teste 
de Tukey ao nivel de 6¾ de probabilidade. 
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TABELA 7: Primeiro Ensaio - Médias originais da porcentagem 
de emergência das plânt.ulas de f'eij�o. em solo/areia, 
lotes A e B, a 2!3°C, hidrat.adas em t.rês ambientes de 
pressão osmót.i ca C O, -7 a -14 bar s) e t.r ês ni vais de 
teor de água (20%, 26% e 30¾). 

Pressão nivsis de umidade

os mót.i ca médias 
C b ars) 20¾ 26% 30¾ 

LOTE A 

o 79, 16aA 79,00aA 80,74aA 79,64a 

-7 82,66aA 80,40aA 86,!33aA 83,24a 

-14 82,72aA 82,82aA 80,0ôaA 81,89a 

mé dias 81, !31 A 80,77A 82,66A 

Coef'i ciente de variação = 4,3!3¾ 

LOTE 8 

o 76,55aA 82,43aA 82,60aA 80,60a 

-7 80,79aA 82, 14aA 83,!33aA 82,17a 

-14 84,68aA 80,46aA 79,36aA 81,56a 

médias 80,78A S1,69A 81,87A 

Coeficiente de variação 6, 33�.; 

As médias seguidas da mesma let.ra - maiúsculas nas linhas e 
minúsculas nas colunas - não diferem entre si pelo Teste 
de Tukey ao nivel de 6% de probabilidade. 
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As médias originais de eme_rgênci a total em 

solo/areia, decorrentes da hidrat,ação em ·tr·ês ambientes de 

pressão osmótica e três nlveis de umidade. expressos em 

porcentagem, e comparadas pelo Teste Tukey a 5¾ de 

probabilidade estão representadas na TABELA 7. Tal como a 

germinação, não :foi afetada significativamente pelos 

tratamentos em ambos os lotes t,estados. A comparação das 

médias dos tratamentos com a média da t.estemunha também 

n:ão apresentou diferença significativa CTABELA 5). 

A velocidade de emergência (TABELA 8), não acusou 

diferença alguma no lote B. No lote A. as médias dos niveis 

de umidade não diferiram estatisticamente. mas houve 

diferença quant.o a pressão osmótica. Quando as sementes do 

lote A foram hidratadas a -7 bars e -14 bars, originaram 

pl ân t ul as com maior rapidez do que a zero bar • embora as 

ssementes hidratadas a -14 bars não di:ferissem das 

hidratadas a -7 bars e a zero bars. 
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TABELA 8: .i!Primeiro Ensaio - Médias originais do indice de
velocidade de emergência das p� ânt.ul as·. de íei j ffo. em
solo/areia. lot.es A e B. a 25 e. hidrat.adas em t.rês 
ambientes de pressão osmótica CO, -7 e -14 bars) e t.rês 
niveis de umidade (20%. 25% e 30%). 

Pr essão 
os mót.i ca 
e bar s) 

niveis de umidade 

26% 

LOTE A 

o 18,570aA 18,033aA 

-

_,, 19. 112aA 1B,899aA 

-14 19,407aA 19,349aA 

mé dias 19,030A 18,760A 

Co eíiciente de variação 5,27% 

LOTE 8 

o 19,243aA 19,750aA 

-7 19, 196aA 19, 194aA 

-14 18,992aA 1B,849aA 

médias 18,967A 18,931A 

Co eíicient.e de variação 6,68¾ 

médias 
30% 

18,685aA 18,429b 

20,378aA 19,453a 

19. 632aA 19, 129ab 

19,231A 

19,333aA 18,77!:la 

19,!334aA 19, 196a 

18,329aA . 18, 992a 

19. 065.A

As médias seguidas da mesma letra maiúsculas nas linhas e 

minúsculas nas colunas - não diíerem entre si pelo Teste 

de Tukey ao nivel de 5% de probabilidade. 
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Quando se comparam os t.rat.ament,os com a t-est.emunha 

(TABELA 6) no lot.e A e se· :for observada a ordenadção 

decrescente 

combinavam 

das médias. nota-se que os 

Q bar de pressão osmótica. 

t.rat.ament.os 

:foram os 

que 

que 

apresentavam os menores valores. 

O desempenho inesperadamente baixo do t.rat.ament.o 

-14 bars e 30% de teor de água no lot.e A pode ser explicado

pela ocorrência de :fungos de armazenament..o, :favorecida pelo 

maior tempo em condiçBes :favoráveis ao seu desenvolviment.o, 

uma vez que nessa etapa não houve tratamento preventivo às 

sementes com :fungicida. 

A di:ferença de desempenho entre os· 2 lotes CA e B) 

talvez possa encontrar explicação na maior espessura de

tegumento da variedade IAPAR 16 que constituiu o lote B, uma 

vez que possuem um histórico semelhant.e. 

entanto não :foi apro:fundado nesse sentido. 

Esse est, udo no 

Na TABELA 9 encontram-se 

dade elét,rica do exsudato das 

as médias da conduti vi -

sementes submetidas a 

hidratação em três niveis de umidade e t.rês ambientes de 

pressão osmót.ica. Est.e parâmet.ro :foi o mais sensi vel ao 

efeito dos t.rat.ament.os. apresent..ando os maiores valores de 

P. tanto no lot..e A como no lote B CTABELA 4).



66 

TABELA 9: Primeiro Ensaio Médias originais de 

conduli vidade elét.rica em µmhós por grama por cm, na 
solução de mat.éria seca, na solução de exsudato das 
sementes de f'eijão, lotes A e B. a 26 e. hidratadas em
t.rês ambient.es de pressão osmót.ica CO, -7 e -14 bars) e
três niveis de umidade (20%, 25% e 30%). 

Pressão 
os mótica 
e bars) 

LOTE A 

o 

-7

-14

médias 

Coef'i ciente 

LOTE B 

o 

-7

-14

médias 

Coef'i e i ente 

de 

de 

niveis de umidade 

20% 

1.605aB 

1.622aB 

1.616aB 

1. 614B

variação 4,!32¼ 

1.806aB 

1.B24a8

1.763a8 

1. 798B

variação 6,62% 

25% 30% 

1.693aB 

1.624aB 

1.667aB 

1. 6248

1;800aB 

1.B22aB

1.B47aB

1.823B 

1. 4S4aA

1.609aA 

1.634.a.A 

1. 609A

1.613aA 

1.664aA 

1.617aA 

1. 628A

médias 

1. 561a

1.686a 

1.608a 

1.739a 

1.767a 

1. 743a

As médias seguidas da mesma let.ra - maiúsculas nas linhas e 
minúsculas nas colunas - não di:ferem

_ 
ent.re si pelo 

Teste de Tukey ao nivel de 6% de probabilidade. 
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t:: interessante notar na TABELA 4 que o parâmetro 

velocidade de emergência - que deve ref'letir o desempenho 

fisiológico das sementes - apresenta significância quanto a 

variável press�o osmótica e os parâmetros condutividade 

elétrica (lotes A e 8), teor de potássio e teor de açúcares 

Clote A)- que estariam associadas à permeabilidade das 

membranas apresenlam signif'icância apenas para niveis de 

hidratação. Se essa tendência for generalizada, pode-se 

pensar que o f'alor que determina a maior permeabilidade de 

membrana não é o mesmo que determina a maior velocidade de 

emergência. Em outras palavras. o Divel de hidratação, 

seguido de secagem determina o comportamento das membranas 

quanto a sua permeabilidade e não interrere na velocidade de

emergência; por oulro lado, o nivel de hidratação interfere 

na permeabilidade de membrana • 

velocidade de emergência. 

mas i nt.erfere na 

A signif'icativa menor permeabilidade das membranas 

a 30¾ que a 26 e 20¾ pode ser analisado sob dois aspectos. 

