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RESUMO
O trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade fisiológica e sanitária de sementes de feijão.
Foram utilizados seis lotes de sementes de feijão, pertencentes ao grupo carioca, isentas de
tratamento sanitário. As análises da qualidade fisiológica foram determinação do teor de água,
primeira leitura da germinação, teste de germinação e emergência de plântulas. Para análise
sanitária foi utilizada a metodologia “Blotter test”, com congelamento, sendo a identificação
dos fungos feita sob microscópio estereoscópico. O delineamento experimental foi inteiramente
casualizado. Os dados originais foram submetidos à análise de variância e as médias agrupadas
pelo teste de Scott-Knott a 5%. Foram identificados os gêneros Fusarium, Penicillium,
Aspergillus e Trichoderma. A baixa qualidade fisiológica dos lotes de sementes de feijão
avaliados não necessariamente está relacionada com a alta incidência de microrganismos, sendo
esta favorecida pelo processo deteriorativo preexistente nas sementes.
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Evaluation of physiological and sanitary quality of bean seeds
ABSTRACT
This work aimed to evaluate the physiological and sanitary quality of bean seeds. Six bean seed
lots were used, belonging to the group carioca, without sanitary treatment. Analyzes of
physiological quality were determination of moisture content, first germination reading,
standard germination test and seedling emergence. For the sanitary analysis, was used the
“Blotter test” methodology, with freezing, being the fungi identified by stereoscopic
microscope. The experimental design was completely randomized. The data were submitted to
analysis of variance and the means grouped by the Scott-Knott test at 5%. Were identified the
genus Fusarium, Penicillium, Aspergillus e Trichoderma. The lower physiological quality of
the bean seed lots evaluated not necessarily is associated with the higher microrganismos
incidence, being favored by the pre-existing deterioration process in the seeds.
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INTRODUÇÃO
O feijão (Phaseolus vulgaris L.) está entre os alimentos mais antigos da humanidade,
sendo uma das primeiras espécies domesticadas pelo Homem. Por se tratar de um alimento
tradicional em todo o Brasil, fonte de proteínas e de fácil acesso, torna-se um alimento comum
em todos os âmbitos da sociedade, com relevância econômica e social (PINTO, 2016).
A produtividade média nacional do feijoeiro é de 1.450 kg.ha-1 (CONAB, 2020),
enquanto que o potencial da cultura pode ultrapassar 3.000 kg.ha-1 (PEREIRA et al., 2014). O
rendimento das lavouras de feijão ainda é baixo em decorrente a diversos fatores, sendo o
principal e mais importante o uso de material de propagação de baixa qualidade, onde grande
parte dos produtores utilizam sementes salvas ou grãos comerciais na implantação da cultura
(VAZQUEZ e SÁ, 2015). A utilização de sementes de alta qualidade constitui a base para
aumento da produtividade agrícola (CRUZ et al., 2020), sendo imprescindível estudos que
visem obter um bom material germinativo e consequentemente uma plântula de melhor
desempenho (EVANGELISTA et al., 2015).
A manutenção da qualidade de sementes, durante o período de armazenamento, é dada
pelo teor de água (umidade de secagem), presença e ação de fitopatógenos e insetos, umidade
relativa e temperatura do ar, tipos de embalagens, disponibilidade de oxigênio e pelo período
de armazenamento (BESSA et al., 2015). Contudo, apesar do manejo dos fatores na
conservação das sementes, observa-se que há a deterioração das sementes, sendo estes sintomas
evidenciados durante a germinação e desenvolvimento inicial das plântulas (CARVALHO e
NAKAGAWA, 2012).
As análises realizadas em laboratório, como a determinação da umidade, teste de
germinação e de sanidade das sementes, permitem que se tenha um diagnóstico da sua
qualidade, fornecendo informações importantes para auxiliar na tomada de decisão em relação
ao destino dos lotes (MARCOS-FILHO, 2015). Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a
qualidade fisiológica e sanitária de sementes de feijão.

MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi conduzido nos laboratórios de Análise de Sementes e de Fitopatologia do
Campus Luiz Meneghel, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP-CLM),
Bandeirantes/PR. Foram avaliados seis lotes de sementes de feijão, pertencentes ao grupo
carioca, isentas de tratamento sanitário. Inicialmente, as sementes foram submetidas à
determinação do teor de água (TA), realizada pelo método da estufa a 105 ± 3 ºC por 24 horas
(BRASIL, 2009a), empregando-se duas repetições de 10,0 g de sementes por lote.
Quanto à qualidade fisiológica, as sementes foram avaliadas pelos testes de:
Germinação (TG) - quatro repetições de 50 sementes por lote, distribuídas de modo equidistante
sobre duas folhas de papel filtro previamente umedecidas com água destilada na proporção de
2,5 vezes o peso do papel secos, sendo os rolos mantidos em câmara de germinação regulada a
temperatura constante de 25 ºC. As avaliações ocorreram no quinto e nono dia após a instalação
do teste, registrando-se o número de plântulas normais (BRASIL, 2009a). Primeira leitura do
teste de germinação (PLG) - conduzido juntamente com o teste de germinação, efetuando-se a
contagem de plântulas normais no quinto dia após a instalação.
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Emergência de plântulas (EP) – quatro repetições de 18 sementes por lote, dispostas em
bandejas de polietileno previamente preenchidas com condicionador de solo MecPlant®. Após
a semeadura, as bandejas foram acondicionadas no interior de uma estufa plástica modelo arco,
sob bancada telada, sendo irrigadas diariamente pela manhã e ao fim da tarde, adicionando-se
água até que fosse observado o início do gotejamento pelos orifícios de drenagem das células.
A avaliação ocorreu nove dias após a semeadura, computando-se o número de plântulas normais
emersas, com folhas cotiledonares expandidas.
A análise sanitária foi realizada através do método do Papel filtro (Blotter test), com
congelamento (BRASIL, 2009b). Amostras de 100 sementes de cada lote foram distribuídas
em 10 repetições de 10 sementes no interior de placas de Petri plásticas (15 cm de diâmetro),
contendo três folhas de papel de filtro umedecidas com água destilada. A incubação foi
realizada em temperatura de 20 ± 2 ºC, com fotoperíodo de 12 horas. Decorrido 24 horas da
instalação do teste, as sementes foram transferidas para freezer, à temperatura de -20 ºC por 24
horas, retornando para a câmara incubadora, nas condições acima descritas, por mais cinco dias,
para completar a incubação. A identificação dos fungos foi feita sob microscópio
estereoscópico.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, os dados originais foram
submetidos à análise de variância e, as médias agrupadas pelo teste de Scott-Knott a 5%. As
análises foram realizadas com o software estatístico Sisvar® (FERREIRA, 2019). Os dados
referentes à determinação do teor de água e análise sanitária das sementes não foram submetidos
a análise estatística, sendo utilizados apenas para caracterização dos lotes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os lotes apresentaram teores de água relativamente baixos e uniformes, variando entre
7,2 a 8,3% (Tabela 1), percentuais adequados para o armazenamento de sementes de feijão,
respeitando o limite máximo de 13% estabelecido pelo MAPA (BRASIL, 2011). O grau de
umidade é um fator importante para preservação da qualidade fisiológica das sementes, pois
valores acima do indicado intensificam o processo respiratório das sementes, ocasionando a
aceleração da deterioração (CARVALHO e NAKAGAWA, 2012), como o aumento do ataque
de pragas e doenças ao longo do armazenamento (SCARIOT et al., 2017), reduzido o período
de conservação da qualidade do produto.
Dos seis lotes avaliadas, apenas os lotes 3, 4 e 6 apresentaram percentuais de germinação
acima de 80% (Tabela 1), estando condizentes para a comercialização de sementes de feijão no
Brasil, conforme o critério estabelecido pela Instrução Normativa nº 45, de 17 de setembro de
2013 (BRASIL, 2013). Nos testes de PGL, TG e EP, os lotes demonstraram desempenhos
similares, sinalizando o lote 6 como de melhor qualidade, apresentando alta viabilidade e
velocidade de germinação. Os lotes 1 e 2 apresentaram baixos percentuais finais de germinação
(15 e 6,5%, respectivamente), sendo observado o maior número de sementes germinadas já na
PLG, indicando que a maior parte das sementes viáveis já haviam germinado nos primeiros dias
