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“Se as chuvas não vierem, como no ano anterior, iremos passar fome. Os ricos têm 

economias. Têm reservas de comida. Podem trocar bois por dinheiro. Mas o que temos 

nós? Se vender o meu boi, como plantarei no próximo ano? Se não tivermos colheita, 

não restará mais nada. É sempre assim. Tudo depende da chuva.” 

 

 

Kaseyitu Agumas, Lat Gayin, sul do Gonda, Etiópia, 2007 (In choque climático: 

Riscos e vulnerabilidade num mundo desigual) 
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RESUMO 
 
 

As culturas de milho e o feijão são de larga importância em Angola tanto do 

ponto de vista alimentar como de rendimento, constituindo a base alimentar de 60% a 

70% da população. O número de cultivares regionais é grande, mas as produtividades 

médias de ambas as culturas são muito baixas. O sucesso do estabelecimento de uma 

cultura determina a sua produtividade final, sendo em grande medida controlado pela 

temperatura e água. O objectivo deste trabalho é estudar a influência combinada da 

temperatura e da água do solo na germinação, emergência e produção foliar inicial das 

variedades de milho catete, matuba e SAM3 e de feijão catarina, calongupa, ervilha, 

manteiga e sondeyombwa. O comportamento da germinação e emergência foi estudado 

numa placa de gradiente térmico em ambiente controlado. A produção das primeiras 

folhas foi estudada em condições de campo em dois solos ferralíticos na Chianga. 

Foram avaliados os tempos térmicos necessários para a germinação, emergência e 

produção de folhas (filocrão) e a influência das condições hídricas e tipo de solo, assim 

como as dispersões de germinação e emergência e discute-se comparativamente o 

sucesso de estabelecimento das variedades. 

 

 

 
Palavras-chave: milho, feijão, estabelecimento, temperatura, água 
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Temperature and Water Requirements for Development of Several Maize and Bean 
Cultivars of Angola in Ferralitic Soils 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Maize and bean crops are very important for about 60 to 70% of the population in 

Angola, being used both for food and as cash-crops. The number of local cultivars is 

large but productivities of both crops are very small. Final yields depend on the success 

of crop establishment, which is largely controlled by temperature and water. The aim of 

this work is to study the combined influence of temperature and soil water on the 

germination, emergence and early leaf production of local varieties of maize (catete, 

matuba and SAM3) and beans (catarina, calongupa, ervilha, manteiga e sondeyombwa). 

Germination and emergence were studied under controlled conditions on a thermal 

gradient plate. Early leaf production was studied in the field in two types of ferralitic 

soils, in Chianga (Angola). 

Thermal-times required for germination, emergence and leaf production were determined 

and the influence of soil water and soil type was evaluated, together with measures of the 

spread of germination and emergence. The success of establishment of the varieties is 

discussed comparatively. 

 
Key-words: maize, beans, establishment, temperature, water 
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CAPÍTULO  I 

INTRODUÇÃO 
 
 

 

1. As culturas de milho e feijão em Angola 

 

Angola possui uma grande variedade de tipos de clima, solos e formações 

vegetais que permitem definir um vasto conjunto de regiões com diferentes 

características e aptidões para a produção agrícola (Diniz, 1998; Ucuahamba et al, 

2006). As culturas de milho (Zea mays L.) e feijão (Phaseolus vulgaris, L) ocorrem com 

frequência em todas as regiões agro-ecológicas onde a precipitação é em quantidade 

adequada ao cultivo de sequeiro. 

No passado, Angola já foi auto-suficiente nas principais culturas alimentares 

(milho, feijão, mandioca, batata-doce, arroz, massango, massambala) com excepção do 

trigo e exportava milho, feijão, café, sisal, banana, açúcar de cana, óleo de palma, 

algodão, tabaco e amendoim (IIA, 2005). Actualmente Angola importa grandes 

quantidades de alimentos, nomeadamente farinha de milho, arroz, açúcar e carne 

congelada, o que representou no período 2003-2005 cerca de 97% de dependência 

externa (MINADER, 2007). A inversão desta situação requer investimentos elevados no 

sentido de fornecer aos agricultores ferramentas tecnocientíficas que permitam o 

incremento da produtividade actual. 

O número de cultivares regionais de milho e feijão em Angola é grande, mas as 

produtividades médias de ambas as culturas são muito baixas. As culturas do milho e 

feijão ganham grande expressão no país face aos desafios de alcançar os Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM), endossados pelos governos e organizações sub-

regionais da SADC (FANR. 2009), que consiste na erradicação da fome e pobreza 

extrema até 2015, fazendo parte das culturas prioritárias do actual Programa Estratégias 

de Desenvolvimento Rural do Povo e Combate a Pobreza, do Governo de Angola (IIA, 

2007). A nível do Programa Executivo do Instituto de Investigação Agronómica de 

Angola essas culturas estão inseridas nas prioridades de vários projectos de pesquisa 

temática, como por exemplo o estudo da influência do clima sobre as mesmas. 
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Segundo Rocha (2006), as vulgarmente chamadas variedades regionais ou 

tradicionais são provavelmente espécies introduzidas em Angola há vários séculos e que 

foram seleccionadas para fazerem face ao clima local e às suas variações no curto, 

médio e longo prazo e por conseguinte mantidas de geração para geração. Assim, 

muitas das espécies actualmente cultivadas e utilizadas na alimentação são provenientes 

do Novo Mundo (continente americano) incluindo as cultivares de milho e de feijão. 

 

 

1.1. A cultura do milho 

Pensa-se que o milho tenha tido origem numa região tropical americana, 

provavelmente o México (Parizi, 2010). Os Incas, Maias e Astecas, não só se 

alimentavam dele, mas tinham também uma relação de cunho religioso. Pertence à 

família das gramíneas e é um dos mais importantes cereais cultivados no mundo, onde a 

sua superfície está em contínua expansão. É de grande importância económica não só 

para os países grandes produtores, pois é um produto de exportação, como também 

serve de alimento para a população de muitos países em África e Ásia. 

No território angolano, o milho é a cultura mais generalizada no País, 

constituindo a base alimentar de mais de 60% da população (Serafim, D. e Russo, J., 

1989) sendo extensivamente utilizado como fontes de energia para homens e animais 

devido às suas qualidades nutricionais, contendo quase todos os aminoácidos 

necessários (lisina, metionina, metionina e cistina, treonina, triptofano, valina, 

isoleucina, leucina, fenilalanina, histidina e arginina (Piovesan, V. et al.2009). É 

utilizado para a ração animal e matéria-prima para a indústria como por exemplo na 

extracção de óleo, na produção de fubá, de amido, do xarope e os grãos triturados para 

ração animal. As plantas verdes trituradas servem para a produção de silagem e as 

desidratadas para o feno, como alimento volumoso, principalmente para animais 

ruminantes nas épocas de pouca pastagem. 

É predominante nas províncias centrais, onde é a principal cultura comercial, 

mas distribui-se igualmente pelas províncias do norte (Uíge, Malange, Cuanza Norte, 

Luanda, Lunda Norte, Zaire, Lunda Sul, Bengo e Cabinda) e do sul (Huíla, Cuando- 

Cubango, Namibe e Cunene). Em 1970/71 o milho ocupava uma área de 1 459 308 ha, 

com uma produtividade média de grão de cerca de 465 kg ha-1 (FAO, 1985). 

http://www.babylon.com/definition/ra%C3%A7%C3%A3o/Portuguese
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Actualmente os rendimentos médios são muito baixos (da ordem de 350 - 400 kg por 

hectare) devido principalmente à má qualidade das sementes utilizadas, aos baixos 

níveis de fertilidade dos solos e épocas de sementeiras impróprias (condicionadas pelo 

início das chuvas) e às práticas culturais (IIA, 2005). 

Segundo dados da FAO (2006) em 1975  a cultura de milho ocupava a primeira 

posição em termos de percentagem da área agrícola cultivada com 33,7 %, seguida da 

mandioca com 23 % e em terceira posição a cultura de feijão com 11,2%. Essa 

percentagem é igualmente um indicativo da importância económica e social das culturas 

propostas neste trabalho. No Planalto Central onde a cultura do milho tem especial 

incidência, os solos que melhor respondem são os Paraferralíticos bem estruturados e 

profundos, os solos Ferralíticos com boa conservação e fertilizações adequadas e os 

solos Fersialíticos onde a produções atingem frequentemente níveis muito elevados 

(Diniz, 1998). 

Relativamente ao clima, o milho é uma cultura muito semelhante ao sorgo, 

exigente em calor e muito sensível às geadas (Costa, 2008). De exigências térmicas um 

tanto elevadas, o milho deverá considerar-se como uma planta mesotérmica de dias 

quentes e daí as zonas de melhor adaptação serem as de temperatura média no período 

de crescimento entre 21 ºC e 24 ºC (Diniz,1998). Durante o período de crescimento 

necessita duma precipitação efectiva de 400 mm a 500 mm, o que representa em média 

cerca de 100 mm/mês dependendo do tipo de solo e do seu relacionamento com a 

economia da água. Para viabilizar o cultivo de sequeiro, os valores de precipitação mais 

favoráveis situam-se entre os 800 mm a 1400 mm. Em termos de humidade relativa são 

favoráveis valores entre os 60 % e 75 %. Os valores favoráveis de insolação estão 

compreendidos entre 2200 e 2800 horas/ano (Azevedo, 1972). 

Em Angola distingue-se o milho de terras baixas - das zonas agro-ecológicas do 

litoral, caracterizadas por altitudes entre 0 e 1000 m, pluviosidade anual média 

geralmente inferior a 500 mm, temperaturas médias anuais entre 27 - 30º C 

(correspondendo às regiões litoral) e o milho de terras altas - das zonas caracterizadas 

por altitudes entre 1000 e 1500 m, pluviosidade anual média na faixa dos 600 a 1500 

mm, e temperaturas médias entre 17 – 24º C (correspondendo ao Planalto Central, norte 

e leste). 

Em termos edáficos, o milho desenvolve-se melhor em solos de textura 

mediana/fina, bem estruturados, de permeabilidade moderada ou boa, com razoável 
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capacidade para a água utilizável, pelo menos nas áreas de pluviosidade média 

(Diniz,1998).  

O ciclo cultural do milho divide-se em cinco fases e a duração do período da 

sementeira à emergência das plantas depende fundamentalmente da temperatura e 

humidade do solo (Marcelino, 1974). Nas condições habituais de Angola, a sua duração 

é de cerca de 6-8 dias e a falta de chuvas após a sementeira pode ampliar este período de 

alguns dias. 

 

 

1.2.  A cultura do feijoeiro 

 

O feijoeiro pertence à família Fabaceae e a sua origem constitui até hoje fonte de 

divergência entre os investigadores. Algumas evidências levam à hipótese de que o 

centro de origem da planta e a sua domesticação como cultura teriam ocorrido na região 

da Mesoamérica, por volta de 7000 anos a.C., mais especificamente no México (Parizi, 

2010). Supõe-se que a partir dessa região, a cultura teria, posteriormente, disseminado 

para toda a América do Sul. Existem ainda autores que o consideram de origem asiática 

e até desconhecida (Parizi, 2010). Entre as espécies cultivadas do género Phaseolus, o 

feijoeiro comum é o mais cultivado. De ampla distribuição geográfica, adapta-se a 

climas temperados e tropicais e necessita de condições climáticas amenas com dias 

quentes e noites frescas. 

Em termos económicos e sociais em Angola, o feijão constitui a principal e mais 

barata fonte de proteínas para as populações de baixo rendimento. Actualmente tem 

estado a evoluir rapidamente de simples cultura tradicional de subsistência para uma 

cultura do sector moderno orientada para o mercado, com grande impacto no consumo 

doméstico e segurança nutricional, geração de rendimentos com contribuições 

significativas para o fortalecimento das economias rurais e melhoria do nível de vida 

nas pequenas comunidades. É o mais importante, extensivamente cultivado e 

consumido legume de grão seco. Muito preferido devido ao seu ciclo cultural 

relativamente curto (cerca de três meses), elevado valor nutritivo, versatilidade, fácil 

comercialização perante necessidades domésticas urgentes, período de armazenamento 

podendo ser longo de acordo com as técnicas aplicadas e fácil manuseamento do 

produto na colheita. 
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Em Angola, a cultura do feijão tem uma larga expansão e abrange diversos tipos 

climáticos, com excepção das regiões mais secas na faixa litoral e Sudoeste do País. É 

muito frequente nas províncias de Uíge, Zaire, Cuanza Norte, Malange, Bié, Huambo, 

Huíla, Lunda Norte, Lunda Sul e Cuando-Cubango e é prática tradicional o feijão e o 

milho serem cultivados em consociação. Segundo o relatório da FAO (1985), em 

1970/71 a produção de feijão foi de 63 171 Mg numa área cultivada de 210 165 ha, a 

que corresponde uma produtividade média muito baixa de cerca de 300 kg ha-1. As 

condições normais de desenvolvimento da cultura correspodem a quantitativos de 

precipitação entre 800 mm e 1200 mm anuais e temperaturas médias anuais entre 21 ºC 

e 23 ºC. As temperaturas médias óptimas mensais para a cultura no seu ciclo vegetativo 

estão entre 18 ºC e 32 ºC (Diniz,1998). O factor térmico é considerado um dos mais 

importantes para o seu desenvolvimento (Shonnard & Gepts, 1995) e é uma planta 

sensível aos extremos térmicos e hídricos, dependendo da fase de desenvolvimento. 

É uma cultura exigente quanto à fertilidade dos solos adaptando-se melhor aos 

de textura mediana ou mediana/ligeira, e que sejam arejados, de boa permeabilidade e 

drenagem livre, além de possuírem teor razoável em nutrientes minerais e em matéria 

orgânica.  

