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Resumo

Avaliou-se a qualidade de sete variedades de sementes de feijão-caupi, produzidas na região

oeste do Estado do Paraná, e armazenadas sob refrigeração.  Foram cultivadas sete cultivares

de feijão-caupi, na cidade de Córbélia-PR, em 2009. Após secagem, as sementes foram subme-

tidas à armazenamento refrigerado por cinco meses. Foram então realizados testes de porcenta-

gem de germinação, tempo médio de germinação, velocidade média de germinação, comprimen-

to médio de raiz e condutividade elétrica. Somente a variedade Guariba não apresentou resulta-

dos satisfatórios, sendo que as variedades Tumumaque, BRS-Panaguaçu, BRS-Caleamé, BRS-

Potengui, Xique-Xique e BRS-Pajéu apresentaram viabilidade após o período de armazenamento.

Palavras-chave: Vigna unguiculata, germinação, pós-colheita

Introdução

O feijão-caupi (Vigna unguiculata), também conhecido por feijão macassar ou feijão-de-corda é

uma leguminosa de importância econômica e social para a população rural da região Norte e

Nordeste do Brasil (XAVIER, 2007). É uma cultura extremamente rústica, pouco exigente em

fertilidade de solos, tolerante a altas temperaturas e à seca.

As pesquisas em torno dessa espécie tem se intensificado devido à tecnificação da sua produ-

ção, anteriormente restrita ao cultivo na agricultura familiar.  Assim, sua produção foi, tipicamente

nordestina, se propagou para áreas extensas da região Centro-Oeste e em pequena escala nas

regiões Sul e Sudeste (FREIRE FILHO et al., 2009).

Por esses motivos, a pesquisa da produção de sementes de feijão-caupi no Estado do Paraná é

bastante limitada, sendo necessários estudos da viabilidade de sementes produzidas no próprio

Estado. Isso justifica-se pois sabe-se que o fator determinante e fundamental de qualidade fisio-

lógica é intrínseco e depende do controle genético dessa característica pela cultivar (DUTRA et

al., 2007).
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Outro fator determinante na qualidade de sementes é o armazenamento que constitui-se numa

etapa praticamente obrigatória de um programa de produção de sementes, devido à defasagem

natural entre a colheita e a semeadura. A principal preocupação durante este período é a preser-

vação da qualidade das sementes, procurando-se reduzir, ao máximo, a velocidade e a intensida-

de do processo de deterioração (NOVEMBRE; MARCOS FILHO, 1991).

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade de sete variedades de sementes de

feijão-caupi, produzidas na região oeste do Estado do Paraná, e armazenadas sob refrigeração.

Material e métodos

As cultivares de feijão caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) fornecidas pela Embrapa Semi-Árido,

Petrolina, PE: Guariba, Tumumaque, BRS-Panaguaçu, BRS-Caleamé, BRS-Potengui, Xique- Xique

e BRS-Pajéu foram plantadas em uma área localizada no Município de Corbélia, PR, cujo clima é

subtropical mesotérmico superúmido, segundo a classificação de Koeppen com solo da região

classificado como Latossolo Vermelho distroférrico (EMBRAPA, 2006), profundo e com boa capa-

cidade de retenção de água, em outubro de 2009.

Após a colheita, os grãos obtidos foram transferidos até o secador para secagem até atingir o teor

de umidade de aproximadamente 14%, adequado para armazenamento. Em seguida os grãos

foram acondicionados em congelador à temperatura de -5°C. Para a avaliação das mesmas, as

sementes foram retiradas do congelamento e mantidas em dessecador por um período de 24

horas.

Os experimentos foram conduzidos em câmara de germinação com fotoperíodo de 12 horas e

+ 25 °C controlados. Os papéis germitest foram umedecidos com 2,5 vezes o seu peso seco, com

água destilada.