Primeiro, como sendo o uivel m_inimo em que o reparo possa 

ocorrer ef'et.i vament.e ou então ocor-r.er a um ponto t.al que 

suporte a secagem praticada posteriormente. Este ni vel é 

maior que o encont.rado por vários autores e.orno 15¾ para 

alíace CIBRAHIM & R0BERTS, -1983) 16% para alface CR0BERTS, 

1981) e 20 % para f'eijão de lima CPOLLOCK,. 1969) e mesmo 

acima do ni vel t.eór i co geral de 20% defendi do por SIMON 

(1974). 

Em segundo 1 ugar poderia t.er si do i nf' l uenci ado 

pelo tempo que a semente permaneceu em embebição acima de um 

leor mini mo. No present.e trabalho as sementes para 

alcançarem teor de água de 20% exigiram um período de 

aproximadamente 5 a 7 horas; para alcançarem 25% precisaram 

de 8 a 12 horas e, para atingirem 30% de ágtia. 14:30 horas. 

Isto significa que as semenles com 30¾ est.iveram mais t.empo 

hidrat.adas acima de um nivel minimo, que poderia ser 20¾. 
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conf'er-indo com a literatura. verifica-se que o tempo de 

. hidratação necessário par-a a• recuperação das membranas é

pequeno. como poucos minutos. para semen�es de Lrigo

CGOLDSWORTH et al.ii, 1982) e soja CBRAMLAGE et alii, 1981). 

No entanto para o condicionamento são recomehdados periodos 

mais longos como 4 dias para alf'ace CEIRA. 1988) ou ainda 

como recomendação geral um período de 4 a 36 dias CKHAN et

al. i i. 1980/81). BRAMLAGE (1986) af'irma que o teor de água 

necessário ao condicionamnto osmótico está situado no limiar 

da Fase III de embebição, ou seja da germinação visível, mas

a duração é importante • o condicionamento em alf'ace foi 

ef'et.i vo na faixa de 60 a 70% de Leor de água em relação ao 

máximo turgor mas em períodos maiores. O máximo turgor· seria 

alcançado em f'ei j ão a 4ff-··60¼ segundo os dados de SHI OOA 

(1990). Nest-es lotes A e B, const.at.ou-se, nos Lestes 

pr eliminares , a germinação em t.eor es de água mais baixos 

como 46%. Segundo BRAMLAGE (1986), portanto, os teores - se 

semelhant-es a alface- seriam de 29.7% a 33,6% 

considerando-se os dados de SHIOGA (1990) e 27 a 31% 

considerando os dados dos test.es preliminares. 

Quando os resultados dos t.ralamentos são

comparados com a testemunha pelo leste de Dunnett CTABELA 6) 

nota-se mui to claramente a inf'l uência do ni vel de 

hid,atação. Em ambos os lotes, o 3 tratamentos que tiveram 

menor condutividad� foram os de nivel 30%. A testemunha que 

não sof'reu nenhuma hidratação apresentou os valores mais 

elevados. o que significa que o efeito da h�dratação sobra 

as membranas é bené:fico se avaliado por esse parâmetro. e

pe,manece após a secagem. 

As médias do teor de potássio na solução de 

exsudalo das sementes submetidas aos tratamentos

hidratação em três ambientes de pressão osmótica e

de, 

três 

ni veis de umidade constam da TABELA 10. Este parâmetro, 

embora tenha apresentado signif'icância pelo teste F par-a o
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TABELA 10: Primeiro Ensaio Médias originais de 
l.eor de · pot.ássi o C ppm) na sol uçã'.o de exsudal.o de 
semenl.es de f'eijã'.o após embebiçã'.o por 24 horas a 26

º

c. 
lot.es A e B, submet.idas à t.rat.ament.os de hidrat.at.açã'.o e 
em t.rês ambient.es de pressã'.o osmót.ica CO, -7 e -14 
bars) e t.rês n1veis de umidade céo¾. 26¾ e 30¾). 

Pr essã'.o n1veis de umidade 
f,.1. 

os mól-i ca médias 
e bars) 20¾ 26% 30% 

LOTE A 

o 647,50aA 675,00aA 666,25aA 629,58a 

-7 667,50aA 683,75aA 663,76aA 671,66a 

-14 722,50aA 675,00aA 603,76aA 667,08a 

mé dias 679, 16A 677,91A 611,26A 

Coef'i cient.e de variaçâ'.o 11,05% 

LOTE B 

o 835,00aA 703,75aA 716,00aA 751,25a 

-7 836,25aA 812,50aA 763,76aA 804, 16a 

-14 831.25aA 846,26aA 732,60aA 803,33a 

médias 834,16A 787,0SA 737,0SA 

Coe:fi cient.e de variaçâ'.o 12,62% 

As médias seguidas da mesma let.ra - maiúsculas nas linhas e

minúsculas .. nas colunas - não dif'erem entre si pelo Tes-le

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
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lote A não mostrou diferenças siginificativas na comparação 

de médias pelo test.e Tukey. Apesar disso, pode-se observar 

que na média as respostas aos tratamento foram consistentes. 

apresentando valores progressivamente menores à medi da em 

que se elevou o nível de umidade na hidratação, de tal forma 

que tanto nas médias do ni veis de umidade, como dentr-o da 

mesma pressão osmótica, as médias a 30¼ de água !'oram sempre 

as menores. Isto pode ser entendido como uma evidência da 

menor permeabilidade das membranas. 

Por outro lado, observando-se as médias de pressão 

osmótica. nota-se a tendência dos tratamentos -7 e -14 bars 

assumirem valores médios muito próximos, à semelhança do que 

ocorreu com o parâmetro condutividade elétrica. A variação 

devida à pressão osmótica :foi de menor intensidade que a de

niveis de umidade, para ambos os lotes. 

A comparação desses tratamentos com a testemunha 

CTABELA 6) revela que os tratamentos, de maneira geral. 

diminuiram a exsudação de potássio das sementes. mas essas 

diferenças não foram estatisticamente significativas. 

Na TABELA 11 encontram-se as médias dos teores de 

açúcares totais na solução de exsuda to das sementes 

submetidas aos t.ratament.os de hidratação em três ambientes 

de pressão osmótica e t.rês ni veis de hidratação. Vê-se 

repetir, basicamente. a mesma t.endência nos dois lotes, ou 

seja. menores valores à medida em que se elevou ni vel de 

hidratação. mas estatist.icament.e significativos apenas no 

Lote A. 

Ã medida que se aumentou a pressão osmótica 

durante a hidratação, diminuiu-se a perda de açúcares, mas 

essas diferenças não foram estatist.icament.e signiíicativas, 

evidenciando que há menor permeabilidade à medida que se 

aumenta a pressão osmó�ica e os niveis de hidratação. O fato 
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TABELA 11: Primeiro Ensaio - Médias originais de teor de 
açúcares tot.ais Cequivalent.e miligrama de glicose por 
aliquota) em solução.de exsudato de sementes de feijão 
após e�bebição por 24 horas horas a 25°C lotes A e B. 
submetidas à trat.ament.os de hidratação em três 
ambientes de pressão osmót.ica co. -7 e -14 bars) e 
três ni veis de umidade C20¾. 25�� e 30¾). 

Pr essão 
os mót.i ca 
C bars) 

LOTE A 

o 

-7

-14

mé dias 

Co eficient-e 

LOTE B 

o 

-7

-14

médias 

Co ef i ci ent.e 

de 

de 

niveis de umidade 

20¾ 

5571,41aB 

5128.39aB 

5119,39aB 

5273,06A 

25¾ 

5374,39aB 

4886,39aB 

4884,89aB 

5048,56A 

variação 18,61¾ 

5939,39aA 5675,39aA 

5481,64aA 5219,39aA 

5689,39aA 5563,39aA 

6703.48A 6486,06A 

variação 21,83¾ 

médias 
30¾ 

4432,39aA 5126,06a 

4189,39aA 4734,72a 

3411,39aA 4471,89a 

4011,068 

5517,89aA 5710.89a 

4302,45aA 5240,39a 

4468,39aA 5001, 16a 

4762,91A 

As médias seguidas da mesma letra - maiúsculas nas linhas e 
minúsculas nas colunas - não diferem entre si pelo Teste 
de · · Tuk ey ao, ni vel de 5¾ de pr obabi li d ade. 
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de nâo ser significativo deve-se, provavelmente, ao elevado 

coeficiente de variação . 