 

 

2. Desenvolvimento e produção das culturas 

 

O desenvolvimento e produção das culturas são controlados em larga escala por 

elementos do ambiente físico, tais como a radiação solar, a água (na atmosfera e no 

solo) e a temperatura (Monteith, 1981; Abreu, 1987; Abreu & Correia, 1993). Á medida 

que as culturas se desenvolvem de acordo com a temperatura e o fotoperíodo, 

interceptam recursos tais como a radiação solar, a água e nutrientes, os quais são 

convertidos em matéria seca com determinada eficiência. Estes elementos exercem por 

isso uma influência determinante, não só na vegetação característica duma dada região, 

como nas plantas que são possíveis de cultivar e na variabilidade da produção de ano 

para ano. 
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2.1. Temperatura e desenvolvimento vegetal  

 

A temperatura influencia o ritmo de desenvolvimento das plantas e a duração de 

cada fase vegetativa, assim como a duração do ciclo vegetativo total para que se 

complete o processo produtivo. A observação experimental de que a taxa (1/t) a que 

ocorre uma fase de desenvolvimento vegetativo, ou todo o ciclo da cultura, está 

linearmente relacionada com a temperatura, levou Monteith (1977) a estabelecer o 

conceito de tempo térmico. Para uma qualquer fase de desenvolvimento, esse conceito 

pode ser representado pela equação: 

                                                                                              (1) 

onde t (em dias) é a duração cronológica dessa fase, T (ºC) é a temperatura média do 

ambiente durante t, Tb é a temperatura base desse processo de desenvolvimento (a esta 

temperatura a taxa é zero) e θ  (em ºC d) é a duração térmica ou tempo térmico da fase 

(que representa o integral do tempo e temperatura acima de Tb necessário para que seja 

concluído o processo de desenvolvimento). Como θ  de um processo de 

desenvolvimento é constante para uma larga gama de condições ambientais, a equação 1 

mostra que a taxa de desenvolvimento aumenta linearmente com o aumento da 

temperatura ambiente acima da temperatura base e até uma temperatura óptima (To), à 

qual a taxa é máxima (Ferrão et al., 1996; Squire, 1990). Quando as temperaturas 

aumentam acima do óptimo, a taxa de desenvolvimento diminui outra vez linearmente, 

até se anular à temperatura máxima (Tm) (Ferrão, 1995; Squire, 1990). Portanto, a 

duração cronológica do processo decresce com o aumento da temperatura da mínima 

para a óptima, onde essa duração é mínima, e aumenta com o aumento da temperatura 

acima do óptimo.  

Desde que não existam limitações de outros factores, as temperaturas cardinais 

Tb, To e Tm, e a duração térmica de desenvolvimento para uma dada cultivar e para uma 

determinada fase de desenvolvimento tendem a ser grandezas conservativas (Abreu, 

1987; Abreu et al., 1994; Squire, 1990) e por isso, devido ao efeito da temperatura, uma 

planta não necessita sempre do mesmo tempo cronológico para atingir um determinado 

estágio de desenvolvimento. No entanto, outras variáveis ambientais como o 

fotoperíodo e a disponibilidade de água no solo podem alterar a relação entre o 

desenvolvimento e a temperatura (Campbell & Norman, 1998). Abreu & Clark (1993), 

)  ) ( / 1 ( 1 b T   T t = θ    − 
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Lonati et al. (2009) e Andrade & Abreu (2002) mostraram que as necessidades térmicas 

de desenvolvimento podem ser modificadas pelo excesso ou falta de água no solo. 

Outras formulações têm sido sugeridas para o cálculo da duração térmica 

necessária para que determinado vegetal atinja um certo estágio do seu ciclo de 

desenvolvimento (Lyndsey and Newman, 1956; Holmes and Robertson, 1959; Arnold, 

1960; Brown, 1969; Monteith, 1977; Ometto, 1981), mas a de Monteith (1977) tem tido 

aceitação mais generalizada. 

O tempo térmico permite separar o efeito da temperatura do de outros factores, 

tais como o teor de água no solo e pode ser usado para comparar o comportamento de 

diferentes culturas em termos de desenvolvimento ou, para cada cultura, a duração 

cronológica de uma fase específica em diferentes climas ou locais. A duração térmica 

para diversos estágios de desenvolvimento tem sido quantificada para muitas culturas 

como por exemplo a ervilha (Olivier & Annandale, 1998), cevada (Sharrat, 1999), 

milho painço (Ong & Monteith, 1985), girassol (Rawson et al., 1984; Kiniry et al., 

1992; Villalobos & Ritchie, 1992; Chapman et al., 1993; Bange et al., 1997a; Rinaldi et 

al., 2003; Aiken, 2005). O conceito de tempo térmico tem vindo a ser utilizado na 

interpretação das respostas fenológicas à temperatura por parte das culturas e na análise 

das respostas às modificações microclimáticas (Costa, 2008; Ferreira, 2007), sendo por 

isso um parâmetro importante no processo de optimização e redução de riscos 

climáticos pois o conhecimento das exigências térmicas de uma cultura contribui para a 

previsão do ciclo da planta em função dos factores ambientais. O facto da duração 

térmica do ciclo vegetativo ser constante é utilizado para predizer a data de colheita, 

desde que se conheçam essa duração térmica da cultura, a temperatura média local e a 

temperatura base. Para a generalidade das culturas tropicais a Tb é da ordem dos 10ºC e 

a To é de cerca de 35-40ºC (Ferrão, 1995; Squire, 1990), mas não há informação 

específica sobre as variedades regionais de milho e feijão de Angola. 

 

 

2.2. Influência da temperatura e água na germinação, emergência e produção 

inicial de folhas 

 

A temperatura e a humidade do solo controlam de forma decisiva a taxa e a 

duração de germinação das sementes, de emergência das plântulas e de produção inicial 

de folhas, e definem também limites ambientais entre os quais estes processos podem 
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ocorrer (Covell et al., 1986; Ellis et al., 1987; Mohamed et al., 1988a; Abreu et al., 

1994; Ferrão et al., 1996; Kebreab e Murdoch, 1999; Steinmaus et al., 2000; Andrade, 

2001; Gazanchian et al.,2006; Mcgrauw et al.,2003; Hardegree, 2006; Garcia-Huidobro 

et al., 1982).  

A influência da temperatura e da humidade do solo em diferentes fases do 

desenvolvimento inicial das culturas é demonstrado em numerosos trabalhos. Brar et al. 

(1992) verificaram que a emergência final do sorgo a teores de humidade 

correspondentes a -0,03 MPa (capacidade de campo, CC) aumenta com o aumento de 

temperatura desde 15,9ºC a 25,2ºC e diminui quando a temperatura excede 25,2 ºC; 

verificaram também que combinações de baixas temperaturas (15,9 ºC) com altos 

teores de humidade reduzem a emergência. Os mesmos autores assinalam que níveis 

moderados de água no solo (superiores a -0,1 MPa) aquando da sementeira produzem 

emergências superiores a 80% para temperaturas entre 20,5 e 30,2ºC. Gazanchian et al. 

(2006) estudaram a influência da água na emergência de vegetação herbácea a vários 

teores de humidade do solo (100%, 75%, 50% e 25% da CC) e concluiram que a 

emergência diminui de 69,3% para 0% quando o conteúdo de água do solo se reduz de 

100% para 25% da CC; também a taxa de emergência e o crescimento das plântulas 

decresceram consideravelmente com a diminuição do teor de água no solo. Kebreab & 

Murdoch (1999) mostraram que com o aumento do teor de humidade do solo a taxa de 

germinação de sementes de Orobanche aegyptiaca aumenta, enquanto a temperatura 

base diminui, pelo que o tempo térmico também é afectado (aumentando ou diminuindo 

de acordo com o efeito conjugado da água na taxa e na Tb). Alvarado & Bradford 

(2002) demonstraram a influência da água nas temperaturas cardinais e apresentaram 

um modelo de tempo hidrotérmico (combinando a temperatura e o teor de água no solo) 

para a germinação de sementes de batata. Larsen & Bibly (2004 e 2005) avaliaram a 

germinação de vários lotes de sementes de três espécies diferentes de gramíneas, 

analisando a percentagem final de germinação, o tempo médio de germinação e o 

tempo de 25 para 75% de germinação, e descreveram como a germinação responde às 

temperaturas sub-óptimas usando o modelo de tempo térmico. Andrade et al. (2002) 

estudaram no campo a produção inicial de folhas da fava (Vicia faba L.) e do milho 

(Zea mays L.) em dois tipos de solos, a diferentes temperaturas e teores de humidade, 

estimando o tempo térmico necessário para a produção duma folha. Leong e Ong 

(1983) fizeram estudos semelhantes para o amendoim. 
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Contudo, os trabalhos relativos ao efeito da temperatura e da água 

especificamente no estabelecimento das culturas são poucos e têm sido conduzidos em 

ambiente controlado, escasseando os realizados em pleno campo. Além disso, nem no 

laboratório nem no campo foi encontrada informação relevante sobre as variedades 

regionais de milho e feijão de Angola. 

 

 

3. O sucesso de estabelecimento das culturas 

 

O sucesso de estabelecimento das culturas determina o número de plantas 

simultaneamente produtivas e a produção final de biomassa. O estabelecimento das 

plântulas é uma luta contra o tempo, em que as reservas limitadas da semente devem 

permitir o desenvolvimento desde o início da germinação até ao aparecimento de uma 

folha a mais que as primárias, altura em que a planta pode ser considerada independente 

dessas reservas. O desenvolvimento inicial adequado consiste numa germinação e numa 

emergência elevadas, rápidas e concentradas, e num rápido aumento do número de 

folhas e da área foliar, a qual determina nesta fase a intercepção total de radiação pela 

planta (Abreu, 1987; Fortin et al., 1994; Andrade et al., 2002). 

Se as condições de água e/ou temperatura forem desfavoráveis, podem afectar 

negativamente o sucesso de estabelecimento duma cultura devido a perdas importantes 

de semente ou a desequilíbrios irrecuperáveis nos estados iniciais de desenvolvimento 

de diferentes plantas (Abreu, 1987 e Ucuahamba et al., 2006). Por exemplo, se no início 

do ciclo cultural a água for insuficiente devido à escassez de precipitação e/ou se a 

temperatura for próxima dos extremos da gama respectiva (a que corresponde neste caso 

uma duração cronológica demasiado longa de cada fase) a perda de sementes e plântulas 

poderá ser grande devido à deficiência hídrica e/ou a doenças, reduzindo o número de 

plantas produtivas (Abreu, 1987; Ucuahamba et al., 2006). Dessa forma, para se obter a 

densidade de plantas prevista será necessário utilizar mais sementes; se a capacidade 

germinativa das sementes for de 80% e se a perda for de 50%, serão precisas 2,5 

sementes por planta produtiva, uma prática que é comum na agricultura de subsistência 

para assegurar alguma produção (Manuel at al.,2006 e Ucuahamba et al., 2006), mas 

que é pouco compatível com grandes áreas cultivadas. A garantia de água disponível e 

temperatura apropriada permitiria reduzir o desperdício de sementes até 1,25/planta 

(Abreu, 1987; Ucuahamba et al., 2006). Contudo, a maior parte destes estudos têm sido 
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conduzidos em ambientes controlados (Leong e Ong, 1983; Gazanchian et al., 2006), e 

frequentemente a temperatura constante (Mohamed et al., 1988b), tanto em câmaras de 

crescimento (Cao e Moss, 1989; Brar e Stewart, 1994; Larsen e Bibby, 2005) como em 

placas de gradiente térmico (Cole, 1972; Webb et al., 1987; Abreu, et al., 1994; Ferrão 

e Abreu, 1996; Ferrão et al., 1996; Kebreab e Murdoch, 1999; Steinmaus et al., 2000).  

No campo, a rápida evolução das perturbações meteorológicas de dia para dia 

introduz flutuações térmicas e hídricas na camada superficial do solo que afectam o 

estabelecimento das culturas e são dificilmente simuláveis em ambiente controlado. 

 

 

4. Importância do conhecimento dos factores térmicos e hídricos para as 

cultivares regionais de milho e feijão de Angola 

 

Nas regiões tropicais, onde a água é o grande discriminante climático (Jackson, 

1977), o período térmico de crescimento corresponde a praticamente todo ano, enquanto 

o hídrico corresponde à parte do ano coincidente com a época das chuvas, sendo na 

ausência do regadio a condição que define a estação agrícola. Nestas regiões, as 

sementeiras são geralmente feitas no início do período chuvoso, mas a grande 

irregularidade da precipitação nessa época pode afectar drasticamente o sucesso de 

estabelecimento. De facto, temperaturas do solo elevadas nesse período do ano, 

associadas a teores de água no solo na altura da sementeira que podem ser 

extremamente variáveis, dependendo da intensidade das primeiras chuvas e da sua 

continuidade, podem reduzir as percentagens de germinação, as de emergência e as de 

implantação das jovens plântulas numa altura em que estas tentam desenvolver um 

sistema radicular e um sistema foliar que as torne rapidamente independentes das 

reservas limitadas da semente (Abreu, 1987 e Manuel at al.,2006). 

Após o estabelecimento, as plantas prosseguem o seu desenvolvimento durante o 

período húmido local, cuja duração cronológica é essencialmente determinada pela 

duração da época das chuvas, eventualmente acrescida pela água armazenada no solo 

(Manuel et al, 2006; Ucuahamba et al, 2006). No entanto, é necessário garantir um 

número de plantas produtivas suficiente para assegurar uma produção final da cultura 

minimamente satisfatória, o que depende sobretudo das condições térmicas e hídricas 

durante o estabelecimento e da resposta das variedades de milho e feijão a essas 

condições. 
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A importância dos aspectos térmicos e hídricos torna-se ainda mais saliente no 

contexto da tendência actual de variação do clima. O Painel Intergovernamental para as 

Alterações Climáticas (IPCC, 2007) prevê um aumento de precipitação à escala global 

devido ao aumento da temperatura e da evaporação; contudo, em termos de 

redistribuição da precipitação à superfície do globo, prevê um aumento nas latitudes 

mais elevadas e uma diminuição acentuada nas regiões semi-áridas tropicais e 

mediterrâneas. Prognostica-se também uma maior frequência de ocorrência de extremos 

(períodos de seca e de precipitação abundante) ao longo do ano e aumento do carácter 

episódico da precipitação (menos dias de chuva; dias com mais chuva). As 

consequências dessas mudanças terão impactos nos vários ecossistemas, com particular 

relevo na agricultura praticada nas regiões tropicais, nomeadamente em Angola, 

obrigando a um melhor conhecimento da resposta das culturas á temperatura e á água e 

à adaptação dos sistemas de cultivo de forma a garantir a segurança alimentar. 