Nos bioensaios de germinação, foram utilizadas 50 sementes de feijão-caupi dispostas entre

folhas de papel germitest. As avaliações foram diárias e os dados obtidos foram utilizados para a

análise de porcentagem de germinação (BRASIL, 2009), tempo médio de germinação (EDMOND;

DRAPALA, 1958) e velocidade media de germinação (LABOURIAU, 1983) e comprimento médio

da maior raiz.

Para os bioensaios de desenvolvimento inicial, no centro de folhas de papel germitest foram

dispostas, em linha horizontal, 10 sementes de feijão-caupi por repetição, as folhas contendo as

sementes foram então acondicionadas em posição vertical em um recipiente cilíndrico e este

envolvido com saco plástico para impedir perda de água e contaminação. A mesma proporção de

solução utilizada para umedecer o papel filtro foi colocada no fundo do recipiente cilíndrico. Esta

solução foi trocada a cada 2 dias.

As plântulas normais foram medidas e submetidas à secagem em estufa de secagem com circu-

lação forçada à 72ºC por 24 horas e posteriormente pesadas. Os dados obtidos foram utilizados

para avaliação dos parâmetros de comprimento médio inicial da maior raiz (CMR), comprimento

médio inicial da parte aérea (CMPA), biomassa seca da raiz (BSR) e biomassa seca da parte

aérea (BSPA).
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Para o teste de condutividade elétrica, 50 sementes de sementes de feijão-caupi foram emergidas

em água destilada. A condutividade elétrica foi medida no tempo zero e 24 horas após, com o

auxilio de condutivímetro.

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 7 tratamentos (variedades) e 4

repetições por tratamento, totalizado 28 ensaios para cada parâmetro avaliado. As médias obti-

das foram submetidas a análise de variância e teste de comparação de médias pelo Teste Tukey

a 5% de significância, com o auxilio do software Sisvar.

Resultados e discussão

Segundo a Tabela 1, observa-se que para o parâmetro de porcentagem de germinação, a varie-

dade Guariba apresentou a menor taxa de germinação. As demais variedades não diferiram esta-

tisticamente entre si. Porém, a variedade BRS-Caleamé foi a que apresentou maior porcentagem

de germinação, atingindo 96% do total de sementes postas para germinar. Para os parâmetros

tempo médio e velocidade média de germinação não houve diferença estatística significativa.

O comprimento médio de raiz das plântulas de feijão-caupi das mais diversas variedades apre-

sentou diferença estatística significativa. As variedades que apresentaram menor comprimento

de raiz foram Guariba, Tumumaque, BRS-Potengui e Xique-xique e a menor dentre essas foi a

BRS-Potengui. As variedades BRS-Caleamé, BRS-Pajéu e BRS-Panaguaçu apresentaram as

médias mais altas para o comprimento médio da raiz das plântulas de feijão-caupi.

Carvalho & Nakagawa (2000) citam que a viabilidade da semente, durante o armazenamento,

pode variar de acordo com as variedades da espécie. Porém, esse processo degenerativo é

contínuo.

Tabela 1. Porcentagem de germinação (PG), tempo médio de germinação (TMG), velocidade média de

germinação (VMG) e comprimento médio de raiz (CMR) de sete variedades de feijão-caupi armazenados.

Cascavel, PR - 2010.

   PG        TMG    VMG     CMR

  (%) (semente/dia)    (dias)      (cm)

Guariba 78,0 c 73,8024 a 0,0136 a 7,105 c

Tumumaque 81,5 bc 76,6017 a 0,0133 a 8,4150 abc

BRS-Panaguaçu 92,0 ab 79,7944 a 0,0127 a 9,6600 ab

BRS-Caleamé 96,0 ab 89,8129 a 0,0112 a 10,7750 a

BRS-Potengui 85,0 abc 76,2500 a 0,0131 a 6,5850 c

Xique-Xique 92,0 ab 75,2500 a 0,0136 a 8,225 bc

BRS-Pajéu 84,0 bc 71,7950 a 0,0143 a 9,73 ab

C.V.(%) 8,72 12,63 13,63 12,68

*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si, pelo teste Tukey, a 5% de significância.