Cabe ressaltar que embora nehum trat.ament.o difira 

da t.est.emunha • o -leor de açucares foi menor nas :sementes 

que alcançaram teor de água de 30%, nas t.rês pr-esse;es 

osmóticas ut.i li zadas C l ot.e A) e nas pr esse;es de -7 e -14 

bars C l ot.e B). 

Final ment-e. ao se comparar· em as médias dos 

tratamentos com as médias da t.estemunha CTABELA !3) nota-se 

um fat.o curioso. O comportamento ent.re lotes foi bem 

diferente. ainda que est.at.ist.icamente não significativo No 

lote B que confere com RUDRAPAL & NAKAMURA C1988), a 

testemunha f'oi o pior dentre todos os tratamentos, mas no 

lot.e A, a testemunha apresentou valor int-ermediário, sendo 

pior apenas que os três melhores tratamentos, 

hidratados at.é 30% de teor de água. 

aqueles 

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PRIMEIRO ENSAIO 

A 

parâmetros 

qualidade 

germinação, 

fisiológica, 

porcentagem 

representada 

e velocidade

pelos 

de 

emergência, não foi grandemente afetada pelos níveis de 

hidralaçâo durante a fase de embebição, mas foi afetada pela

pressão osmótica, mesmo assim a niveis discretos, porque não

se dá em todos os parâmetros, nem em ambos os lot-es ao mesmo

tempo. 

A permeabilidade das membranas. representada pelos 

parâmetros condutividade elétrica, teor de potássio e teor 
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de açúcares na solução de exsudato, não apresentou respostas 

significativas aos t.rat.amentos de pressão osmólica, mas 

resposlas muito mais nítidas aos t.ratamentos de níveis de 

umidade. 

Assim a hipótese de que a velocidade de 

hidratação. deler�inada por presseles osmóticas di:ferúnles na 

água de embebição, não influi na qualidade risiológica, pode 

ser rejeitada para o parâmetro velocidade de emergência, mas 

aceita para a emergência total, condutividada elétrica, teor 

de potássio e de açúcares, ainda que neste último haja a 

tendência clara de que o t.eor de açúcares no exsudat.o das 

das sementes é inverso à pressão osmótica de embebição, 

independentemente do nivel de hidratação. 

A segunda parte da hi pót.ese de que o ni vel de

hidratação, seguido de secagem, não interfere na 

permeabiliadade da membrana 

condutividade elétrica. li xi vi ação 

representada 

de potássio 

pela 

e de 

açúcares, pode ser rejeitada. Os dados demonstram que com o 

aumento do n1 vel de hidratação há maior regeneração das 

membranas. Não se const.ataram divergências mui to grandes no 

compor t.amento dos dais lotes de sementes que, ali ás, 

apresentaram qualidade semelhante nos testes preliminares 

destinados à sua caracterização CTABELA 1). 

Ao término do primeiro ensaio, f'icou a dúvida

sobre a influência da secagem sobre as respostas. uma vez

que as diferenças :foram mui t..as ve,zes di scret.as; ., e PANDEY

(1988 e 1989) é enf'ático na a:firmação de que o "priming" em

sement.es velhas com secagem subsequente tem efeitos

deletérios sobre a germinação e crescimento das plãntulas

comparadas com germinação e crescimento de plãntulas 

partir de sementes novas Cpouco deterioradas).

a

Outra dúvida que permaneceu foi quant.o ao tempo de 
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duração do condicionamento. Teria sido a inter:ferência do
'lempo em que as sement.es permaneciam hidrat.adas ou
efet.ivament.e o nivel de hidratação. a responsá.vel pelas
respostas? 

Assim, no segundo ensaio :foram i nt,r oduzi das 

algumas modi:ficaçBes como se segue: 

1- :fez-se trat.ament.o com :fungicida para ser possivel 

aumentar o t.empo de condicionamenlo sem a ocorrência de 

_fungos. 

2- diminuiu-se a t.emperalura dos t.rat.ament.os de 26 para 2o
º

c 

3- ut.ilizaram-se dois niveis de pressão osmót.ica, 

diferentes do primei,o · \ensaio: -10 bars motivado pelo falo 

que a -8 bars SHIOGA (1990) encont.rou sement.es germinando a 

Part,ir do 4 °

. dia,· 20 b e - ars porque. dentro do limite 

recomendado por KHAN et al.ii (1980/81) seria o nivel em que 

a sement.e est.aria hidrat.ada acima de 20¾ aceit.o 

teoricament.e como su:ficient.e para ocorrer a regeneração das 

membranas celulares. 

4- eliminaram-se os parãmet.ros t.eor de açúcares - devido a

dificuldades operacionais e, velocidadade de emergência, 

porque resul t.ados de porcent.agem e velocidade de emergêhcia 

obt.idos com a mesma amost.ra, num mesmo t.est.e. apresentou 

i nformaçBes mui to semelhnat.es; assim o t.rabal ho adicional 

não foi acompanhado por vantagens proporcionais quanto a 

pr-ecis�o. 

5. introduziu-se germinação sob condiçBes desfavoráveis por

considerar mais um parâmet.ro confiável associado ao vigor 

das sementes. 

6. eliminou-se um lot.e. optando-se apenas pelo lote A que

proporcionou respostas mais ni�idas no primeiro ensaio, 

racionando-se os t.rat.ament.os e o volume de t.rabalho. 

SEGUNDO ENSAIO 

Os result.ados da análise de variância (médias 
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originais) dos dados referentes a germinação a 17
°

C, 

germinação a 25
°

C, emergência total. condutividade elétrica. 

teor d(:1> pol.6.ssio e suas interaçeíes. de sementas d,e, 1-r.djão 

cultivar Carioca, submetidas aos tratamentos de hidratação 

sob pressão osmótica C-10 e -20 bars), em dois periodos de 

duração C4 e 7 dias) e secas ou não após a hidratação, 

encontram-se reunidos na TABELA 12. 

Nesta rase, com tratamentos diferentes. já não é 

visível a menor sensibilidade dos parâmetros fisiológicos 

como ocorreu no PRIMEIRO ENSAIO, possivelmente mascarada 

pelos ef'eitos da secagem. Novamente, verif'icou-se menor 

sensibilidade do parâmetro teor de potássio (levando a crer 

na sua inadequação como critério único de avaliação). WEGES

& KARSEN C1990) estudando o condicionamento de sementes de 

alf'ace, sugeriram que o potássio lixiviado originava-se da 

cobertura protetora da semente e, provavelmente. do 

endosperma; e que havia uma barreira - resistente à secagem 

que impedia a.o ion sair do embrião. Para f'eijão, cuja 

anat.omia e morfologia são bastante diferentes das sementes 

de al f'ace, não se pode aceitar ou recusar tal f'ato, sem 

estudos especificas. PANDEY (1989) encontrou di f'er·enças 

ni li das quanto ao teor de potássio apenas em sementes de 

feijão muito det, er i oradas. Mesmo assim não seriam 

conclusivos se analisados isoladamente pois estão muito 

próximos do 1 imite de conf'iança nas sementes menos

deterioradas. 

Observa-se ainda pela TABELA 12, que o parâmetro 

menos sensivel f'oi o teor de potássio e, o mais sensivel, a 

condutividade elétrica. É interessante notar t.ambém que nem 

sempre a significância ocorreu para a mesma variável, 

con�irmando o conceito CPERRY, 1978) de que o vigor não pod� 

ser avaliado por um único parâmetro. 
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TABELA 12: Segundo Ensaio - resumo da analise da variância 
(Teste F) para os parâmetros germinação. germinação a 

o 
17 C, emergência, condutividade elétrica e teor de 
potássio de sementes de feij�o. submetidas aos trata
mentos de hidratação. 