 

 

5. Objectivo do trabalho  

 

A insegurança alimentar resultante duma produtividade agrícola baixa, fraca 

diversificação das culturas de rendimento e “degradação dos recursos naturais” são 

algumas causas do sub-desenvolvimento da população angolana. O objectivo nacional 

de assegurar alimentação para todos é incompatível com as baixas produtividades das 

culturas e as elevadas importações de produtos alimentares verificadas nos últimos 

anos. O aumento de produtividade só é possível de ser atingido se forem conhecidas 

para as variedades regionais de Angola as relações entre o desenvolvimento e produção 

das culturas e os factores ambientais que controlam e governam essas relações, tais 

como a radiação solar, a temperatura e a disponibilidade hídrica. Esse conhecimento ao 

nível regional, integrando também a qualidade e fertilidade dos solos locais, associado a 

um serviço de informação técnica sobre as culturas mais apropriadas e sistemas de 

produção (e tecnologia) mais convenientes, permitirá ao agricultor/empresário agrícola 

aproveitar racionalmente os recursos agro-climáticos locais, assegurando 

simultaneamente o sucesso sustentado da sua exploração. 
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O objectivo deste trabalho é o estudo da influência combinada dos regimes 

térmico e hídrico no sucesso de estabelecimento (germinação, emergência e produção 

inicial de folhas) de várias variedades regionais de milho e de feijão com interesse 

agronómico e económico em Angola. Nomeadamente pretende-se responder às 

seguintes questões: 

1. Como se diferenciam as diferentes variedades em termos de necessidades 

térmicas para a germinação, emergência e produção inicial de folhas? 

2. Qual a precipitação necessária, no início da época das chuvas, para assegurar 

uma boa emergência de cada variedade? 

3. Qual a influência de dois tipos diferentes de solos na emergência e produção 

inicial de folhas durante o estabelecimento das várias variedades? 

4. Quais as cultivares mais apropriadas para diferentes situações climáticas, 

presentes e futuras? 

 

 

6. Estrutura da tese 

 

A tese apresentada foi estruturada em quatro capítulos clássicos. No primeiro 

capítulo (Introdução) são descritos os processos que determinam, controlam e 

contribuem para a compreensão dos fenómenos térmicos e hídricos que influenciam a 

germinação, emergência e estabelecimento das culturas com base no conhecimento 

actual e a eventual contribuição deste estudo para a evolução desse conhecimento nas 

culturas tropicais, através dos objectivos definidos. No segundo capítulo (Materiais e 

Métodos) apresenta-se as características do sistema estudado, a descrição do dispositivo 

experimental, e expõem-se os materiais, métodos e técnicas utilizados para responder às 

questões propostas, justificando-se a sua utilização face aos objectivos do estudo. Os 

resultados obtidos são apresentados e simultaneamente discutidos no terceiro capítulo 

(Resultados e Discussão). No quarto capítulo (Considerações Finais), são considerados 

aspectos relevantes deste estudo e sugerem-se futuras linhas de investigação dai 

decorrentes. No final da tese apresentam-se ainda alguns apêndices, que na sua maioria 

dizem respeito à análise estatística dos dados. 
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CAPÍTULO  II 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
 
2.1. Descrição dos locais experimentais 
 

As experiências sobre a influência da temperatura e do teor de água no solo no 

comportamento germinativo e na emergência de diferentes variedades de milho e feijão 

decorreram em ambiente controlado, no Laboratório de Agrometeorologia do Instituto 

Superior de Agronomia (38º42´N; 9º 11´W; alt. 60 m), Lisboa – Portugal. 

As experiências de campo sobre o desenvolvimento das plantas durante a fase de 

estabelecimento decorreram numa região do Planalto Central de Angola, incluída na 

Zona Agrícola 24 (Diniz, 1998) (Figura 2.1.a), situada na Província do Huambo (Figura 

2.1b), em duas parcelas de terreno da Estação Experimental Agrícola do Instituto de 

Investigação Agronómica (ex-Centro de Estudos da Chianga) (Figura 2.1c), designadas 

por “A0” e “G8” pela ex-Divisão de Melhoramento de Plantas Autogâmicas, com áreas 

de respectivamente 1428 m2 e 2627 m2 (12º44´S; 15º 49´E; alt.1690 m). 

 

 
Figura 2.1. Localização da região experimental em Angola: (a) Zona agrícola 24;  (b) Província de 

Huambo (Angola); (c) Área da Estação Exp. Agrícola da Chianga (Huambo) 
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A escolha do local e das parcelas utilizadas teve em conta a existência de solos 

com material originário pertencentes ao extenso agrupamento de Solos Ferralíticos do 

país. Além disso, a existência de uma estação meteorológica próxima das parcelas e de 

equipamentos de apoio na Estação Experimental facilitaram os trabalhos de campo. 
 

2.2. Procedimento experimental 

 

2.2.1. Material vegetal  

 

No estudo de germinação e emergência foram estudadas três variedades de 

milho (Zea mays, L.) e cinco de feijão (Phaseolus vulgaris, L.), qualquer delas 

tradicionalmente cultivadas em território angolano. Catete, SAM3 e matuba foram as 

variedades de milho usadas, enquanto catarina, calongupa, ervilha, manteiga e 

sondeyombwa foram as de feijão. 

A escolha destas variedades resulta da sua extrema importância sob o ponto de 

vista alimentar (contribue significativamente na nutrição da população), económico e 

social (base da economia “cash crops” de muitas comunidades rurais) e devido ao 

cultivo generalizado no país. Algumas variedades são de ciclo curto e/ou adaptadas a 

baixas precipitações, outras apresentam elevado potencial produtivo, outras ainda são 

mais rústicas e resistentes a pragas e doenças com uma boa plasticidade quanto à 

variabilidade das condições climáticas. A maioria destas variedades tem ampla difusão 

nas comunidades e, consequentemente larga aceitação no mercado. 

 

 As variedades de milho caracterizam-se da seguinte forma: 

a. catete é caracterizada como sendo de ciclo curto ou meio precoce 

(Marcelino,1969), com larga difusão pelo facto de se adaptar a condições de 

baixas precipitações, sendo tradicionalmente cultivada na zona litoral, desde o 

norte de Luanda e Bengo ao sul de Benguela onde tem  particular expressão; 

b.  SAM3 (Sintético Amarelo Maria), obtida nos trabalhos de melhoramento do ex-

Departamento de Botânica e Melhoramento de Plantas do Instituto de 

Investigação Agronómica de Angola, é uma variedade de ciclo longo ou tardia 

(Marcelino, F., 1969), e de grande aceitação pelas comunidades rurais do 

planalto central angolano.  
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c. matuba é de ciclo intermédio, com adaptação em quase todo país e razoáveis 

produções. 

 

De acordo com Gongolo & Martins (2006), as variedades de feijão utilizadas são 

caracterizadas como se segue: 

a.  calongupa (também conhecida por feijão encarnado, atendendo às diferentes  

designações atribuídas nas diferentes regiões), possui elevado potencial 

produtivo, rusticidade e resistência a pragas e doenças;  

b. ervilha, caracterizada por ser susceptível a doenças e pragas e pela sensibilidade  

a escassez e excesso de humidade,  tem boa aceitação no mercado; 

c. manteiga, é sensível ao excesso de humidade e temperaturas altas. Apesar disso, 

é, à semelhança da ervilha, uma variedade com aceitação no mercado; 

d. catarina (ou catarino como é conhecida em algumas regiões do país), é muito 

produtiva sobretudo em terras baixas e/ou quando sujeita a rega. É bastante 

sensível ao ataque de fungos e susceptível a escassez e excesso de humidade. 

Esta variedade tem grande valor comercial; 

e. sondeyombwa é uma variedade rústica e resistente a pragas e doenças. Apesar de 

ter menos valor comercial pelo facto de apresentar o grão de pequeno tamanho, 

é preferida pelos camponeses devido à sua rusticidade.  

 

No Quadro 2.1. apresentam-se o peso médio de 100 sementes e o respectivo 

desvio padrão para cada variedade usada nas experiências.  

 
Quadro 2.1. Peso médio e desvio padrão (D.P.) das sementes de 

cada variedade  

 
        

 

 Espécie Variedade 
Peso de 100 sementes (g) 

 

 
Média D.P. 

 

  
Catete 33,6 0,8 

 
 

Milho Matuba 29,8 1,0 
 

 
  SAM3 37,0 1,1 

 

  
Catarina 36,6 0,9 

 
  

Calongupa 36,2 1,8 
 

 
Feijão Ervilha 34,2 0,9 

 
  

Manteiga 37,5 0,9 
 

 
  Sondeyombwa 23,6 0,7 
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As sementes utilizadas nas experiências provieram de diferentes origens. As de 

milho catete foram fornecidas pela Senhora Luisa Manuel, agricultora da aldeia 

Mazozo, localizada a 60 km de Catete (Icolo e Bengo), Província de Luanda. As 

sementes de milho SAM3 e matuba provieram da Estação Experimental Agrícola da 

Chianga. As sementes das cinco variedades de feijão foram todas adquiridas na 

localidade do Alto-Hama, comuna localizada a 50 km a norte da cidade do Huambo. 

 

 

2.2.2. Experiências em laboratório 

 

Nesta secção são referidos os equipamentos usados e descritos os procedimentos 

experimentais relativos ao estudo da germinação e da emergência das variedades de 

milho e feijão em condições ambientais controladas. 

 

     2.2.2.1. Placa de gradiente térmico e seu funcionamento 

A placa de gradiente térmico (PGT) é um dispositivo metálico construído em 

alumínio que permite um controle programado e automático da temperatura. A PGT 

disponível no Laboratório de Agrometeorologia do ISA (FERRÃO & ABREU, 1996) 

tem a dimensão de 160 cm x 60 cm x 1 cm e uma área útil de 0,816 m2 (136 cm x 60 

cm) (Fig. 2.2). A boa condutividade térmica do alumínio permite estabelecer um 

gradiente térmico ao longo da placa quando as extremidades da mesma se encontram a 

temperaturas diferentes. É aquecida num extremo quente (EQ) com resistências ligadas 

em série e fixas à face inferior da placa, e arrefecida no extremo frio (EF) pela 

circulação de líquido refrigerante a baixa temperatura (diluição de etilenoglicol em água 

a 50 % V/V) no interior de tubos de cobre, fixados em 4 calhas semi-cilíndricas 

escavadas na placa. O líquido é bombeado de uma unidade de refrigeração constituída 

por um banho termostático de precisão (modelo Grant GD120) da Grant Instruments e 

um refrigerador (modelo CK2 da Grant Instruments). A medição da temperatura ao 

longo da placa e o controle programado das resistências do extremo quente foi feito por 

um controlador/registador (modelo CR10 da Campbell Scientific). 
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Figura 2.2. Conjunto do equipamento constituído por refrigerador (Grant CK2) e banho-maria 
(Grant GD120), placa de gradiente térmico, Multiplexer AM32 (com termopares) e Acumulador 
de dados CR10 (ambos da Campbell Scientific, Inc.) 

 

 

 O funcionamento da PGT é de elevada qualidade (rigor, fidelidade e 

sensibilidade), permitindo obter gradientes térmicos longitudinais significativamente 

constantes em gamas de temperatura com amplitudes mínimas (FERRÃO & ABREU, 

1996). 

Para as experiências, o sistema foi programado e ligado horas antes do início das 

mesmas, para garantir a estabilização da gama de temperaturas pretendidas. As 

temperaturas da placa e das unidades de germinação e de emergência foram medidas 

com termopares do Tipo T (Cu – CuNi). Foram utilizados longitudinalmente 12 

termopares nas unidades referidas e 3 soldados à placa, um em cada extremo útil e um 

no seu centro geométrico. Os termopares foram ligados ao CR10 através dum 

multiplicador de canais (modelo AM32 da Campbell Scientific). As temperaturas foram 

medidas a cada 15 segundos e os seus valores médios horários e diários foram 

registados, assim como desvios-padrão, valores extremos e respectivos tempos de 

ocorrência. 
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     2.2.2.2. Germinação 

 

Para cada experiência, as sementes foram seleccionadas em função da 

uniformidade das suas dimensões e do seu aspecto sanitário, tendo sido eliminadas as 

que apresentaram riscos ou fendas no tegumento e perfurações. Imediatamente antes de 

cada sementeira, as sementes foram desinfectadas por imersão durante 2 a 3 minutos 

numa solução a 1% de hipoclorito de sódio em água destilada. No interior das unidades 

de germinação – discos (ou placas) de Petri (Fig. 2.3.) – foram colocadas folhas de 

papel de filtro (Wathman 40 de 90 mm) embebidas em 10 ml de água destilada, sobre as 

quais se colocaram a germinar 20 sementes em cada disco. Ao longo das experiências 

foi acrescentada água destilada à medida que se constatou visualmente falta de água em 

algum disco durante as contagens. 

 

Ao longo da PGT foram utilizadas 12 faixas transversais de temperaturas 

diferentes com 5 repetições (discos) por faixa totalizando 100 sementes, pelo que, em 

cada experiência, foram usadas 1200 sementes. A temperatura ao nível das sementes foi 

medida com termopares colocados no interior e no centro de 12 discos escolhidos 

aleatoriamente, um em cada faixa; o valor medido nesse disco foi considerado 

representativo da temperatura a que todas as sementes estiveram sujeitas na faixa 

correspondente. Vários autores utilizaram este tipo de recipiente em experiências de 

germinação (Sharma, 1976; Simon et al., 1976; Garcia-Huidobro et al., 1982 a,b, 1985; 

Scully e Waines, 1987; Smith et al., 1989; Abreu et al., 1994; Ferrão et al., 1996; 

Andrade, 2001). 

 

 
Figura 2. 3. Unidades de germinação – discos ou placas de Petri – com sementes de 
feijão var. calongupa 
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As sementes foram consideradas germinadas quando apresentaram uma radícula 

de 2 mm de comprimento, critério largamente utilizado por vários autores 

nomeadamente por Covell et al. (1986), Ellis et al. (1986), Abreu et al. (1994), Ferrão 

et al. (1996), Andrade (2001), Costa (2008) e Silva et al. (2009). Escolheu-se uma 

protrusão desta dimensão para definir a germinação por ser um estádio facilmente 

mensurável, enquanto uma medida de apenas 1 mm pode ser facilmente confundida 

com um entumescimento sem protrusão. Valores de 3, 4 ou 10 mm de radícula são 

exagerados, correspondendo a estágios posteriores à germinação (Ferrão, 1995). No 

entanto, a bibliografia mostra que têm sido utilizados outros critérios, como a simples 

protusão visível da raiz (Simon et al.1976; Brar et al., 1991; Brar e Stewart, 1994), a 

protusão de 1 mm (Carberry e Campbell, 1989) e a de 3-4 mm (Scully & Waines, 

1987), entre outros. 