O teste de condutividade elétrica (Figura 1) realizado neste trabalho, cuja finalidade é medir a

quantidade de solutos liberado relacionando essa medida com a deterioração das membranas
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celulares das sementes (NAKAGAWA, 1999), condiz com os resultados apresentados pelo

parâmetro porcentagem de germinação. A variedade Guaripa apresentou a menor porcentagem

de germinação e a maior quantidade de solutos lixiviados o que provavelmente está relacionado

com a degradação das membranas dessas sementes durante o armazenamento. A variedade

Caleamé apresentou a menor quantidade de solutos liberados e possuiu a maior porcentagem de

germinação. Sendo assim, o teste foi eficiente para a avaliação do vigor das sementes de feijão-

caupi, assim como o observado para feijão-de-vagem por Dias; Marcos Filho (1998).

Ainda, segundo Bewley; Black (1982), conforme o envelhecimento da semente, a permeabilidade

da membrana celular pode aumentar, levando à perda de solutos osmoticamente ativos e, com

base na citação de Vilella; Peres (2004) de que dentre as principais alterações envolvidas na

deterioração das sementes está a deterioração das membranas celulares, sendo esta a primeira

modificação que ocorre nesse processo (VILLELA; PERES, 2004), se deduz então que dentre

todas as variedades, a variedade Guaripa apresenta a primeira etapa de deterioração das se-

mentes mais avançado e menor viabilidade.

Figura 1. Condutividade elétrica de sementes de sete variedades de feijão-caupi armazenados:

Guariba (T1), Tumumaque (T2), BRS Panaguaçu (T3), BRS Caleamé (T4), BRS Potengui (T5),

Xique-xique (T6) e BRS Pajéu (T7). Cascavel/PR – 2010.

Na Tabela 2 pode-se observar que nenhum dos valores obtidos para a biomassa seca de raiz

para as variedades de feijão-caupi diferiu estatisticamente. Para o parâmetro biomassa seca de

parte aérea, as únicas variedades que diferiram estatisticamente foram Tumumaque e Xique-

xique, onde Tumumaque apresentou maior acúmulo de biomassa.

Segundo Marcos Filho (1999), sementes que apresentam porcentagem de germinação seme-

lhantes podem apresentar comportamentos distintos no desenvolvimento e em campo. Segundo

Campos (1991), o acúmulo de biomassa pode ser influenciado por fatores externos, mas também

internos à própria planta, resultantes da alocação dos carboidratos do metabolismo primário que,

por sua vez, está relacionado com o comportamento fotossintético da planta.

Assim, deduz-se que, caso o baixo acúmulo de biomassa da variedade Xique-Xique se instauras-

se durante o restante do desenvolvimento da mesma, isso poderá refletir em uma desvantagem

na produtividade em comparação às demais variedades.

Portanto, conclui-se que o armazenamento refrigerado das variedade de feijão-caupi avaliadas,

com exceção à BRS-Guariba, conserva a qualidade fisiológica das mesmas.
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Tabela 2. Biomassa seca de raiz (BSR) e parte aérea (BSPA) e comprimento médio de raiz (CMR) e da

parte aérea (CMPA) de sete variedades de feijão-caupi armazenados. Cascavel, PR, 2010.

   BSR     BSPA     CMR      CMPA

    (g)      (g)     (cm)        (cm)

Guariba 0,3250 a 0,8684 ab 9,2250 a 9,4625 a

Tumumaque 0,3058 a 1,0044 a 10,0250 a 11,0875 a

BRS-Panaguaçu 0,3212 a 0,8117 ab 9,7375 a 11,3500 a

BRS-Caleamé 0,3114 a 0,9317 ab 8,8750 a 12,4625 a

BRS-Potengui 0,3678 a 0,9214 ab 9,0125 a 11,2375 a

Xique-Xique 0,2738 a 0,7071 b 9,3875 a 12,2575 a

BRS-Pajéu 0,3218 a 0,8153 ab 12,0625 a 9,1750 a

C.V.(%) 16,29 11,96 32,22 19,69
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