Causas da Germinação Germinação Emergência Conduti v. teor de 
variação (i) 17

°

C C:t) e :1) el ét,r. e 2) pot,ássioC2) 

Pressão CP) 1,8477 7.7138* 7,3564* 232,5654** 

Tempo CT) 5,7412* 1.585Q 8.7587** 0,7221 

S_ecagem CS) 0;5722 6,3857* 31,7812** 543.5428** 

p X T º· 5Q01 0.1410 1 • 4748 7,8850* 

p X s 4,2QQ9* 2,9444 1. 0372 11,5771** 

T X s 0,7176 3,0045 0,6250 14,8234** 

p X T X S 0,268!3 0.0116 0.0008 2,8057 

* signif'icativo ao nivel de 5% de probabilidade
** significativo ao nivel de 1% de probabilidade

(1) dados transf'ormados em arco seno -fx/100
(2) dados originais não transformados

0,5385 

.o. 4311 

7 .1024* 

0.2521 

3,0209 

4, 1905 

0,5385 

b a Comparação das
Na TABELA ; 13 pode-se o servar

médias dos tratamentos sem interação, decorrentes 

hidratação sob pres:são osmótica dif'erenciada C-10 e

bars), dois per 1 odas de duração e secas ou não após

t d Os Parâmetros test.ados nesta fase.
hidratação, para o os 

da 

-20

a 
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TABELA 13: Segundo Ensaio Comparação das médias dos 
lralament.os de hidratação e secagem, com inler·a�ão
simples , dos parâmetros germinação a 1 7° e a 25 e.

emergência total, condutividade elétrica e teor de 
potássio. 

T R A T A
p A R Â M E T 

M E N 

T O S Germinação Germinação Emergência 
25°C 17°C 

PRESSÃO 
-10 bars 78,79a 82,02a 83,21a 
-20 bars 77,24a 79, 11b 79,77b 

TEMPO 
4 dias 79,38a 81.24a 83,36a 
7 dias 76,54b 79,92a 79,61b 

SECAGEM 
seca 78,45a 79,24b 77,81b 
não seca 77,59a 81,24a 84,96a 

C. V. 3,607% 3,361% 4, 107% 

Médias da mesma variável, seguidas 
diferem entre si pelo test.e de Tukey 
probabilidade. 

da 
ao 

R o s

Condutiv. teor de 
elétrica potássio 

757,52a 109,68a 
1040, 18b 115,62a 

911,50a 115, 31a 
896,31a 110,00a 

1112,25b 123. 43b
595,56a 101,87a

6, 693�" 80, 314%. 

mesma 
nivel 

letra 
de 5% 

não 
de 

o 

Observa-se que as médias de germinação a 25 C nãp 

apresentaram diferenças significativas quanto a pressãQ nem

quanto a secagem. mas quanto ao tempo de condicionamento, o

tratamento de 1:_ dias foi superior ao de 7 dias .. Est.e fato

talvez possa ser interpretado como sendo um avanço no

processo de deterioração das sementes durante o

condi ci on·amento. assumindo-se o per ioda de ?.. dias como

exagerado.O periodo de 4 dias t.ambém foi adequado para EIRA

(1989). 
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t.emperatura
subótima 

dist.int.as 

As médias 

e 1 7°
ç_) most.raram diferenças significat.ivas

do parâmetro germinaçã2 ª 85°
ç_. Não houve

dif'erença signif'icativa para tempo, mas quanto a pressãQ., o

t..ratament.o -10 º-ª!:.§. f'oi melhor que a -ao bars e a� f'oi 

pior que a !}.ãQ �- Todas as dif'erenças entre médias no 

entanto f'oram discretas na f'aixa de 2 a 3%. 

A emergência t.otal em solo/areia apresentou 

di:ferenças entre médias para as 'lrês variáveis, aparecendo 

-1 O � melhor que -20 bars, 4 dias melhor que 7 dias e

� pior que n_ãQ_ �. seguindo a mesma t.,endênci a do

parâmetro germinação a 17°C.

Quando se compararam no primeiro ensaio, -as 

pressBes osmót.icas de -7 e -14 bars, as médias f'oram muito 

semelhant.es. Nest.e ensaio, em que se utilizou uma pr·essão 

int.ermediária entre -7 e -14 bars, que f'oi a -10 bars, e

outra ainda mais negat.iva, percebe-se que esta C a -20 bars) 

causou ef'ei t.o depressivo em comparação a -10 bars, 

podendo-se supor que o ótimo para f'eijão em se t.rat.ando de 

pressão osmót.ica seja em torno de -10 a -14 bars. Est.es 

dados estão de acordo os encont.rados por SHIOGA (1990) para 

a mesma espécie, const.a-tando que que as sementes com -4 bars 

e -8 bars germinavam ainda que 

osmóticas. 

também 

emi -tindo raiz primária no 

nas 

e 

soluçBes 

dias 

repectivamente. A -10 bars as semen-tes atingiram em média 

29, 22¼ de ágUa no 4� dia, e 29, 66¾ no 7': dia. A -20bars o 

teor de água era de 24,97¾ e 26,77¾ no 4� e 7� dias 

respectivamente, o que vem a con�irmar a hipótese de que o 

reparo das membrànas em sementes de �eijão ocorre em niveis 

mais elevados. próximos a 30¼, conf'orme veri�icado no ensaio 

anterior. 

ligado 

o tempo de 7 dias, como já discutido, parece est.ar

ao avanço da delerioração nas condiçBes do 
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condicionamento. A ausência de dif'erenças no desempenho das 

sementes quando as condiçe;es ambientais são :favoráveis 

Ct.est.e de germinação a as?c). em decorrência da secagem em 

seg01 da ao condicionamento, e o pior desempenho sob 

condições desfavoráveis co_mo na germinação em temperatura 

subólima ou emergência em solo/areia contradiz o principio do 

endurecimento proposto por HENCKEL (1964), mas concorda com 

os resul lados encontrados por EIRA C1988) para diversos 

tratamentos com sementes de alface. 

As médias· de condu-lividade elét.rica foram 

di:ferenles estat.ist.icamente quanto à pressão e quanto à 

secagem. A pressão negativa de 20 bars durante a embebiç:ã'.o 

determinou maior condutividade elétrica na solução de· 

exsuda t..o das sement..·es, evidenciando. que houve maior 

permeabilidade do sistema de membranas. 

A secagem das sementes· após a �mbebiç:ã'.o 

evidenciado na compairação seca/não seca da TABELA 13, causa 

a perda de eletrólitos na solução de exsudato. O efeito da 

secagem pode ser explicado pela teoria apresentada por 

LUZZATI & HUSSON C1962) e SIMON C1974)- do arranjo hexagonal 

das membranas· quando secas. Cada vez que se ,reidratam, 

assumem a confor�ação trilamelar com permeabilidade 

seleliva.�Não houve, no entanto, efeito marcante do tempo do

tratamento. quando comparados 4 e 7 dias. O não e:fei t.o do 

tempo de t.rat.ament...o pode agora ser ent.endido como .o pe_riodo 

de 4 dias como sendo o suf'icient.e par� que as membr·anas 

atingissem seu est.ado máximo de organização, sendo que o 

tempo adicional a um tempo - que pode ser menor que 4. dias 

não acrescentar la melhorias na permbeabilidade da� 

membranas. 

O parâmet...ro teor de pot...ássio CTABELA 13) nãci 

mostrou resposta à pressão osmótica nem ao t.empo. Nessas 

duas variáveis ·not.a·-se que, embora não signi:ficat.ivos, os 
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resultados. tal como para condut.ividade el$t.rica. revelaram 

que a concentração f'oi menor na menor press�o osmótica e -10 

bars) e no mai·,or tempo C7 dias), assumindo que havia maior

integridade das membranas nesses trat.amentos. 