As contagens do número de sementes germinadas foram feitas a intervalos de 4 

horas nas primeiras 48 horas após o início da germinação, pois neste período a taxa 

instantânea de germinação aumenta rapidamente e atinge o seu valor máximo. 

Posteriormente a taxa diminui e o intervalo entre as contagens aumentou 

progressivamente para 6 horas, 8 horas, 12 horas e 24 horas. Cada experiência foi 

considerada terminada após 48 horas sem contagens em qualquer das faixas.As 

experiências foram realizadas na placa com duas gamas de temperatura, 9ºC-40ºC e 9ºC 

- 42ºC. 

 

 

 2.2.2.3. Emergência 

 

As experiências para estudo do efeito da temperatura e da água (precipitação 

simulada) na emergência das diferentes variedades foram feitas também na PGT. Neste 

caso as unidades de emergência consistiram em 24 recipientes (caixas) de alumínio com 

solo (Fig. 2.4.). As caixas tinham 25,7 cm de comprimento, 9 cm de largura e 6,5 cm de 

profundidade. 

Por questões logísticas o solo utilizado não foi o Ferralítico do Huambo mas um 

solo do campus universitário do Instituto Superior de Agronomia com algumas 

propriedades físicas semelhantes. Este solo é, segundo a Classificação Portuguesa de 

Solos, um Barro Castanho Avermelhado (Cardoso, 1965) e, segundo a World Reference 
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Base for Soil Resources (WRBSR, 2006), um Vertisol. A textura das amostras usadas, 

retiradas da camada superficial do solo (Ap1, 0-15 cm) é franco-argilo-arenosa, sendo a 

estrutura anisoforme angulosa e subangulosa, média a fraca; a massa volúmica aparente 

determinada foi de 1,22 ± 0,02 Mg m-3 e o teor de matéria orgânica de 2,7±0,17% 

(Andrade, 2001). Os teores de humidade determinados em laboratório e correspondentes 

a 1,5 MPa (coeficiente de emurchecimento permanente) e a 0.033 MPa (capacidade de 

campo) foram de 0,26 cm3/cm3 (22%) e 0,42 cm3/cm3 (34,4%), respectivamente. Este 

solo foi escolhido pelas semelhanças com os Ferralíticos da Estação Experimental 

Agrícola da Chianga, designadamente em termos texturais, nos valores da capacidade 

de campo e do coeficiente de emurchecimento (pF ≈ 4,2) e da densidade aparente 

relativos ao horizonte superficial. 

As amostras de solo colhidas para as experiências foram submetidas a uma 

preparação prévia (secagem ao ar, moenda e crivagem para separação da terra fina dos 

elementos grosseiros) antes da secagem em estufa a 105ºC durante 24 horas nas 24 

caixas. Uma vez retiradas da estufa e arrefecidas as caixas foram pesadas com uma 

balança de precisão RADWAG (tipo PS2100/C/1), adicionando ou retirando solo de 

forma a manter uma densidade aparente igual a 1,2 num volume correspondente a 5,5 

cm de profundidade em cada caixa. As caixas foram então colocadas na placa de 

gradiente térmico em pleno funcionamento, e nelas adicionada água destilada até 

perfazer a quantidade pretendida. O peso total (caixa + solo seco + água) assim obtido 

para cada caixa foi considerado o peso inicial para efeitos de adição futura de água. 

Após 24 horas foi feita a reposição de água perdida por evaporação e procedeu-se à 

sementeira. Para simular a precipitação, a adição de água foi sempre feita com um 

pequeno ralo de 5 cm de diâmetro ligado por um tubo flexível de borracha a uma 

proveta graduada plástica de 100 ml, com uma pequena tampa na base que era retirada 

aquando da rega. Com algum treino, a água era distribuída de uma forma quási-

uniforme ao longo da superfície do solo em cada recipiente. 

Em cada um dos 24 recipientes foram semeadas 10 sementes perfazendo um 

total de 20 sementes por faixa. As sementes foram colocadas à profundidade de 2 cm. 

Os recipientes foram dispostos nas 12 faixas da PGT, dois em cada, utilizando-se um 

para as medições de temperatura e outro para as pesagens posteriores se necessário. 
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Figura 2.4. Unidades de emergência – caixas de alumínio – com solo semeado. 

 

Nas experiências onde foi estudada a emergência das 8 cultivares em função da 

temperatura foram feitas medições da emergência a doze temperaturas diferentes (uma 

em cada faixa) a teor de humidade constante, supostamente não limitativo e idêntico em 

todas as unidades experimentais. No campo, este critério pressupõe um regime de 

precipitação favorável à germinação e consequente emergência. O teor de humidade 

utilizado foi de 29,44 %, correspondentes a 60% da capacidade de utilizável (c.u.). Este 

valor equivale, por sua vez, a 357,2 ml (357,2 g ou 357,2 cm3) de água adicionados 

inicialmente em cada um dos recipientes. O funcionamento da placa de gradiente 

térmico foi programado para que a temperatura do extremo frio fosse de 9º C e a do 

extremo quente fosse de 50ºC de 45ºC ou 42ºC consoante as cultivares testadas e de 

acordo com os resultados obtidos na germinação. Ao longo das experiências foi 

adicionada de 24 em 24 horas a quantidade de água perdida por evaporação em cada 

caixa, mantendo assim os teores iniciais. A quantificação da água perdida dessa forma 

foi feita pela diferença entre o peso inicial atrás referido e o peso das caixas medido 

diariamente (Fig. 2.5). 

 
Figura 2.5. Balança utilizada para a pesagem  
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Nas experiências onde foi estudada a emergência em função da precipitação 

simulada, foram simulados doze regimes hídricos diferentes (Quadro 2.2), um em cada 

faixa da placa, a temperatura constante, não limitativa (próxima do óptimo térmico de 

cada variedade entretanto estimado) e idêntica em todas as unidades experimentais. Para 

o efeito as temperaturas nos extremos da placa foram controladas a 29ºC e 31,5ºC no 

caso das três variedades de milho e 27ºC e 29,5ºC nas experiências com as variedades 

de feijão. 

Os objectivos deste estudo eram determinar a precipitação mínima necessária 

para assegurar uma boa emergência num solo com perfil de humidade em secagem 

prévia prolongada, e também de avaliar o efeito do regime de precipitação nos tempos 

térmicos para a emergência. Em situação real de campo o agricultor da região rural do 

planalto central semeia quando ocorrem as primeiras chuvas persistentes, após um 

longo período de seca. No entanto, a intensidade e duração dessas chuvas é muito 

variável de ano para ano, comprometendo o sucesso das sementeiras e de implantação 

das jovens plantas (Ucuahamba, et al. 2006). Por isso, a metodologia experimental 

utilizada baseou-se em dois cenários pluviométricos diários próximos dos reais: 

chuvada diária única seguida de um período seco; chuvadas frequentes, em pequena 

quantidade. No primeiro cenário foram simuladas precipitações únicas de 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 15 e 18 mm sem adição posterior de água, enquanto no segundo foram simuladas 

precipitações de 6, 7, 8 e 9 mm, com reposição intercalar de dois em dois dias da água 

entretanto evaporada, refazendo os níveis inicias de água. 

No Quadro 2.2 apresenta-se o esquema de precipitação simulada utilizado em 

cada faixa da placa de gradiente térmico, assim como a rega equivalente em mililitros, a 

espessura estimada da camada de solo humedecida, o teor médio de humidade do solo 

na caixa (valores inferiores ao coeficiente de emurchecimento e inferiores ou superiores 

a 50% da capacidade utilizável do solo) e a existência ou não de reposição de água. Os 

regimes de precipitação simulada utilizados correspondem intencionalmente a 

condições hídricas muito limitantes em termos de teor médio de água do solo nos 5 ou 6 

cm superficiais. No entanto, o teor médio em torno da semente, na espessura de solo 

humedecida é certamente maior. Além disso, as precipitações diárias simuladas são 

equivalentes nas condições de campo a valores mais elevados se for tido em conta que 

nessas condições a evapotranspiração potencial no início da época das chuvas é da 

ordem dos 4 mm diários. Nesta época do ano dias com precipitação maior ou igual a 10 
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mm são ainda pouco frequentes, pelo que os dias com precipitações úteis semelhantes 

às simuladas serão também pouco frequentes apesar das condições restritivas que 

representam. 

 
Quadro 2.2. Esquema do critério adoptado para a simulação da precipitação na experiência da 
emergência na PGT. A humidade média do solo refere-se a toda a caixa. A capacidade de campo é de 
34,4% e o coeficiente de emurchecimento é de 22%. 

 
Camada de solo Humidade média Procedimento de 

humedecido (cm) do solo (%) reposição de água
1 6 133 1.4 10.9 Com reposição
2 6 133 1.4 10.9 Sem reposição
3 7 155 1.7 12.7 Com reposição
4 7 155 1.7 12.7 Sem reposição
5 8 177 1.9 14.5 Com reposição
6 8 177 1.9 14.5 Sem reposição
7 9 199 2.1 16.4 Com reposição
8 9 199 2.1 16.4 Sem reposição
9 10 211 2.4 17.3 Sem reposição
10 12 265 2.9 21.8 Sem reposição
11 15 331 3.6 27.2 Sem reposição
12 18 398 4.3 32.8 Sem reposição

Rega (ml)Chuva (mm)Faixas

 
 

As plântulas foram consideradas emergidas quando foram visíveis à superfície 

do solo (Andrade, 2001). A partir da emergência das primeiras plântulas, as contagens 

de emergência foram realizadas a uma periodicidade similar à das experiências com a 

germinação, isto é, de 4 em 4 horas, depois de 6 horas, de 8 horas, de 12 horas e de 24 

horas à medida que foram atingidos valores percentuais mais elevados de emergência. 

As observações foram finalizadas quando não foi registada emergência durante 72 horas 

consecutivas. 

A preparação e execução das experiências de germinação durou em média duas 

semanas para cada uma das oito variedades, enquanto as de emergência duraram em 

média cerca de três semanas cada. 

 

2.2.3. Experiências de campo 

Nas experiências de campo foram avaliadas a emergência e a produção inicial de 

folhas das variedades de milho e feijão em condições reais. 

 

     2.2.3.1.Caracterização do local  

A Estação Experimental Agrícola da Chianga (Fig. 2.1c), onde decorreu o 

trabalho de campo sobre emergência e produção inicial de folhas, está situada a 12 Km 

ENE da cidade do Huambo; é limitada a sul e sudoeste pelo rio Culimaala, a nordeste 
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pela ribeira Caluapanda, a este pela ribeira Chianga, ambos afluentes do Culimaala, e a 

norte e nordeste por uma linha que segue de perto a Reserva Florestal do Caminho de 

Ferro de Benguela.  

As parcelas A0 e G8, onde decorreram as experiências de campo, têm solos 

diferentes e distam respectivamente cerca de 300 e 800 metros da Estação 

Meteorológica. 

 
 

2.2.3.2. Clima da região   

  

A caracterização climática da área da Chianga foi feita com base nas normais 

climatológicas da Estação Meteorológica situada no interior do perímetro da Estação 

Experimental Agrícola. Os dados utilizados cobrem o período entre 1981 e 2010. 

 

  A temperatura média anual do ar é de 19,5ºC, e os valores médios mensais 

variam entre 16,7ºC em Junho e os 21,1ºC em Setembro (Figura 2.6). As temperaturas 

máximas mensais mais elevadas ocorrem no mês de Setembro (29,2ºC) e a mais baixa 

no mês de Junho (25,3ºC). As temperaturas mínimas mensais variam entre o valor 

médio de 8ºC em Junho e o de 14,7ºC em Março. 
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Figura 2.6. Variação da temperatura média mensal do ar no período 1981- 

2010, na Chianga. 

 

A precipitação média anual é de 1399,1 mm. O período das chuvas ocorre entre 

os meses de Setembro a Maio, sendo o mês de Março o mais chuvoso com um total 

médio mensal de 238 mm (Fig.2.7). Em Dezembro ocorre um máximo secundário de 
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precipitação com 232  mm. Cerca de 95% da precipitação está concentrada no período 

de Novembro a Março. 
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Figura 2.7. Valores médios da precipitação mensal (R) e evapotranspiração 
potencial mensal (método Penman-Monteith, ETP-PM) durante o período 
1981-2010 na Chianga. 

 

A evapotranspiração potencial, calculada pelo método de Penman-Monteith, 

apresenta um total anual de 1360 mm (Figura 2.7.). A sua variação mensal é 

relativamente pequena. Os valores mais elevados ocorrem na época chuvosa de Verão, 

quando a disponibilidade de radiação solar é maior, altura em que se observa um 

máximo de 148,2  mm no mês de Dezembro, enquanto os valores mais baixos ocorrem 

na época seca (designada localmente como período de cacimbo) com um mínimo de 

76,3 mm no mês de Junho. 

 

A humidade relativa média mensal do ar medida às 9 horas da manhã oscila 

entre 33% em Agosto e 80% em Março. Os valores mais elevados ocorrem no período 

das chuvas enquanto os mais baixos ocorrem durante o cacimbo (Fig. 2.8.). 

 
Figura 2.8. Valores médios mensais da humidade relativa do ar (Hr) 
no período 1981-2010 na Chianga. 
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Assim, nesta região os meses mais quentes do ano coincidem em geral com os 

meses mais chuvosos e estão associadas a níveis elevados de humidade relativa do ar e 

aos períodos de maior evapotranspiração potencial. 

 
Segundo a classificação de Köppen o clima é subtropical de altitude, com a 

fórmula Cwb, ou seja clima temperado húmido, com estação seca no Inverno e Verão 

fresco e longo (Arhens, 2003). De acordo com a classificação de Thornthwaite, o clima 

da região é B3B'3w2a', ou seja húmido, mesotérmico, com deficiência moderada de água 

no Inverno e Verão pouco marcado.  