da condução do teste. De acordo com Marcos-Filho (2020), a deterioração é um processo
gradativo e irreversível, que ocorre com diferentes intensidades entre sementes de um mesmo
lote, culminando na perda total da capacidade germinativa.
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Com relação ao teste de EP, foi observado desempenho superior dos lotes 1, 2 e 3, se
comparado com os resultados obtidos pelo teste de germinação (Tabela 1), sendo possível
pressupor que as condições as quais as sementes foram submetidas durante o teste foram
adequadas para a germinação desta espécie, assim como as de laboratório. Mesmo para
sementes de menor vigor, quando ocorrem condições ambientais favoráveis no período da
semeadura, é possível observar correspondência entre os percentuais de germinação e
emergência de plântulas (MARCOS-FILHO, 2020). Além disso, a utilização do substrato papel,
principalmente quando empregado na confecção de rolos, pode favorecer o desenvolvimento
de fungos, ocasionando problemas de baixa germinação em decorrência da infecção de
plântulas e morte de sementes, comprometendo os resultados do teste de germinação
(EMBRAPA, 2013).
Quanto à qualidade sanitária dos lotes, foram identificados quatro gêneros de fungos:
Fusarium, Penicillium, Aspergillus e Trichoderma (Figura 1). Este resultado corrobora com o
descrito por Wonsovicz e Testoni (2020), que constataram altas incidências de Fusarium sp.,
Penicillium sp. e Aspergillus sp. em amostras de sementes de feijão no estado do Paraná. A
presença de Trichoderma sp. foi constatada, em baixa quantidade, apenas em um dos lotes (lote
6), indicando uma possível contaminação da amostra. Penicillium sp. e Aspergillus sp. são
classificados como fungos de armazenamento, desenvolvendo-se rapidamente sob condições
de umidade do ar superior a 80% e teor de água das sementes acima de 14%, ocasionado a
intensificação do processo de deterioração (MARCOS-FILHO, 2015). Estes dois gêneros foram
observados na maior parte dos lotes avaliados, entretanto, com incidências máximas de 3 e 5%,
respectivamente (lote 2), sinalizando que as sementes estavam acondicionadas sob condições
adequadas de armazenamento.
O baixo desempenho dos lotes 1 e 2, a princípio, poderia ser atribuído à alta incidência
de Fusarium sp., visto que, o lote 6, classificado como de melhor qualidade fisiológica,
apresentou menor ocorrência deste fungo (Figura 1). Microrganismos estão associados à morte
de plântulas em pré e pós-emergência, podridões radiculares, com reflexos sobre a qualidade
de sementes, ocasionando apodrecimento, perdas na germinação e no vigor (Nascimento e
Medeiros, 2015). Entretanto, mesmo comportamento não foi observado no lote 3, o qual
apresentou 32% de incidência, igualando-se ao lote 6 no teste de emergência de plântulas
(Tabela 1). Segundo Lima et al. (2020), existe uma relação simultânea entre a qualidade
fisiológica das sementes facilitar a proliferação de fungos, como a deterioração das sementes
ser intensificada pelo desenvolvimento de fungos. Nesse sentido, mesmo lotes com incidência
de microrganismos podem apresentar percentuais de germinação adequados para
comercialização, favorecendo a sobrevivência e disseminação de fungos, com danos visíveis
apenas a campo (FINCH-SAVAHE e BASSEL, 2016).
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Tabela 1. Percentuais médios do teor de água (TA) e do número de plântulas normais
observados nos testes de primeira leitura do teste de germinação (PLG), germinação (TG) e
emergência de plântulas (EP), de lotes de sementes de feijão carioca. Bandeirantes/PR, 2021.
Lotes
1
2
3
4
5
6
CV(%)

TA
7,9
7,3
8,3
7,4
7,4
7,2
---

PLG
15,0 c
3,5 d
79,5 b
78,0 b
75,5 b
90,5 a
10,6

TG
15,0 c
6,5 c
82,0 b
81,5 b
79,5 b
98,0 a
10,6

EP
48,6 c
29,1 d
87,5 a
79,1 b
79,1 b
93,0 a
10,7

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de
Scott-Knott a 5%. CV = coeficiente de variação.
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Figura 1. Percentuais médios de incidência de gêneros fúngicos identificados em lotes
de sementes de feijão carioca. Bandeirantes/PR, 2021.

CONCLUSÃO
A baixa qualidade fisiológica dos lotes de sementes de feijão avaliados não
necessariamente está relacionada com a alta incidência de microrganismos, sendo esta facilitada
pelo processo deteriorativo preexistente nas sementes.
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