A secagem sua vez apresentou e:fei t..o por 
·:�'

signif'icativo. ainda q\f não t,ão pronunciado como em 

condutividade elétrica, eyidenciando que sua prá-Lica implica 
. -/., · 

em aumento da perda d4; potássio no exsudato, podendo-se 

aplicar o mesmo raciocínio que· explicaria a condutividade 

elétrica. 

Ao se examinar os resultados da TABELA 13 como um 

todo, nota-se que as respostas às variáveis PRESSÃO e 

SECAGEM têm a mesma tendência tanto para os parâmetros 

fisiológicos como nos parâmetros de permeabilidade das 

membranas. Assim, o tratamento -80 bars f'oi inf'erior para 

todos os parâmetros, significativos estatisticamente ou não. 

O mesmo aconteceu com .a secagem, em que a sua prática foi 

pr e j udi ci al em todos os par ãmel r os, salvo par a germinação, 

quando os resultados f' oram mui to próximos. O TEMPO, no 

entanto. apresenta ef'eitos distintos. revelando que 4 dias 

de condicionamento é melhor que 7 dias para os parâmetros 

fisiológicos, mas est.a tendência se inverte quando se trata 

dos parâmet.ros de permeabilidade das membranas· 

Ccondut.ividade elét.rica e t.eor de pot.âssio). Est.e fat.o - a 

ser melhor estudado - pode ser int.erpretado como um alerta 

de que o desempenho das sementes QOde não estar necessária

ment.e vinculado à permeabilidade das membranas das suas 

células. 

Na TABELA 14 pode-se observar as médias originais 

comparadas pelo t.este Tukey das interações simples das t.rês 

variáveis e cinco parâmet.ros est.udados. 1:: nitida a ausência 

de int.eração signif'icat.iva entre elas no que se refere aos 
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TABELA 14: Segundo Ensaio -"' Comparação das inleraçeíes dos 
tr·al.ament.os das sement.es de f'eijão CPhaseotus vutigari.s 
L.) submeti das ao condi ci onament.o osmót.i co a -1 O e -20 
bars de p�essão osmótica por 4 e 7 dias e submelidas ou 
não à secagem posterior. 

causas .da 
vari àção 

P A R Â M E T R O S 

Germinação Germinação Emergência Condut.iv. 
int.eraçBes 17°C elélrica 

Pressão x Tempo: 
4 dias -10 bars 80,66a 82,46a 84,27a 786, 12a 

-20 bars 78, 17a 79,98a 92,44a 1007,60b 

7 dias -10 bars 76.98a 81,67a 82,13a 760,87a 
-20 bars 76,29a 78,22a 76,96a 1072, 12b 

Tempo X Pressão:
-10 bars 4 dias 80,55a 82,46a 84,27a 786, 12b 

7 dias 76,98a 81,67a 82,13a 760, 12a 

-20 bars 4 dias 78, 17a 79,98a 82,44a 
' 

1007,50a 
7 dias 76,29a 78,22a 76,96a 1072,87b 

Secagem x Pressão osmótica: 
seca -10 bars 80,37a 81,60a 80,30a 1006,?,7a 

-20 bars 76,47b 76,78a 75,23a 1218·;. 12b 
não seca

-10 bars 77 .17a 82,43a 85,94a 528,87a 
-20 bars 78.00a 81,35a 83,96a 862�25b 

Pressão osmótica x Secagem: 
-10 bars seca 80,37a 81,60a 80,30a 1006,37b 

não seca 77. 17a 82.43a 85,94a 528,87a 

-20 bars seca 76,47a 76,78a 76,23a 1218, 12b 
não seca 78,00a 81,35a 83,96a 862,25a 

conli.nua. 

t.eor de 
po�ássio 

114,37a 
116, 2!3a. 

105,00a 
115, ººª

114,37a 
105, ººª

116, 25a. 
115, ººª·

127. 50a. 
119,37a 

91,87a 
111,87a 

127,60a 
91,87a 

119,37a. 
111,87a 

As médias nas 
seguidas de 
est.at.ist.icamente 
probabilidade. 

perlencent.es 
di f'er ent-es, 

t,este de Tukey 

colunas. 
let.ras 

pelo 

à mesma 
diferem 
ao ni vel 

interação. 
ent.re si 

de 5% de 
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conllnuacao 

Secagem X Tempo: 
seca 4 dias 79,33a 78.99a 79,27a 1070,25a 134,37.a 

.7 dias 77,67a 79,60a 76,32a 1164,25b 112,60a 
não seca 

4 dias 79,43a 83,39a 87,09a 722,37a 96,25a 
7 dias 76,69a 80,34a 82,70a 668,75b 107,60a 

Tempo x Secagem: 
4 dias seca 79,33a 78,99a 79,27a 1070,26a 134,37a 

não seca 79,43a 83,39a 87,09a 722,37b 96,26a 

7 dias seca 77,57a 79,60a 76,32a 11!34,2'3a 112,50a 
não seca 75,69a 80,37a 82,70a 668,75b 107,50a 

As médias nas colunas, 
seguidas de letras 
estatisticamente pelo 

pert.encent.es 
di f'erent..es, 

teste de Tukey 

à mesma 
dif'erem 
ao nivel 

interação, 
entre si 

de 6¼ de 
probab�lidade. 

parâmetros associados ao desempenho f'i si ol ógi co. Houve 

apenas uma exceção: pressão dentro de secagem quanto a 

germinação. Neste caso a dif'erença entre -20 bars e -10 bars 

foi signi:ficat..iva quando as sement..es f'oram secas após a 

ernbebição. 

A interação pressão osmótica x tempo para os 

parâmetros f'isiológicos mostrou a tendência de que a pressão 

-20 bars determina pior desempenho, tanto em 4 dias como em

7 dias de duração, 

resultados que 4 dias. 

bem como 7 dias determina piores 

A interação secagem x pressão osmótica apresentou 

a única signif'icância �statistica revelando que o tratamento 

-20 bars dentro da opção seca f'oi pior que -10 bars no que

se re:fere a germinação. Na opção não seca, embora a
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tendência se repita. não houve signiíicãncia estatistica 

para os demais parâmetros fisiológicos. 

A interação tempo X secagem conf,irma a

superioridade do tratamento 4 dias em relação � 7 dias mas 

não hA significância estatistica. 

Quanto aos parâmetros relacionados à

permeabilidade das membranas celulares nota-se ainda pelos 

dados da TABELA 13 que os resultados do teor de potássio 

acompanham os resultados de condutividade elétrica de

maneira geral mas não apresentam signiíicãncia estatística. 

Esta constatação reforça a idéia de que o teste em si não é 

muito preciso. resultando em elevado coeficiente de variação. 

A.condutividade elétrica, por sua vez, f'oi muito

mais sensivel para detectar diferenças entre os tratamentos; 

mostrando que a pressão osmótica de -20 bars é pior que a de 

-10 bars tanto quando combinado com 4 dias como com '7 dias.

sendo a semente seca ou não seca. Este fato é interessante, 

uma vez que após 4 dias as sementes tinham alcançado um 

nivel de hidratação já próximo do seu equilíbrio. 

O período de t-rat-amento de 4 dias f'oi superior a 

7 dias discretamente quando combinados com -20 bars e com 

secagem. Não houve di f'er·ença si gni f'i cat-i va do per i údo de 

duração a -10 bars. Quando a semente não sofreu secagem. o 

periodo de 7 dias é o que aparece como o melhor. Tal falo 

aparentemente sem lógica, está no limite da signific.§.ncia 

eslatislica e pode ser visto como casual. 

A secagem determina maior perda de eletrólitos em 

todas as combinaçeíes de pressão osmótica e de per-ido de 

duração de tratamento. Este falo. é facilmente entendido pela 

aceitação da teoria da conformação hexagonal proposl.a por 

LUZZATI & HUSSON C1962) e SIMON C1974), já abordada 
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anteriormente. 

Na TABELA 15 compara-se as médias originais dos 

lralamentos deste SEGUNDO ENSAIO.com a testemunha pelo teste 

de Dunnet t. Podendo-se assim verif'icar a vantagem ou 

desvantagem dos tratamentos em s�. 