 

 O índice ombrotérmico de Gaussen (G), definido através da expressão G = R/2T 

(Bagnouls & Gaussen, 1953), onde R é a precipitação média mensal (mm) e T a 

temperatura média mensal (°C), é apresentado no Quadro 2.3 e permitiu definir os 

meses de Outubro a Abril como húmidos (G > 1) e os meses de Maio a Setembro como 

secos (G ≤ 1). 

 
 

Quadro 2.3. Definição de meses secos e húmidos ( Bangnouls-Gaussen, 1952) 
  

  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
R(mm) 198.8 225.2 238.0 128.0 14.7 0.1 0.0 0.3 27.0 122.2 210.1 232.0 

Tm(ºC) 19.9 20.2 20.1 19.8 18.2 16.7 17.1 19.6 21.1 20.9 20.0 20.0 

G=R/2T 4.98 5.59 5.92 3.23 0.40 0.00 0.00 0.01 0.64 2.93 5.24 5.81 

Classif. húmido húmido húmido húmido seco seco seco seco seco húmido húmido húmido 
  

 

2.2.3.3. Solos 

  

De acordo com a Carta Geral dos Solos da Chianga na escala de 1/20000 

(Nogueira, 1970), os solos da Estação Experimental da Chianga são solos derivados de 

rochas eruptivas quartzíferas (solos pardacentos) e de rochas lávicas (solos ferralíticos), 

designadas por Hb32; correspondem sensivelmente a solos da série 320 - solos 

vermelhos, textura fina, fundos e da série 321- solos laranja, textura fina, fundos. 

Segundo MPA (1961), os solos ferralíticos vermelhos geralmente apresentam horizonte 

superficial pardo-avermelhado a vermelho-escuro, com textura argilo-arenosa a 
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argilosa; o horizonte inferior é vermelho, ou avermelhado-escuro ou pardo-

avermelhado-escuro, com textura argilosa. Os solos ferralíticos laranja geralmente 

apresentam horizonte superficial pardo ou pardo-escuro, amarelo-avermelhado com 

textura argiloso ou franco-argilo-arenosa (excepcionalmente argilo-arenosa), com raro 

ou pouco saibro quartzoso; os horizontes inferiores são vermelhos, laranja ou vermelho-

escuro, com textura em geral argilo-arenosa.  

De acordo com a World References Base for Soil Resources (WRBSR, 2006) 

são identificados como Ferralsols; segundo a Classificação Americana de Solos, os 

solos “Ferralíticos e afins” correspondem aos Oxisols e Ultisols e menos 

frequentemente aos Alfisols (Conceição, 1991). Em termos de regimes térmico e hídrico 

dos solos, Franco (1993) considera os solos da Chianga como isotérmicos údicos. 

Estes solos são do ponto de vista químico caracterizados por baixos valores e 

fraca disponibilidade de fósforo, acentuada escassez de azoto, elevados teores de ferro, 

alumínio e, por vezes, de manganês. Apresentam capacidade de troca catiónica e grau 

de saturação baixos, relações SiO2/Al2O3 inferiores a 1,3, baixos valores de pH e a 

fracção mineral dominada por sesquióxidos de ferro (Nogueira, 1970). 

 

Nas parcelas utilizadas nos trabalhos experimentais, a A0 tem solos ferralíticos 

laranja de textura fina, fundos e a G8 tem solos ferralíticos vermelhos de textura fina, 

fundos. No âmbito deste trabalho, foram efectuadas no Laboratório de Pedologia do ISA 

análises físico-químicas de amostras destes solos recolhidas a várias profundidades, que 

se apresentam nos Quadros 2.4 e 2.5. No Quadro 2.4, os valores da % de água no solo à 

capacidade de campo e no coeficiente de emurchecimento permanente (≈ a pF 4,2) e a 

densidade aparente foram obtidos por Serralheiro (informação pessoal) para o solo em 

G8 e para o solo em A0 foram estimados a partir da textura de cada camada de acordo 

com Saxton et al. (1986). Em termos granulométricos (Quadro 2.4), ambas as parcelas 

apresentam teores médios de argila bastante elevados (textura argilosa) ao longo dos 

respectivos perfis. A densidade aparente na parcela A0 é ligeiramente superior à na 

parcela G8, sendo que nesta última a densidade diminui claramente em profundidade. O 

solo em G8 tem valores da capacidade de campo em todo o perfil superiores aos em A0 

e o mesmo acontece com o pF4,2 mas apenas abaixo de 15 cm de profundidade; no 

entanto, a capacidade utilizável é, em ambas as parcelas, semelhante (cerca de 9-10%), 

excepto na camada superficial onde a G8 apresenta valores superiores (cerca de 15%) 

aos da A0 (cerca de 9%). 
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Quadro 2.4. Resultados laboratoriais da análise física dos solos das parcelas A0 (Ferralítico 
laranja) e G8 (Ferralítico vermelho) a várias profundidades (Prof.). AG é areia grossa, AF é 
areia fina, L é limo, A é argila, CC é a capacidade de campo, pF4,2 é o teor de água tomado 
como o equivalente ao coeficiente de emurchecimento permanente e Dap é a densidade 
aparente. 

Solo Prof. (cm) AG (%) AF (%) L (%) A (%) CC (%) pF 4.2 Dap
0-15 17 21 14.39 47.58 29.3 20.5 1.28

15-30 15.8 20 14.77 49.46 30.63 21.5 1.27
30-45 13.5 20.4 15.59 50.45 31.59 22.22 1.26

15.4 20.5 14.9 49.2 30.5 21.4 1.3

0-15 9.80 20.6 17.71 51.85 34.23 18.66 1.26
15-30 9.00 18 16.18 56.78 32.69 24.26 0.96
30-45 9.60 19 16.76 54.65 33.86 25.95 1.03

9.47 19.20 16.88 54.43 33.59 22.96 1.08

A0

Média

Média

G8

  
 

 
Quadro 2. 5. Análise química das amostras dos solos Ferralítico Laranja (A0) e Ferralítico Vermelho 
(G8) a várias profundidades, onde M.O. é matéria orgânica, C.O. é o carbono orgânico e os restantes 
elementos referem-se aos respectivos símbolos químicos e concentrações. 

H2O Kcl P K Ca Mg K Na S(SBT)
0 -15 5.8 4.6 3.04 1.76 14.7 219.6 3.18 0.51 0.15 0.62 4.45

15 - 30 5.9 4.8 2.59 1.5 9.9 160.6 2.59 0.47 0.15 0.46 3.67
30 - 45 5.9 4.8 2.22 1.29 4.3 158.1 3.25 0.53 0.19 0.47 4.42

Méd 5.9 4.7 2.6 1.5 9.6 179.4 3.0 0.5 0.2 0.5 4.2

0 -15 5.4 4.4 3.11 1.81 11.3 194.7 2.08 0.44 0.14 0.59 3.24
15 - 30 5.5 4.8 2.27 1.32 6.6 155.3 1.98 0.41 0.14 0.45 2.98
30 - 45 5.8 4.8 2.02 1.17 5.1 119.1 2.55 0.36 0.17 0.27 3.34

Méd 5.6 4.7 2.5 1.4 7.7 156.4 2.2 0.4 0.2 0.4 3.2

C.O (%)
Bases de troca (cmolc kg-1)Extractáveis ((μg g-1)pH

Prof (cm) M.O (%)So
lo

A0

G8

 
   

 

Em termos químicos (Quadro 2.5), os solos das duas parcelas apresentam 

valores médios do pH (em água) entre 5,4 e 5,9, sendo classificados como “pouco 

ácidos” (Soveral-Dias et al., 1980 e Franco, et al. 2001) e de média acidez (Camargos, 

2005). Os teores em matéria orgânica, entre 2,0% e 3,1% são muito baixos (Martin e 

Nolin, 1991) ou médios (INIAP, 2005). Os teores de fósforo (P) em ambos os solos são 

considerados como teores médios por Alvarez et al. (1999), tal como os de potássio. A 

soma de base de troca (SB) varia entre 3.67 cmolc  kg-1 e 4.45 cmolc  kg-1  e no solo A0 

e entre 2.89 cmolc  kg-1  e 3.34 cmolc  kg-1  no solo G8”; em ambos solos os teores em 

bases são ligeiramente elevados nas camadas superficial e inferior e relativamente 

baixos na camada intermédia. 

Relativamente ao alumínio, o Quadro 2.6 apresenta os resultados de análises 

efectuadas nos solos da Chianga por Neto (2006). O Quadro mostra que os teores de 

alumínio nas camadas superficiais variam entre 0,0 cmolc  kg-1   (0-6 cm) e 0,05 cmolc  
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kg-1   (6-17 cm) no solo “A0” e entre 0,24 cmolc  kg-1   (0-7 cm) e 0,16 cmolc  kg-1   (7-

15 cm) no solo “G8”. 

 
               Quadro 2.6. Teores de alumínio em dois perfis de Solos da Chianga (Ferralíticos) 

Prof (cm) Perfil Tipo de solo Teor de Al
0.0-6.0 215 Laranja (A0) 0

6.0-17.0 0.05

0.0-7.0 87/36 Vermelho (G8) 0.24
7.0-15.0 0.16  

                 Fonte: Neto (2006) 
 

 

 

2.2.3.4. Descrição das experiências de campo 

 

Para os estudos de emergência e produção inicial de folhas foram feitas três 

sementeiras das variedades de milho e de feijão em cada ano agrícola 2009/10 e 

2010/11 e em cada parcela A0 e G8, conforme indicado no Quadro 2.7. Em cada 

sementeira e cada parcela utilizou-se um talhão para as variedades de milho e outro 

igual para as de feijão. Cada talhão, com uma área útil de 288 m2, foi dividido em 

quatro sub-talhões, sendo cada um deles constituído por 6 linhas, correspondendo cada 

linha a uma variedade. Em cada linha foram feitos 25 covachos e em cada um foram 

colocadas duas sementes à profundidade de 2 cm, totalizando 50 sementes por linha 

num compasso de 0,48 m entre covacho e 1 m entre linhas. Este compasso e a utilização 

de duas sementes por covacho é prática corrente na região. Para o milho, cada uma das 

três variedades ocupava duas linhas do mesmo sub-talhão. Para o feijão cada uma das 

cinco variedades ocupava uma linha em cada sub-talhão e a 6ª linha foi utilizada pela 

Estação Experimental para a obtenção de semente duma variedade (olho de perdiz) em 

vias de extinção e não utilizada neste estudo. 

 
Quadro 2.7. Datas de sementeira para as variedades de milho e feijão nos solos “A0” e “G8” 
da Estação Experimental Agrícola da Chianga. 

S1 S2 S3 S1 S2 S3
A0 05-11-2009 11-Jan-10 26-Mar-10 25-Out-10 15-Nov-10 26-Dez-10
G8 05-11-2009 11-Jan-10 26-Mar-10 25-Out-10 15-Nov-10 26-Dez-10
A0 05-11-2009 11-Jan-10 26-Mar-10 25-Out-10 15-Nov-10 26-Dez-10

G8 05-11-2009 11-Jan-10 26-Mar-10 25-Out-10 15-Nov-10 26-Dez-10

Ano agrícola  2009/2010 Ano agrícola  2010/2011

Milho

Feijão

SoloCultivar
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As sementeiras foram realizadas no início do período húmido mais consistente, 

que corresponde ao fim de Outubro, princípio de Novembro. De acordo com Marcelino 

(1969), o milho deve ser semeado em Novembro, dependendo fundamentalmente do 

início das chuvas persistentes. Em cada época agrícola, antes das sementeiras foram 

realizadas operações culturais de preparação do solo, como sejam lavouras e gradagens. 

Durante o estabelecimento das várias variedades as infestantes foram eliminadas através 

de sachas manuais, não tendo sido realizadas fertilizações nem tratamentos 

fitossanitários. 

Ao longo das experiências foram feitas medições diárias (9 horas) da 

temperatura do ar e outros elementos meteorológicos na Estação Meteorológica da 

Chianga. Além disso, nos talhões experimentais foram feitas medições da temperatura e 

humidade do solo e medições da emergência e do número de folhas por planta. 

 

Medição da temperatura do solo   

 

A medição da temperatura do solo a 2 cm de profundidade em cada parcela foi 

feita com termopares, um por parcela, ligados a mini dataloggers (modelo HOBO, type 

T, Box Car® Pro 4.3 da Computer Corporation). As temperaturas foram lidas a cada 

minuto e os valores médios foram registados de 15 em 15 minutos. No campo, os mini 

loggers foram colocados no interior de caixas de madeira para protecção da precipitação 

e da radiação solar. As caixas foram colocadas sobre postes metálicos a uma altura de 

0,5 metros do solo e os termopares ligados aos mini loggers foram fixados aos postes 

com fita adesiva de cor preta e através dum pequeno furo passavam do dispositivo para 

o solo até à profundidade de 2 cm.  

 
Figura 2.9. Mini datalogger (modelo HOBO, type T) instalado numa das 

parcelas. 
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Determinação do teor de água do solo 

 

Para avaliar a influência da água do solo na emergência e produção foliar, ao 

longo do trabalho experimental foram feitas amostragens semanais de solo (0-10 cm) 

nas duas parcelas experimentais e determinados os respectivos teores de humidade no 

Laboratório de Solos da Estação Experimental Agrícola através do método 

gravimétrico. No campo, as amostras de solos foram colocadas em caixas metálicas, 

identificadas com etiquetas e transportadas ao Laboratório onde se procedeu à sua 

pesagem com uma balança de precisão e à secagem em estufa à temperatura de 105ºC 

durante 72 horas. Após secagem as amostras foram novamente submetidas a pesagem 

para determinar o peso seco. A percentagem de humidade da amostra foi calculada 

utilizando a fórmula: 

           100
32
21
×

−
−

=
MM
MMUbs  

onde Ubs é a percentagem de humidade, M1 representa o peso do recipiente com a 

amostra do solo húmido (amostra contendo água e solo), M2 é o peso do recipiente com 

a amostra do solo seco e M3 o peso do recipiente apenas.  

Os valores médios do teor de água no solo obtidos para 10 cm de profundidade 

foram considerados representativos das condições hídricas que influenciam 

directamente a emergência e desenvolvimento das pequenas plântulas.  

As gamas de humidade do solo testadas para a emergência e produção foliar são 

designadas por HI (humidade inicial) determinado no dia em que foi realizada a 

sementeira de cada experiência (ou ensaio) e por HE (humidade de estabelecimento) a 

determinada semanalmente, como atrás referido, ao longo de cada experiência. 

 

 

Emergência e número de folhas produzidas 

 

Para verificar o sucesso de estabelecimento das plântulas no campo foram 

medidos em cada sementeira a emergência e a produção inicial de folhas de cada 

variedade de milho e feijão.  

Procedeu-se à contagem diária das plântulas emergidas em cada sub-talhão, 

considerando as plântulas emergidas quando visíveis (ponta de folha, hipocótilo) à 

superfície do solo. Para a contagem do número de folhas seleccionaram-se 
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aleatoriamente 10 plantas de cada variedade em cada talhão e só se contabilizaram 

nessas plantas as folhas ou folíolos completamente abertos (Abreu, 1987; Craufurd et 

al., 1993; Andrade et al., 2002). As contagens foram feitas de três em três dias e as 

observações terminaram quando surgiu a 5ª folha, considerada como um número inicial 

de folhas suficiente para tornar a plântula independente das reservas limitadas contidas 

na semente. De acordo com Fancelli & Neto (2000), a produção da 6ª folha já coincide 

com o termo da fase de diferenciação foliar no milho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.10 a. Produção de folhas ( Zea mayz L. var catete) ao longo das 
experiências de campo 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Figura 2.10 b. Produção de folhas (Phaseolus vulgaris L.) ao longo das 
experiências de campo  
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2.3. Procedimento analítico  

 

2.3.1. Germinação e emergência 

 

As dimensões da germinação ou da emergência foram avaliadas, 

respectivamente, pela Germinação final e pela Emergência final. A Germinação final 

(Gf, em %) é, a cada temperatura, a fracção de sementes germinadas relativamente ao 

total de sementes postas a germinar, enquanto que a Emergência final (Ef, %) para cada 

temperatura média é a fracção de plântulas emergidas relativamente ao total semeado 

(Andrade, 2001). A variação de Gf e Ef com a temperatura permite delimitar intervalos 

térmicos ao longo dos quais os seus valores são agronomicamente aceitáveis.  

O progresso da germinação e da emergência ao longo do tempo, expresso em 

percentagem do total de sementes utilizadas, constitui a germinação e emergência 

acumuladas, das quais Gf e Ef são, respectivamente os valores finais (Covell et al., 

1986; Abreu & Clark., 1993; Ferrão, A., et al., 1996 e Andrade, 2001). 

Por interpolação das curvas de germinação e emergência acumuladas, expressas 

como percentagens de Gf e Ef, respectivamente, em função do tempo cronológico foi 

possível estimar o tempo necessário à germinação da fracção correspondente a 20% da 

germinação final (0,2Gf), a 50% (0,5Gf) e a 80% (0,8Gf), assim como à emergência de 

20% da emergência final (0,2Ef), de 50%(0,5Ef) e de 80%(0,8Ef). Estas fracções foram 

escolhidas porque: 

- 50% corresponde ao 5º decil, ou seja,  metade da população germinada ou emergida 

(Garcia-Huidobro et al., 1982a; Mohamed et al.1988; Abreu, 1994; Craufurd et al., 

1996; Ferrão et al., 1996; Andrade, 2001), e por estar associada à taxa instantânea 

máxima de germinação e de emergência; 

- 20% e 80% representam fracções limite. 20% (correspondente ao 2º decil) permite 

ultrapassar o menor ajuste inicial da curva sigmoidal de germinação acumulada (Hsun 

at al., 1984), enquanto 80% (correspondente ao 8º decil) é uma proporção germinada e 

emergida considerada satisfatória (Bar e Stewart, 1994), equivalente aos mínimos 

agronomicamente aceitáveis (M.a.a.) para a maior parte das culturas em estudo, que é 

de 80% (Miguel, 1983 e Hassell et al., 2003). 

A taxa ou velocidade de um processo ou de uma fase específica de 

desenvolvimento (R) é o inverso da sua duração cronológica (t, em horas ou em dias).  
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A taxa de germinação R(G) foi calculada para as 3 fracções G=0,2Gf, G=0,5Gf e 

G=0,8Gf. A taxa de emergência das plântulas, R(E), foi também calculada para as 3 

fracções E=0,2Ef, E=0,5Ef e E=0,8Ef. 

As taxas a que decorrem os vários processos e fases de desenvolvimento das 

plantas (germinação, emergência, produção de folhas) variam linearmente com a 

temperatura (Monteith, 1977). As relações de R(G) e de R(E) com as temperaturas 

médias (T, ºC) correspondentes às durações (t) necessárias à germinação e à emergência 

das respectivas fracções foram descritas pelo seguinte sistema de equações (Monteith, 

1977; Garcia-Huidobro et al., 1982a; Mohamed et al.,1988a,b; Ferrão et al., 1996; 

Andrade, 2001): 

 

Para a germinação: 

R(G)= (1/t)(G)=(T-T(G)base)/θ(G)1,                     se  T(G)base  ≤ T ≤ T(G)ópt         (2) 

R(G)= (1/t)(G)=(T-T(G)máx)/θ(G)2,                     se  T(G)ópt  ≤ T ≤ T(G)máx         (3) 

R(G)= (1/t)(G)= 0                                                se  T(G)máx  ≤ T ≤ T(G)base        

Para a emergência: 

R(E)= (1/t)(E)=(T-T(E)base)/θ(E)1,                       se   T(E)base ≤ T ≤ T(E)ópt          (4) 

R(E)= (1/t)(E)=(T-T(E)máx)/θ(E)2,                      se   T(E)ópt ≤ T ≤ T(E)máx               (5) 

R(E)= (1/t)(E)= 0                                                se   T(E)máx ≤ T ≤ T(E)base           

 

onde T(G)base e T(E)base são as respectivas temperaturas-base, T(G)máx e T(E)máx as 

temperaturas máximas e T(G)ópt  e T(E)ópt as temperaturas óptimas  (às quais as taxas de 

germinação ou de emergência são máximas) das fracções G e E; θ(G)1 e θ(E)1 são os 

tempos térmicos para os intervalos sub-óptimos (entre a Tbase e a Topt) e θ(G)2 e θ(E)2 

os tempos térmicos relativos aos intervalos supra-óptimos (entre Tópt e Tmáx) das 

respectivas fracções. Tbase, Tópt e Tmáx são as temperaturas cardinais em ºC  

(temperaturas que delimitam os intervalos nos quais são aplicáveis as equações 

respectivas). Abaixo das Tbase ou acima das  Tmáx as durações da germinação ou da 

emergência  t são infinitas. Os tempos térmicos (ou as durações térmicas), em unidades 

de ºCd ou ºCh, representam a temperatura que é necessário acumular (acima de Tbase 

nos intervalos sub-óptimos) ao longo do tempo cronológico para que a germinação ou a 

emergência de cada fracção ocorram. As Tbase e Tmáx são estimadas a partir das 

respectivas equações acima indicadas, igualando a zero os valores de R; as Tópt foram 

estimadas a partir da intersecção das rectas para os intervalos sub e supra-óptimos. 
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As equações referidas mostram que a evolução da germinação e da emergência 

dependem da acumulação de temperatura. Por isso, a dispersão da germinação e da 

emergência foram avaliadas com base na dispersão dos tempos térmicos e não somente 

na dispersão dos tempos cronológicos (Ellis et al., 1987c). 

Segundo Jansen (1973), Covell et al., (1986) e Ferrão et al., (1996) para a 

germinação, e Abreu (1987) e Andrade (2001) para a emergência, no intervalo térmico 

sub-óptimo a germinação e a emergência acumuladas são curvas de probabilidade 

acumulada do tipo Normal relativamente á temperatura acumulada. Serão curvas 

normais reduzidas se a germinação acumulada (G) e a emergência acumulada (E) forem 

expressas como fracções de Gf e Ef, respectivamente. Neste caso, a distribuição dos 

tempos térmicos de germinação (ou emergência) das várias fracções é aproximadamente 

Normal. O valor médio do tempo térmico de germinação (ou emergência) corresponde a 

G0,5 (ou E0,5), e a este valor de temperatura acumulada a taxa térmica instantânea de 

germinação dG/dθ(G) (ou de emergência dE/dθ(E)) é máxima (quantidade de sementes 

a germinar ou emergir por unidade de temperatura acumulada é máxima). Numa 

situação deste tipo, o desvio-padrão da distribuição de frequências dos tempos térmicos 

pode ser tomado como uma medida da dispersão da germinação ou da emergência 

(Covell et al., 1986; Abreu, 1987; Ferrão et al., 1996). 

Para avaliar essa dispersão, foram analisadas as curvas de germinação e 

emergência acumuladas em função da temperatura acumulada e estimados os desvios-

padrão da distribuição de frequências dos tempos térmicos, supostamente do tipo 

Normal, através da análise probit (probit analysis). Esta análise consiste na 

transformação da curva de probabilidade de uma variável G ou E numa relação linear 

entre probit (G ou E) e a variável independente respectiva θ (Finney, 1971), sendo o 

desvio padrão dos tempos térmicos (σ) o inverso do declive desta relação linear. Para 

temperaturas entre a T(G)base ou a T(E)base e a T(G)ópt ou a T(E)ópt de cada uma das 

variedades de milho e feijão, as curvas acumuladas da germinação e da emergência 

foram transformadas em relação lineares entre Probit (G) [ou probit (E)] e os tempos 

térmicos θ1(G) [ou θ1(E)]:                                              

Probit (G) = C+ [θ1(G)/σ]                                                                                 (6) 

                                                                             

Probit (E) = C+ [θ1(E)/σ]                                                                                  (7)                                                                           
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2.3.2. Produção de folhas 

 

No estabelecimento das oito variedades (3 de milho e 5 de feijão) nos Solos 

Ferralíticos Vermelhos “A0” e Ferralíticos laranja “G8” foi estudada a produção inicial 

de folhas (até à 5ª folha). Calculou-se o tempo cronológico necessário à produção de 

cada uma das cinco primeiras folhas, as respectivas taxas de aparecimento ou de 

produção e o tempo térmico necessário à produção de uma folha (filócrão, em ºC dia 

folha-1). 

O tempo necessário à produção de uma folha de ordem n (n entre 1 e 5) 

correspondeu ao período de tempo entre a sementeira e o dia em que tal folha se 

apresentou aberta em pelo menos 50% das 10 plantas seleccionadas. A taxa de produção 

de uma folha é o recíproco desse tempo. 

A relação entre as taxas de produção de cada uma das folhas e as respectivas 

temperaturas médias pode ser descrita através do uso de equações semelhantes às 

anteriores, com o número de folhas produzidas a aumentar duma forma 

aproximadamente linear com o aumento do tempo térmico ou temperatura acumulada 

(Monteith, 1977; Leong e Ong, 1983; Ong, 1983; Mohamed et al., 1988b; Ferreira, 

2007 e Costa, 2008). Esta relação linear permitiu determinar o filocrão para cada uma 

das variedades de milho e feijão. 

 

 

  2.3.3. Análise estatística 

 

Para analisar os parâmetros de desenvolvimento (germinação, emergência e e  

produção de folhas) das variedades calcularam-se nalguns casos médias e desvios 

padrão dos valores medidos. Para avaliar o significado estatístico das diferenças entre 

médias de amostras com variâncias desiguais, foram realizados testes de significância t 

Student. O nível da significância das regressões lineares estabelecidas foi avaliado pelo 

test F. Para comparar modelos de regressão linear simples, designadamente para avaliar 

o significado estatístico das diferenças entre duas regressões simples, foi utilizada a 

regressão múltipla.  

Na análise dos resultados, os cálculos e tratamento estatístico foram efectuados 

utilizando o programa Excel for Windows e o programa SPSS versão 18.0. para a 

análise do probit (Finney, 1981; Andrade, 2001).  
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CAPÍTULO  III 

RESULTADOS E DISCUSSÂO 
 
 
 

Neste capítulo apresenta-se e discute-se os resultados da germinação e emergência em 

ambiente controlado e da emergência e produção de folhas no campo.  

 

3.1. Germinação 
 

Nesta secção descrevem-se os resultados referentes à evolução da germinação ao longo 

do tempo para diferentes temperaturas, à germinação final em função da temperatura e à 

relação entre taxa de germinação e temperatura e os respectivos tempos térmicos e 

temperaturas cardinais.   

 

3.1.1. Variação da germinação ao longo do tempo às várias temperaturas 

 

A germinação acumulada (G, em %) ao longo do tempo para as diferentes 

temperaturas é apresentada na Figura 3.1a para as variedades de milho e Figura 3.1b 

para as de feijão. Os resultados mostram que a cada temperatura as sementes não 

germinaram em simultâneo e as curvas de germinação acumulada em função do tempo 

cronológico têm uma forma aproximadamente sigmoidal. Para todas as temperaturas e 

variedades, a germinação da população de sementes é mais lenta numa primeira fase, 

mais rápida nas fracções intermédias onde mais sementes germinam por unidade de 

tempo e na fase final a germinação é novamente lenta para o conjunto das últimas 

sementes germinadas até o valor da germinação acumulada igualar a germinação final. 

Um comportamento semelhante é referido por vários outros autores, nomeadamente 

Ferrão (1995) com cultivares de Tremocilha (Lupinus luteus L.), Girassol (Helianthus 

annuus L.) e Sorgo (Sorghum vulgare L.); Pinto (1998) com Amendoim (Arachis 

hypogaea L.), Feijão Bongolom (Vigna sinensis L.), Feijão Fava (Phaseolus lunatus L.), 

Feijão Pedra (Dolichos lablab L.) e Milho (Zea mays L.); Covell et al. (1986) com 

Grão-de-bico (Cicer arietimum L.) e Lentilha (Lens culinaris Merr.); Garcia-Huidobro 
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et al. (1982a) com milho miúdo (Pennisetum typhoides); Mohamed et al.(1988a,b) com 

Amendoim e por Andrade (2001) com Ervilha (Pisum sativum L.), Tremocilha (Lupinus 

luteus L.), Grão-de-bico (Cicer arietimum L.), Fava (Vicia faba L.), Milho (Zea mays 

L.), Sorgo (Sorghum vulgare L.) e Girassol (Helianthus annuus L.) e Ghaderi-Far et 

al.,(2012) na germinação e emergência  de sementes de Isabgol (Plantago ovata Forsk).  
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Figura 3.1 a. Variação da germinação acumulada ao longo do tempo após sementeira para a 
população de sementes das variedades de milho catete, matuba e SAM3 a várias 
temperaturas. 