Quanto à germi naç�o . em condi çí:Ses f'avorávei s 

pode-se constatar que apenas um tratamento f'oi 

signif'icativament.e dif'erent..e da testemunha. ainda assim para 

pior. ou seja. n:i:'ro há vantagem para a germinação em se 

realizar o condicionamento f'isiológico das sementes. 
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TABELA 15: Segundo Ensaio - Comparação das médias originais 
dos tratamentos em relação à testemunha pel� teste de 

o 
. 

o Dunnet.t; dados ref'erentes a germinação a 16 C e 26 e.

emergência. condutividade elét..rica e teor de potássio, 
de sementes de f'eijão cultivar Carioca, submetidas aos 
tratamentos de hidratação e secagem. 

germinação germinação 17°C emergência 

tratam. médias tratam. médias tratam. médias 

testemunha 81.43 testemunha 80,65 testemunha 80,67 

-10,4d, s 81.90 -10,4d,NS 83,67 -10,4d,NS 87.33* 
-20,4d,NS 83,10 -20,4d,NS 86,84* 

-20,4d,NS 79,69 -10,7d, s 81.98 -10,7d,NS 84,48 
-10,4d,NS 79,17 -10,4d, s 81,22 -1 O, 4d, s 80,93 
-10,7d, s 78,79 -10,7d,NS 81,15 -20,7d,NS 80.85 
-20,4d- s 76,63 
-20,7d, s 76,32 -20,7d,NS 79,64 -10,7d, s 79,65 
-2!0,7d,NS 76,26 -20,7d, s 76,89 -20,4d, s 77,66 
-10,7d,NS 76, 12* -20,4d, s 76,66 -20,7d, s 72,82* 

Conduli v. elétrica l-eor de potássio 

tratam. médias tral-am. médias 

testemunha 1105,60 tesl-emunha 121, 2!3 

-20,7d, s 1270,26** -10, 4d, s 137, 50 
-20,4d, s 1166,00 -20,4d, s 131, 26 

-20,7d,NS 122,50 
-10,7d, s 1038,25NS 
-1 G, 4d, s 974,60** -10,7d, s 117. 50
-20,7d,NS 875,50** -20,7d, s 107, 60
-20,4d,NS 849,0Ü** -20,4d,NS 101, 25
-10,4d,NS 595, 75�BE· -10,7d,NS 92,50 
--1 O, 7d, NS 452,00** -10,4d,NS 91,26 

* - t.ratamenl-os que dif'erem da tesl-emunha ao nivel de 5¾ de 
probabilidade 

** - tratamentos que di f'erem da testemunha ao nivel de 1% de

probabilidade.
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Quando a germinação foi conduzida em condiçê.'5es sub 

embora não tenha havido diferença significat.iva 

entre a testemunha e os tratamentos perceba-se que ela 

assumiu um valor intermediário entre os tratamentos. 

Esta posição intermediária da testemunha dentre os 

tratament.os é ainda mais clara. a nivei.s significativos, 

mostrado pelo parâmetro de emergência. sendo que dois 

tratamentos c�10 bars. 4 dias. n�o seca. e -20 bars. 4 dias. 

não seca) :foram superiores a ela. Um tratamento fs\?i pior·. O 

que chama a. atenção é que os lr-ês melhores tratamentos não 

sof'rer·am secagem e. nos t.rês piores tratamentos, as sementes 

foram secas. Evidencia-se por esse parâmet.ro que é possi vel 

melhorar a emergência das plântulas pelo tratamento das 

sementes. 

Quando se examina a permeabilidade das membranas, 

reafirma-se a pouca sensibilidade do teste de teor de 

potássio e a posicão intermediária da testemunha. 

No mesmo sentido, quando se examinam os valores de 

condutividade elétrica, há apenas 2 tratamentos piores que a 

t.est.emunha e 6 melhores. A inf'luência da secagem e não 

secagem é que determina basicamente o ordenamento das 

médias. 

que é 

Pode-se af'irmar. com segurança por 

perf'eit.amente possível diminuir 

esse parâmetro. 

a condutividade 

el é-Lr i ca do exsuda to pelo condicionamento das sementes. ou 

em ou-Lras palavras. que é possivel promover a. reoganização 

das membranas pelo condicionamento das sementes. 



'3.CONCLUSõES 

A 

r·esul lados. 

análise dos 

considerando o 

dâ.dos e interpretação dos 

condicionament..o r!siológico de 

sementes de f'eijâ'.o CPhaseol.v.s vv.l..g-aris L) em solução aquosa 

de polietileno glicol. permitem concluir que: 

a) · Os efei los do condi ci onament.o se ma.ni f'est.am de

maneira mais evident..e quando avaliados at..ravés de parâmetros 

que ref'let.em a pemeabilidade das membr·a.nas celular,:-"s. A 

associação entre o estado de organização das membranas e a 

respectiva manif'estação fisiológica merece est..udos 

detalhados. 

mais 

b) A secagem exet..uada após

diminúi severament..e os beneíicios

tratamento. 

o condicionamento

obt..idos por esse 

c) As respost..as dos parâmet..ros estudados revela

que o desempenho das sementes eslá mais relacionado ao nivel 

de hidratação que à pressão osmólica adolada durante o 

condicionamenlo f'isiológico. 
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APENDICE 

I�bela de concentraçBes de polietileno glicol ô. 000 par-a va-

lores de potencial osmótico e temperatura CVillela et alii s/d)

- --------------------------- ·------------------------------------------- '

TE11P \ PO -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -B -9 -10
-- --------------------------- . --------------------------. ----------------

1 55.461 90,399 118.198 141.997 163.146 182.372 200,119 216,685 232.277 247.050 
2 56.17B 91.355 119,311 143.231 164.481 183,794 201.620 218,257 233,915 248.750 

56.911 92.330 120.443 144.485 165.836 185.23B 203.143 219.B52 235.577 250.473 
4 57.662. 93.323 121.595 145. 760 167.213 186.704 204.68B 221.470 237.262 252,222 
5 58.430 94.336 122.767 147.055 168.612 188.193 206.258 223.113 238.972 253.995 
6 59.216 95.368 123.960 148.373 170.033 109.704 207.851 224.779 240.708 255.794 
7 60.021 96.421 125.175 149.713 171.478 191.240 209.468 226.471 242.468 257.619 
8 60.845 97. 495 126.411 151.075 172.946 192.BOO 211.110 228.189 244.255 259.471
9 61.689 98.590 127.670 152.461 174,438 194.385 212. 778 229.933 246.069 261.350 

10 62.553 99.707 128.952 153,871 175.955 195.995 214.472 231.703 247.910 263.257 
11 63.439 100.846 130.25B 155.305 177,497 197.631 216.193 233.501 249.780 265.193 
12 64.346 102.009 131.588 156.765 179,065 199,294 217 .941 235.327 251.677 267.159 
13 65.276 103,196 132.942 15B.250 1B0,660 200. 9B5 219,717 237.181 253.605 269.154 
14 66.229 104,407 134.323 159,762 182.281 202. 703 221.522 239.065 255.562 271.180 
15 67.206 105.644 135.729 161.300 183.931 204.450 223.356 240.979 257.550 273.237 
16 68.20B 106.907 137.162 162.867 185.609 206.226 225.220 242.924 259.570 275.326 
17 69.236 108.196 138.623 164.462 1B7.317 208,032 227 .116 244.901 261.622 277.449 
18 70.290 109.513 140.113 166.086 189,055 209.870 229.042 246.910 263.706 279.605 
19 71.372 110.B58 141.631 167.740 190.823 211.739 231.002 248.952 265.825 281,795 
20 72.482 112.232 143.190 169.425 192.624 213.640 232.994 251.028 267.979 2B4.021 

21 73.621 113,637 144. 759 171.142 194.456 215.575 235.021 253.138 270.167 286.283 