 
 

A germinação das variedades de milho ocorreu no intervalo térmico entre 10,3ºC 

e 40,9ºC na variedade catete, entre 8,8ºC e 38,1ºC na matuba e entre 9,6ºC e 40,9ºC na 

variedade SAM3 (Figura 3.1a). Na catete, a germinação das primeiras sementes foi mais 

rápida (24-28 horas após o início do ensaio) às temperaturas de 30,8°C, 32,9°C e 

35,7°C. A percentagem máxima de germinação (91%) deu-se à temperatura de 20,2°C, 

142 horas após a sementeira.  

Na variedade matuba a germinação iniciou-se mais cedo do que na catete e 

SAM3. As primeiras sementes germinaram após 12 horas às temperaturas de 27,8ºC, 

31,0ºC, 33,8ºC e 38,1ºC. A percentagem máxima atingida foi de 96% à temperatura de 

21,0ºC, 104 horas após o início da experiência.  
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No caso do SAM3 o início da germinação ocorreu 20 horas após sementeira às 

temperaturas de 27,1°C, 30°C, 31,7 °C e 36°C. A germinação mais elevada (99%) foi 

atingida após 156 horas à temperatura de 18°C. 
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Figura 3.1 b. Variação da germinação acumulada ao longo do tempo após sementeira para a 
população de sementes das variedades de feijão catarina, calongupa, ervilha, manteiga e 
sondeyombwa a várias temperaturas. 

 

Relativamente às variedades de feijão, a Figura 3.1b. mostra que a germinação 

ocorreu no intervalo térmico entre 9,8ºC e 38,6ºC na variedade catarina, entre 8,9ºC e 

38,0ºC na calongupa, 9,8ºC a 39,3ºC na ervilha, 9,7ºC a 38,0ºC na manteiga e na 

sondeyombwa entre 9,6ºC e 38,2ºC. 

A variedade catarina iniciou a germinação 16 horas depois da instalação do 

ensaio. A germinação das primeiras sementes ocorreu às temperaturas de 23,6ºC, 

25,9ºC, 28,8 ºC, 30,4 ºC e 34,8 ºC. A percentagem máxima (92%) ocorreu à temperatura 

de 23,6 ºC cerca de 66 horas horas após sementeira e à temperatura de 21,0 ºC 12 horas 
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mais tarde. No caso do calongupa verifica-se que o início da germinação ocorreu 16 

horas após sementeira a 23,1ºC e 25,8ºC e atingiu a máxima germinação com 93% após 

124 horas à temperatura de 16,7ºC.  

A variedade ervilha foi aquela onde a germinação se iniciou mais cedo, 12 horas 

após o início da experiência. As primeiras sementes germinaram a temperaturas entre 

26,7ºC e 34,8ºC e a germinação final máxima (93%) ocorreu às 86 horas de ensaio à 

temperatura de 19,7ºC.  

Relativamente ao feijão manteiga, a germinação das primeiras sementes ocorreu 

às temperaturas de 23,5ºC e 26,0ºC, após 16 horas e a percentagem máxima (84%) foi 

alcançada à temperatura de 21,5 ºC após 80 horas.  

No caso da variedade sondeyombwa, a germinação iniciou-se à temperatura de 

28,7 ºC após 16 horas e registou 93% de germinação final máxima após 76 horas do 

início do ensaio à temperatura de 26,5%. Em comparação com as restantes variedades 

de feijão, o fim da germinação da sondeyombwa deu-se mais cedo. 

 

Em síntese, verifica-se que a germinação das primeiras sementes ocorreu 

tipicamente entre as 12 e 16 horas após sementeira nas variedades de feijão e entre 12 e 

24 horas no milho. O período de tempo em que decorreu a germinação foi mais longo 

no milho comparado com o feijão. Nas variedades catete e matuba foi da ordem das 160 

horas e na SAM3 foi superior, cerca de 190 horas. Nas cultivares de feijão foi em regra 

da ordem de 115-120 horas, excepto na variedade catarina onde foi cerca de 140 horas.  

 

 

3.1.2. Germinação final e temperatura 

 

Na Figura 3.2a e 3.2b apresenta-se a germinação final (Gf, %) das variedades de 

milho e feijão em função da temperatura. Pode-se observar um padrão geral idêntico na 

variação de Gf de todas as variedades ao longo das temperaturas. Em regra, Gf aumenta 

rapidamente com o aumento de temperatura até atingir um patamar onde os seus valores 

são elevados num intervalo de temperaturas intermédias, diminuindo depois para 

temperaturas mais altas. Comportamento idêntico da germinação final de diferentes 

culturas em função da temperatura foi descrito por vários autores, nomeadamente 

Garcia-Huidobro et al. (1982a) com variedades de Milho miúdo, Mohamed et 
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al.(1988a) com Amendoim,  Ferrão et al. (1996) com variedades de Tremocilha, 

Girassol e Sorgo, Pinto (1998) com  Amendoim, Feijão Bongolom, Feijão Fava, Feijão 

Pedra e Milho, Andrade (2001) com variedades de Ervilha, Tremocilha, Grão, Fava, 

Milho, Sorgo e Girassol, Brito et al. (2006) com sementes de Ocimum canum SIMS e 

Steiner et al. (2010) com sementes da espécie Eruca sativa da Família Brassicaceae.   
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Figura 3.2a. Variação da germinação final (Gf) em função da temperatura das variedades de 
milho catete, matuba e SAM3  
 

 
A capacidade germinativa dos lotes de sementes parece razoável, pois em todas 

as variedades de milho e feijão os valores de Gf nos patamares referidos foram 

superiores aos valores mínimos agronomicamente aceitáveis (m.a.a.), que são, recorde-

se, de 80 % para ambas as espécies (Miguel, 1983; Andrade, 2001; Hassell et al, 2003). 

No milho (Figura 3.2a) a percentagem máxima de germinação ocorreu em geral no 

intervalo de temperaturas médias entre 14ºC e 30ºC. Na variedade catete a Gf manteve-

se entre 81 e 91% no intervalo de temperatura entre 18ºC e 27,7°C. No matuba a 

máxima germinação foi superior aos m.a.a. no intervalo de temperaturas de 14,2ºC a 

31ºC. Relativamente ao milho SAM3, os valores de Gf superiores aos m.a.a. situaram-se 

na gama térmica entre 15,1ºC e 31,8ºC. O matuba e SAM3 são aparentemente mais 

tolerantes que o catete a diferentes regimes térmicos durante a germinação. 
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Figura 3.2b. Variação da germinação final (Gf) em função da temperatura das variedades de 
feijão catarina, calongupa, ervilha, manteiga e sondeyombwa. 

 

No caso do feijão, a Figura 3.2b mostra que o intervalo de temperaturas onde Gf 

foi superior aos m.a.a. tende a ser mais estreito do que nas variedades do milho, 

situando-se entre cerca de 17ºC e 29ºC. No catarina os valores da germinação 

mantiveram-se superiores aos m.a.a. entre 17,6ºC a 25,9ºC; no calongupa foi entre 

16,7ºC e 28,1ºC; no ervilha entre 16,7ºC e 29,3ºC; no sondeyombwa entre 18,9ºC e 

26,5ºC; o manteiga parece ser a variedade menos tolerante à temperatura durante a 

germinação, pois os mínimos agronomicamente aceitáveis situaram-se num intervalo 

bastante restrito entre 17,7ºC e 23,6ºC. 

 

 De acordo com Garcia-Huidobro et al. (1982a) e Ferrão (1995), é lícito de 

esperar que as gamas de temperatura indicadas, por favorecerem a dimensão final da 
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germinação, sejam também aquelas onde ocorram as temperaturas óptimas para a 

germinação, às quais, recorde-se, as taxas de germinação são máximas. 

 

 
 
3.1.3. Relação entre taxa de germinação e temperatura 

 

A relação entre a velocidade ou taxa de germinação (Rg, d-1) e a temperatura 

para 3 decis da população efectivamente germinada (2º decil ou 0,2 Gf, 5º decil ou 

0,5Gf e 8º decil ou 0,8 Gf) é apresentada na Figura 3.3a para as variedades de milho e 

Figura 3.3b para as de feijão. A figura mostra que, em geral, para todas as variedades e 

decis a taxa de germinação aumenta de uma forma aproximadamente linear com a 

temperatura até atingir um valor máximo a uma dada temperatura, a partir da qual passa 

a diminuir com o aumento de temperatura de uma forma que também aparenta ser 

tendencialmente linear. Este comportamento parece ser o descrito pelas equações (2) e 

(3), considerando que a taxa aumenta com a temperatura na gama sub-óptima de 

temperaturas até atingir a taxa máxima à temperatura óptima, passando depois a 

diminuir com o aumento de temperatura na gama supra-óptima de temperaturas 

(Andrade, 2001; Larsen e Bibby, 2005).  

 

Para construir a Figura 3.3a e b, não foram considerados os valores cuja 

percentagem de germinação final foi inferior a metade da percentagem mínima 

agronomicamente aceitável. Utilizando no campo duas sementes por covacho, este 

critério corresponde a obter um número de plântulas equivalente a 80% das posições 

ocupadas. Assim, para a variedade catete não foi considerada a fraca germinação de 

sementes ocorrida às temperaturas médias entre 10ºC e 13ºC, na matuba entre 8,8ºC e 

12ºC e na SAM3 a temperatura de 9,6ºC. Nas variedades de feijão, para a catarina não 

foram considerados os valores observados às temperaturas entre 9,8ºC e 12,5ºC, para a 

calongupa entre 8,9ºC e 11,9ºC, para a ervilha entre 9,8ºC e 12,4ºC, para a manteiga 

entre 9,7ºC e 12,5ºC e para a sondeyombwa entre 9,6ºC e 12,2ºC. Este critério não foi 

aplicado aos dados no intervalo supra-óptimo de temperaturas devido ao já reduzido 

número de pontos, pois inviabilizaria o ajuste de qualquer relação. 
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Figura 3.3 a. Relação entre taxa de germinação e temperatura, para 3 decis da população germinada 
(0,2Gf, 0,5Gf e 0,8Gf) das variedades de milho (catete, matuba e SAM3)  
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Figura 3.3 b. Relação entre taxa de germinação e temperatura, para 3 decis da população 
germinada (0,2Gf, 0,5Gf e 0,8Gf) das variedades de feijão (catarina, calongupa, ervilha, 
manteiga e sondeyombwa).  
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Entre as três variedades de milho, a matuba apresentou em geral maiores taxas 

de germinação e a catete as menores e para as variedades de feijão a manteiga e a 

catarina apresentam as maiores taxas e sondeyombwa as menores.  

Para a germinação de 20% da população as taxas de germinação mais elevadas 

nas variedades de milho foram de 0,851 d-1 a 32,9ºC na catete, 1,057 d-1 a 30,5ºC na 

matuba e 0,933 d-1 a 29,8ºC na SAM3. No feijão, registou-se na variedade catarina a 

taxa de 1,356 d-1 a 34,8ºC, na calongupa de 1,277 d-1 a 26,1 ºC, na ervilha de 1,139 d-1 a 

29,4ºC, na manteiga de 1,364 d-1 à 26,0ºC e na variedade sondeyombwa a taxa mais 

elevada de 0,831 d-1 à temperatura 28,6ºC. 

Para 50 % de germinação, as taxas mais elevadas registadas nas variedades de 

milho foram de 0,677 d-1 a 32,9 ºC para a variedade catete, de 0,828 d-1 a 30,5 ºC para a 

matuba e de 0,755 d-1 a 29,8 ºC para a SAM3. No feijão, foram de 1,019 d-1 a 34,8 ºC na 

variedade catarina, de 0,881 d-1 a 25,9ºC na calongupa, de 0,912 d-1 a 31,4ºC na ervilha, 

de 1,024 d-1 a 28,7ºC na manteiga e de 0,660 d-1 a 28,7ºC na sondeyombua.  

Para 80 % de germinação, as taxas mais elevadas registadas nas variedades de 

milho foram de 0,534 d-1 a 32,9ºC na catete, de 0,641 d-1 a 30,6ºC na matuba e de 0,528 

d-1 a 29,8ºC na variedade SAM3. Para as variedades de feijão foram de 0,621 d-1 a 

30,6ºC na catarina, de 0,633 d-1 a 28,1ºC na calongupa, de 0,577 d-1 a 30,5ºC na ervilha, 

de 0,714 d-1 a 28,8ºC na manteiga e de 0,497 d-1 a 26,5ºC na sondeyombwa.  

Neste trabalho verificou-se que a maior taxa de germinação do milho ocorre 

entre temperaturas situadas no intervalo de 29,8ºC a 32,9ºC. Este resultado aproxima-se 

do obtido por Abreu et al. (1994), com as variedades de milho Lorena e Cristina, em 

que as maiores taxas de germinação ocorreram a temperaturas entre 30-35ºC.  

 

Para cada uma das gamas térmicas referidas, foram ajustados aos dados da 

Figura 3.3a e b regressões lineares entre as taxas de germinação relativas a 0,2Gf, 0,5Gf 

e 0,8Gf e as respectivas temperaturas, que são apresentadas no Quadro 3.1. 
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Quadro 3.1. Regressões lineares entre taxa de germinação e temperatura, para 3 decis da população 
germinada (0,2Gf, 0,5Gf e 0,8Gf) nas variedades de milho (catete, matuba e SAM3) e de feijão (catarina, 
calongupa, ervilha, manteiga e sondeyombwa), nas gamas sub-óptima (a) e supra-óptima (b) de 
temperaturas (N é o número de pontos de cada regressão). R2 é o coeficiente de determinação. A 
significância das regressões (p) também é indicada (NS, significativa a p<0,01 ou p<0,05). TT é o tempo 
térmico de germinação para o intervalo sub-óptimo. 
 