22 74.790 115.072 146.370 172.891 196.322 217.543 237.082 255.285 272.393 288.583 

23 75.991 116.539 148.014 174.674 198.223 219.547 239.179 257.468 274.656 290,920 

24 77.224 118.03B 149,691 176.491 200.158 221.587 241.314 259.688 276.957 293,297 

25 78.490 119.571 151.402 178.343 202.130 223.664 243.485 261.948 279.297 295.713 

26 79.791 121.139 153.149 180.231 204.138 225.778 245.696 264.246 281.678 298,171 

27 81.128 122.743 154.932 182.157 206.185 227.932 247.946 266.586 294.100 300,670 

2B 82.501 124.384 156.753 184.121 200;111 230.126 250.237 268.966 286.564 303.213 

29 83.913 126.062 158.612 186.124 210.397 232.360 252.571 271.390 289.072 305,801 

30 85.365 127.780 160.511 188.168 212.564 234.637 254.947 273.858 291.625 308,43-4 

31 86.858 129.539 162.451 190.253 214.774 236.958 257.367 276.371 294.224 311.113 

32 88.393 131.339 164.434 192.382 217.028 239.323 259 .833 278.930 296.870 313.841 

33 89,972 133.182 166.459 194.554 219.327 241.734 262.346 281.537 299.565 316.618 

34 91.596 135.069 168,530 196.773 '221.672 244.192 264.907 284.193 302.309 319.446 

35 93.268 137.003 170.646 199.038 224.065 246.699 267.518 286.899 305.105 322,327 

36 94.988 138.984 172.910 201.351 226.507 249.256 270.180 289.658 307.954 325.261 

37 96.759 141.013 175,024 203.714 228.999 251.864 272.894 292.470 310.857 328.250 

38 98.593 143.093 177.28B 206.128 231.544 254.526 275.662 295.336 313.816 331.296 

39 100.460 145.226 179.604 208.596 234.143 257.242 278.485 298.260 316.033 334.400 

40 102.394 147,412 181.974 211.118 236.797 260.015 281.366 301.241 319.908 337.565 

------------------------------------------------------------------------------ -

(continua) 

TENP : TEMPERATURA E" GRAUS CELSIUS 

PO : POTENCIAL OS"OTICO EN BAR 
CONCENTRACAD EN GRANAS DE PEG-6000 POR OUILDGRANA DE AGUA 



(continuacao} 
--

. 
--------------------------------------------------------------------------

TE11P \ PO -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 
-------------------------------------------------------- ______________________________________ " ____ . 

1 261. 121 274.580 287.502 299.946 311.962 323.591 334.B67 345.B22 356.481 366.B68
2 262.B7B 276.392 2B9. 367 301.Bbl 313.924 325.599 336.920 347,917 358.618 369.045
3 264.660 278.230 291.257 303,801 315.912 327.633 338,999 350,040 360.7B3 371.250 
4 266.467 280.093 293.173 305.768 317,928 329.696 341.106 352,191 362,976 373.484 
5 268.300 2B1.982 295,115 307.761 319.971 331.7B6 343.242 354,371 365,199 :375,749 
6 · 270.159 283.898 297.085 309.783 322.042 333,905 345.407 356,5B1 367 .451 378,043
7 272.045 285.841 299.083 311.B33 324.142 336.053 347,602 35B,B20 369.735 380.369
8 273.958 287,811 301.109 313.911 326.271 338,231 349.827 361.090 372.049 382.726 
9 275,899 289,811 303.164 316.020 328.430 340.439 352.082 363.392 374.395 385,115 

10 277.868 291.839 305.248 318,158 330.620 342.679 354.370 365,726 376.774 387.537 
11 279.867 293.B9B 307.363 320.327 332.841 344. 950 356.690 368,092 379.186 389.993 
12 281.896 295.986 309,509 322.528 335.095 347.254 359.042 370.492 381.631 392.48-{ 
13 283.955 298.106 311.6B7 324.761 337,381 349. 591 361,429 372,927 384.112 395.009 
14 286.045 300,258 313.897 327.027 339.701 351.962 363,850 375.396 386.628 397.571 
15 288.168 302,.442 316,141 329.327 342.054 354.368 366,307 377,901 389.181 400.169 
16 290.323 304.660 318.418 331.661 344.443 356.B10 368.799 380.443 391.770 402.805 
17 292.512 306.912 320.730 334.o:u 346.868 359.288 371.329 383.023 394,398 405.480 
18 294.735 309,199 323.077 336.436 349.330 361.804 373,896 385.640 397.065 401l,194 

_. .. _ 

19 296.993 311.522 325.462 338,879 351.829 364.357 376.502 388,297 399.771 410,948 

20 299.288 313.881 327.883 341.360 354.367 366.950 379,148 390,994 402.518 413.744 

21 30L61' 316.278 330.342 343.879 356.944 369,583 381,834 393,733 405.307 416,5B1 
�2 303.988 318.713 332,841 346.439 359.562 372.256 384.562 396.513 408.138 419,462 
23 306.396 321.1B8 335.380 349.039 362.220 374.972 387,333 399.337 411,013 422.3B7 
24 308.844 323.704 337.960 351.6B1 364,922 377,731 390.147 402,205 413,933 425.358 

25 311.332 326.261 340.582 354.365 367.667 380.533 393.006 405.118 416.899 428,375 

26 313.863 328,860 343.247 357.094 370,456 383,381 395.910 408,077 419.912 431.440 

21 316.436 331,503 345.957 359.867 373.291 386.276 398.B62 411,084 422,973 434.553

28 319,053 334.190 348.712 362.687 376.173 3B9 .217 401.862 414,140 426.083 437.71'

29 321,715 336.'124 351,514 365.554 379.102 392.208 404.911 417 .246 429.244 �40.931

30 324.424 339,705 354,363 368.469 382.082 395.248 408,010 420.403 432.457 444.198 

. 31 327,180 342.534 357.262 371.435 385.111 398.340 411.162 423,613 435.723 447.520 

32 329,985 345,413 360.211 374,452 388,193 401.484 414.367 426.B77 439.045 450,896

33 332,841 348.342 363.212 377,521 391.328 404.683 417.627 430,197 442.422-454 .330

34 335.748 351.325 36b,2b6 380.644 394,518 407,937 420,943 433.573 445,857 457.822

3S 338.70B 354.361 3b9.375 383,823 397.764 411.248 424.317 437.00B 449 .351 461.373

36 341.722 357.452 37,2. 540 3B7.059 401.068 414.618 427,751 440.503 452,906 464.9B7

37 3.;.;,793 360.601 375.763 390.353 404.431 418.048 431.245 444,060 456,523 46B.6bl

38 347.922 363.80B 379.046 393.708 407.856 · 421,539 434,802 447.680 460,205 472.405

39 351.109 367,075 382.389 397.125 411.343· 425.095 43B.423 451.365 463,953 476.213

40 354.358 370,405 385.796 400.605 414.8'15 428,716 442,111 455.118 467.769 480,090

----------------------------
-----------------------------------

----
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TEPIP \ PD -21 -22 -23 -24 -25 -26 -27 -28 -29 -30
---- - -------------------------------------------------------------

1 377.001 386.899 396.577 406.049 415.329 424.426 433.352 442.116 450.727 459,191 
2 379.217 389,153 398.868 408.377 417 .692 426.824 435.784 444.581 453.224 461,721 
3 381.462 391.436 401.189 410.735 420.085 429,253 438,247 447,078 455,754 464,283 
4 383.736 393.750 403. 541 413.123 422.510 431.713 440,742 449.606 458.316 466,877 
5 386,041 396,094 405,923 415.543 424.966 434,204 443,268 452,168 460,911 469.505 
6 388.376 398.46B 408,336 417.994 427.454 436.729 445,828 454.762 463.539 472 .167 
7 390.743 400.875 410.7B2 420.478 429.975 439.287 448.422 457 .391 466.202 474.864 
8 393.141 403.314 413.261 422.995 432.530 441.878 451.049 460.054 468.900 477.596 

19 395.573 405.7B6 415.773 425.546 435,119 444.505 453,712 462.752 471,633 480.364 
10 398.037 408.292 418.319 428,132 437.744 447,166 456.411 465.48f 474.404 483.169 
11 400.536 410.833 420.900 430.753 440.403 449.B64 459.146 468,259 477.211 486.011 
12 403,070 413. 409 423.517 433.UO 443,100 452.599 461,919 471.068 480.057 488.893 
13 405,639 416.021 426.171 436,104 445.B34 455.372 464.730 473.916 482.942 491.813 
14 408,245 418,670 428.B62 438.836 448.606 458.183 467 .579 476.804 485,866 494.774 
15 410,888 421.357 431.591 441.607 451.417 461.034 470,469 479.732 488.831 497.776 
16 41'3.569 424,0B2 434.359 444.417 454,268 463.926 473,400 482.701 491.838 500.820 
17 416.290 426.847 437.167 447.267 457.160 466.858 476.372 485.712 494.888 503.907 
1B U9,050 429.652 440.016 450,159 460.094 469.833 479.387 488.766 497,981 507.038 
19 421.851 432.498 442.907 453.093 463.070 472.851 482.445 491.865 501.118 510.214 
20 424.693 435.386 445.840 456.070 466.090 475.913. 485.548 495.008 504.301 513.435 
21 . 427.579 438.318 448.818 459.092 469.155 479,020 488.697 498.198 507,531 516.704 
22 430.508 441.294 451.840 462,159 472.266 482.173 491.893 501.435 510.808 520.021 
23 433.482 444.316 454.907 465.272 475.423 485.374 495.136 504.720 514,134 523.3B7 
24 436.502 447.384 458.022 468.433 478.629 488.624 498,429 508.054 517.510 526.804 
25 439.568 450.499 461.185 471.642 481.884 491.923 501.771 511.440 520.937 530.272 
26 442,683 453.664 464.397 474.901 485.189 495,273 505.165 514.B77 524,417 533.794 
27 445.848 456.878 467.660 478,211 488.545 498,675 508.612 51B.367 527.950 537.369 
28 449.063 460.143 470.975 481.574 491.955 502.131 512.113 521.912 531,538 541.000 
29 452,330 463.461 474.342 4B4.990 495.419 505.641 515.669 525.513 535.1B3 544.68B 
30 455.650 466�833 477.764 488.461 498.938 509.20B 519 .282 529,171 538.886 548.434 
31 459.025 470.260 �81.242 491.989 502,514 512,832 522.953 532,888 542,648 552.241

32 462.456 473.743 48-4 .778 495.575 506,149 516.515 526.683 536.665 546.470 556.108 

33 465,944 477,2B5 4B8.372 499,220 509.844 520.259 530.475 540.504 550.355 560.038

34 469.491 480.887 4'12.026 502.926 513.601 524.065 534.330 544.406 554.304 564.033

35 473.09'1 484.549 495.742 506.694 517.421 527,935 538.249 548.374 558.319 568.095 

36 476.769 488,275 ��9.522 510.527 521.305 531.870 542.234 552.408 562.401 572.224

37 480.504 492.065 503.367 514,426 525.257 535,873 546,288 556.511 566.553 576.424 

38 484.303 495.922 507.2B0 518.393 529.277 539,945 550 .411 560.684 570.776 580.695

39 488.171 499.847 511.261 522.429 533.367 544.089 554.606 564.930 575.071 585.040 

40 492.108 503.842 515.313 526.537 537.530 548.305 558.875 569.250 579.442 589.460 
--------------------------------------------------------

--------------
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467.517 475.711 483.779 491.726 499.559 507,2B1 514.B9B 522.413 529.B30 537.154
470.078 478.303 486.401 494,379· 502.241 509.992 517.637 525.181 532.626 539.977
472 .672 480.928 489.057 497.065 504,957 512,737 520.411 527.983 535.456 542.835
475.299 483.586 491.746 499.785 507,706 515,517 523.220 530.B20 538.322 545.729
477.959 486.278 494.470 502.539 510.491 518.331 526.064 533.693 541.224 548.659
480,654 4B9.005 497.228 505.329 513.311 521.182 528.944 536.603 544.162 551.626 
483.383 491. 767 500.023 508.154 516.168 524.069 531,861 539. 550 547.138 554,631 
486.149 494.566 502.853 511.017 519.062 526.993 534.816 542. 535 550.'153 557.674 
488.951 497.401 . 505. 721 513. 917 521.993 529.956 537.810 545.559 553.206 560. 757 
491.790 500.274 508.627 516.855 524.964 532.958 540.843 54B.622 556.300 563.881 
494.667 503.185 511.571 519.832 527.974 536.000 543.916 551. 726 559. 435 567.045 
497.583 506.135 514.556 522,850 531.024 539.082 547.030 554.B71 562..-,611 570.252 
500,539 509,126 517.580 525.908 534 .115 542.206 550.186 558.059 565.829 573.501 
503,536 512.157 520.646 529.008 537,248 545.372 553.384 561.289 569,092 576.795 
506.574 515.231 523.755 532.151 540.425 548.582 556.627 564. 564 572.398 580.133 
509.654 518.347 526.906 535.337 543.645 551.836 559.914 567.884 575.750 583.517 
512.778 521,507 530.102 538.568 546.910 555.135 563.247 571.250 579.149 586,948 
515.946 524.712 533.343 541,844 550.222 558.481 566.627 574.663 582.595 590.426 
519.1!,0 527.963 536.630 545.167 553.580 561.874 570.054 578.124 586.090 593.954 
522.419 531.260 539.964 548.53B 556.986 565.316 573.530 581.635 589.634 597.531 
525.727 534.605 543.347 :m.957 560.442 568.807 577 .056 585.196 593.229 601.160 
529,083 538.000 546.779 555.426 563,948 572.349 580.634 588.808 596.876 604.841 
532.489 541.444 550.262 558.947 567.505 575.942 584.264 592.473 600.576 608.576 
535.945 544�940 553.796 562.519 571.115 579.589 587.947 596.193 604.331 612.365 
539.454 548.489 557.384 566.145 574.779 583.291 591.685 599.967 608.141 616.211 
543.016 552.091 561.026 569.826 578.498 587.048 595.480 603.798 612.008 620.114 
546.633 555.749 564.723 573.563 582.274 590.862 599.331 607.687 615.934 624.076 
550.306 559.463 568.478 577.358 586.108 594.735 603.242 611.636 619.920 628.098 
554.036 563.235 572.291 581,211 590.002 598.667 607.214 615.645 623.967 632.182 
557.825 567,066 576.164 585.125 593.956 602.661 611.247 619.717 62B.07_7 

-· 

636.330 

561.675 570.959 580.099 589.101 597.973 606,718 615.343 623.853 632.251 640.542 

565.587 574.914 584.096 593.141 602.053 610,840 619.505 628.054 636.491 644.B21

569.562 578.933 58B.158 597.245 606.200 615.027 623.733 632.322 640.799 649 .168

573.602 583.017 592.287 601.417 610.414 619.283 628,030 636.660 645.177 653.5B5 

577.709 587,169 596.483 605.657 614.697 623.60B 632.397 641.068 649.626 658,074 

581,885 591.391 600.749 609.967 619.051 628,005 636.836 645.:m 654.148 6b2.637

586.131 595.683 ' 605.087 614.350 623.478 632,476 641.350 650,105 658.745 667.275

590.450 600.049 609.499 618.807 627.979 637 .021 645.939 654.737 663.419 671,991

594.843 604.4B9 613.986 623.340 632.558 641.645 650.606 6�9.447 668.173 676.787

599,312 609.007 618.551 627.952 637.215 646.34B 655.354 664.239 673.008 681.665 

----· --------------------------------------
-------------------------------- --

TENP: TEMPERATURA EN GRAUS CELSIUS 
PO : POTENCIAL OSNOTICO EN BAR 
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