ºCd ºCd ºCd
a Y= 0,0374X-0,379 0.99 p<0.01 26.7 Y= 0,0281X-0,265 0.95 p<0.01 35.6 Y=0,0211X-0,191 0.94 p<0.01 47.4 8
b Y= -0,1121X +4,644 0.91 NS Y= -0,0874X + 3,596 0.97 NS Y= -0,0706X + 2,915 0.94 NS 5
a Y= 0,0501X-0,527 0.93 p<0.01 20.0 Y= 0,0369X-0,359 0.92 p<0.01 27.1 Y=0,0267-0,231 0.90 p<0.01 41.7 8
b Y= -0,0899X + 3,855 0.99 NS Y= -0,0717X + 3,090 0.97 p<0.05 Y= -0,056X + 2,412 0.97 p<0.05 4
a Y= 0,0456X-0,391 0.99 p<0.01 21.9 Y= 0,0348X-0,286 0.99 p<0.01 28.7 Y=0,0245-0,163 0.97 p<0.01 40.8 8
b Y= -0,0657X + 3,005 0.63 NS Y= -0,0513X + 2,379 0.57 NS Y= -0,0342X + 1,619 0.48 NS 5
a Y= 0,0485X-0,265 0.92 p<0.01 20.6 Y= 0,0319X-0,134 0.94 p<0.01 31.3 Y=0,0179X-0,038 0.76 p<0.01 55.9 9
b Y= -0,2606X +10,553 0.70 NS Y= -0,1996X + 8,055 0.74 NS Y= -0,097X + 4,019 0.47 NS 4
a Y= 0,0834X-0,899 0.99 p<0.01 12.0 Y= 0,0565X-0,559 0.98 p<0.01 17.7 Y=0,0327X-0,225 0.89 p<0.01 30.6 6
b Y= -0,1536X + 5,372 0.86 NS Y= -0,1046X + 3,693 0.81 NS Y= -0,01101X + 3,804 0.87 NS 4
a Y= 0,0533X-0,377 0.98 p<0.01 19 Y= 0,0348X-0,202 0.95 p<0.01 29 Y=0,0251X-0,149 0.98 p<0.01 40 8
b Y= -0,0838X + 3,599 1.00 p<0.01 Y= -0,07X + 3,008 0.96 p<0.01 Y= -0,0513X + 2,209 0.98 p<0.05 5
a Y= 0,0691X-0,551 0.90 p<0.01 11.9 Y= 0,0523X-0,469 0.94 p<0.01 19.1 Y=0,0297X-0,192 0.94 p<0.01 33.7 7
b Y= -0,1125X + 4,443 0.96 NS Y= -0,0966X + 3,954 0.72 NS Y= -0,0728X + 2,841 0.99 NS 3
a Y= 0,0342X-0,091 0.93 p<0.01 29.2 Y= 0,0263X-0,073 0.98 p<0.01 38.0 Y=0,0191X-0,026 0.97 p<0.01 52.4 7
b Y= -0,1469X + 5,102 0.96 NS Y= -0,1177X + 4,108 0.93 NS Y= -0,0651X + 2,273 0.95 NS 3

Variedades

R
e
c
ta

2º decil 5º decil

Equação 
de regressão

8º decil

N

R2 Significância
TT

R2 Significância
TT

R2 Significância
TT

Equação Equação 
de regressão de regressão

Ervilha

Manteiga

Sondeyombwa

Catete

Mantuba

SAM3

Catarina

Calongupa

 
 

 

Os resultados obtidos com todas as variedades mostram que no intervalo sub-

óptimo de temperaturas médias, as regressões são lineares nos três decis da população 

germinada e os coeficientes de determinação (R2) das regressões são superiores a 90%, 

excepto no 8º decil da variedade catarina (76%). No intervalo supra-óptimo, os valores 

de R2 foram muito menores, embora superiores à 50 % em todas as variedades excepto 

no 8º decil da variedade catarina. Apesar da baixa correlação neste intervalo, as 

regressões parecem ser tendencialmente lineares e os baixos coeficientes observados 

devem-se provavelmente ao reduzido número de pontos regredidos. A ANOVA das 

regressões mostrou que no intervalo sub-óptimo de temperaturas as relações são 

significativamente lineares para a probabilidade de  99 % (p<0,01)  e de 95 % (p<0,05) 

para as várias fracções de população germinada de todas as variedades, enquanto no 

intervalo supra-óptimo só são significativamente lineares para a germinação do 5º decil 

e 8º decil do milho matuba e para as três fracções da ervilha (Apendice I). 

A linearidade obtida para o intervalo sub-óptimo confirma os resultados obtidos 

nos trabalhos de Garcia-Huidobro et al. (1982a), Ong (1983), Mohamed et 

al.,(1988a,b), Carberry e Campbell (1989), Dahal et al.,(1990a), Abreu et al.(1994) para 

várias culturas, Andrade (2001) para  ervilha, tremocilha, grão, fava, milho, sorgo e 
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girassol e Cardoso e Pereira (2009) para sementes de Drymaria cordata (L.) Willd. ex 

Roem. & Schult. (Cariophyllaceae). 

   

 

3.1.4. Temperaturas cardinais de germinação 

 

As temperaturas cardinais de germinação foram calculadas a partir das 

regressões lineares estabelecidas entre as taxas de germinação e a temperatura, 

interpretadas de acordo com as equações (2) e (3). Tendo em conta a significância 

estatística das regressões atrás referida, é de acordar pouco significado à temperatura 

óptima e, sobretudo, à temperatura máxima. No Quadro 3.2 são apresentadas as 

temperaturas cardinais para os três decis de germinação de cada variedade e o intervalo 

de confiança de 95% para a temperatura-base apenas. 

 
Quadro 3.2. Temperaturas cardinais (base, óptima e máxima) para o 2º, 5º e 8º decis de germinação das 
variedades de milho (catete, matuba e SAM3) e feijão (catarina, calongupa, ervilha, manteiga e 
sondeyombua). Também se indica o intervalo de 95% de confiança (IC 95%) da Tbase de cada decil de 
germinação. 

Tbase IC (95%) Tbase IC (95%) Tbase IC (95%)

Catete 10.1 [8.8; 11.3] 9.4 [8.1; 10.6] 9.0 [7.7; 10.2] 33,6 33,4 34,2 41,4 41,2 41,3
Matuba 10.5 [7.2; 13.7] 9.7 [6.4; 12.9] 7.4 [4.2;10.6] 31,3 31,7 32,4 42,9 43,1 43,1
SAM3 8.6 [6.6; 10.6] 8.2 [6.2; 10.2] 6.7 [4.7; 8.7] 30,5 30,9 30,4 45,7 46,4 47,4

Catarina 5.5 [2.0; 8.9] 4.2 [0.7; 7.8] 2.1 [-1.4; 5.6] 35,0 35,4 35,3 40,5 40,4 41,4
Calongupa 10.8 [6.5; 15] 9.9 [5.6; 14.1] 6.9 [2.7; 11.1] 26,5 26,4 28,2 35,0 35,3 34,6

Ervilha 7.1 [5.6; 8.6] 5.8 [4.3; 7.3] 5.9 [4.4; 7.4] 29,0 30,6 30,9 42,9 43,0 43,1
Manteiga 9.9 [6.4; 13.4] 9 [5.5; 12.5] 6.5 [3.0; 9.9] 26,9 29,7 29,6 39,5 40,9 39,0

Sondeyombwa 2.7 [1.2; 4.2] 2.8 [1.3; 4.2] 1.4 [-0.09; 2.8] 28,7 29,0 27,3 34,7 34,9 34,9

Temperatura óptima  (ºC) Temperatura máxima  (ºC)

2º Decil 5º Decil 8º Decil 2º Decil 5º Decil 8º Decil
2º Decil 5º Decil 8º Decil

Temperatura base (ºC)

Variedades

 
 

Os valores estimados para a temperatura-base variam ligeiramente entre as três 

fracções de cada variedade. Para avaliar a significância estatística da variação da Tbase 

ao longo da população foram estimados os intervalos de confiança para 95% de 

probabilidade dos valores referentes às várias fracções germinadas (Quadro 3.2.). 

Verificou-se que os valores de Tbase obtidos para qualquer variedade são semelhantes 

entre as fracções germinadas, no sentido que o valor da Tbase de cada fracção está 

contido no intervalo de valores das outras duas fracções. Assim, a Tbase média das três 

fracções de cada variedade foi utilizada como representativa da germinação de toda a 
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população dessa variedade. A hipótese de uma Tbase independente foi também 

considerada por Garcia-Huidobro et al. (1982a) no estudo com milho painço, por Ong 

(1983) no estudo do milho painço, por Gummerson (1986) para a cana de açucar, por 

Cowell et al. (1986a), por Ellis et al. (1986b) e Ellis et al. (1987c) para o grão-de- bico, 

a fava e outras leguminosas e por Andrade (2001) num estudo com cultivares de fava, 

soja, ervilha e milho. 

 

No milho, o valor médio da temperatura base nas variedades catete e matuba são 

idênticas (9ºC), mas no SAM3 a Tbase foi ligeiramente mais baixa, de 8ºC. Estes 

resultados são semelhantes aos obtidos por Pinto (1998) com uma variedade regional de 

Cabo Verde, mas foram superiores em 3ºC a 4ºC em relação aos obtidos por Abreu et 

al. (1994) num estudo com duas variedades de regiões temperadas Lorena e Cristina. 

No feijão, as variedades catarina e sondeyombwa apresentam valores médios de Tbase 

muito baixos, da ordem de 3,9ºC na catarina e de 2,3ºC na sondeyombwa. As 

variedades calongupa e manteiga apresentam os valores médios da Tbase mais elevados, 

sendo cerca de 9,2ºC na calongupa e de 8,4ºC na manteiga. A ervilha apresenta um 

valor intermédio de 6,3ºC. Os resultados obtidos para calongupa, ervilha e manteiga 

aproximam-se dos obtidos por  Bianconi (2009) em estudos de germinação de quatro 

cultivares (Carioca comum, Iapar 81, IPR Graúna e IPR Uirapuru) de Phaseolus 

vulgaris L. numa placa de gradiente térmico e dos resultados da Tbase obtidos por Pinto 

(1998) para feijão Bangolo e Fava, variedades regionais de Cabo Verde. 

Relativamente à temperatura óptima das fracções germinadas (Quadro 3.2.), o 

valor médio da mesma para a variedade catete foi da ordem dos 33,7ºC, variando entre 

33,4ºC e 34,2ºC. Para a matuba, a média da Tóp foi de 31,7ºC (variando entre 31,3ºC e 

32ºC) e para a SAM3 foi de 30,6ºC (entre 30,4ºC e 30,9ºC). Para a catarina o valor 

médio da Tóp foi de 35ºC (o maior de todas as variedades de feijão) e variou entre 35ºC 

e 35,4ºC; na calongupa foi de 27ºC (entre 26,4ºC e 28,2ºC); na ervilha foi de 30,2ºC 

(entre 29ºC e 30,9ºC); na manteiga foi de 28,7ºC (entre 26,9ºC e 29,7ºC); e na 

sondeyombwa foi de 28,3ºC, variando entre 27,3ºC e 29ºC. Dentro das variedades de 

milho e de feijão as diferenças não são elevadas entre as temperaturas óptimas, porém 

constatou-se que são aparentemente maiores nas variedades de milho do que nas do 

feijão (excepto a variedade catarina). 
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Com respeito à temperatura máxima (Quadro 3.2.), para a variedade catete o 

valor médio de Tmáx foi de 41,3ºC e variou entre 41,2ºC e 41,4ºC. Na matuba foi de 

43ºC (entre 42,9ºC e 43,1ºC) e para SAM3 o valor médio da Tmáx foi de 46,5ºC (entre 

45,7ºC e 47,4ºC). No feijão, o valor médio da Tmáx para a variedade catarina foi de 

40,8ºC (entre 40,4ºC e 41,4ºC); para a calongupa foi de 34,9ºC (entre 34,6ºC e 35,3ºC); 

para ervilha foi de 43ºC (entre 42,9ºC e 43,1ºC); para manteiga foi de 39,8ºC e variou 

entre 39ºC e 40,9ºC; e para sondeyombwa foi de 34,9ºC (entre 34,7ºC e 34,9ºC). No 

milho, a variedade SAM3 indicou ser mais tolerante às temperaturas máximas e no 

feijão foi a variedade ervilha. 

 

De acordo com Augus e Moncur (1985) e Costa (2008) existe um consenso que 

na maioria das espécies tropicais a gama de valores da temperatura base e a da óptima 

se situam no intervalo entre 9ºC e 13ºC e entre 27ºC e 32ºC, respectivamente.  Várias 

referências (Pereira, 2009; Pires et al., 2009; Pimenta et al., 2010 e Lamarca et al., 

2011) indicam a faixa térmica adequada para a germinação de sementes de espécies 

tropicais como sendo entre 20ºC e 30ºC no caso das temperaturas óptimas e entre 35ºC 

e 40ºC para as máximas. Contudo, pode ocorrer variações na mesma espécie, 

provavelmente devido a factores genéticos. Constata-se que no presente trabalho, as 

temperaturas obtidas para as variedades de milho estão dentro da gama de temperaturas 

referidas; temperaturas nesta gama foram utilizadas por Wagner et al. (2011), Storck 

(2009) e Aguiar e Guissen (2002). Para as variedades de feijão, com excepção da 

variedade catarina e sondeyombwa, os valores das temperaturas base e óptima obtidos 

neste trabalho estão dentro da gama de temperaturas referidas para espécies tropicais e 

são semelhantes aos determinados por Cardoso et al. (2001) com as variedades 

brasileiras do feijão caupi BR7, BR14, BR17, IPA 206, Vita 7.  

 

As temperaturas base determinadas para o feijão catarina e sondeyombua, mais 

baixas do que nas outras variedades, embora lhes confira uma maior plasticidade em 

termos de regime térmico, pode estar associada a uma eventual origem extra-tropical 

destas cultivares e a características genéticas específicas que limitem a sua 

adaptabilidade às condições tropicais. De acordo com Lamarca et al. (2011), o 

comportamento germinativo distinto entre populações da mesma espécie e, por outro 

lado, comum entre espécies da mesma região, sugere que a pressão de selecção do 
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ambiente tenha sido bastante expressiva sobre o potencial germinativo, adaptando as 

exigências da germinação às condições térmicas do local de origem. 

 

 

3.1.5. Tempos térmicos e dispersão da germinação 

 

Os tempos térmicos médios para a germinação dos 3 decis 0,2Gf, 0,5Gf e 0,8Gf 

estão também apresentados no Quadro 3.1 para cada variedade, no intervalo sub-óptimo 

de temperaturas, e foram calculados de acordo com as equações (2) e (3). Os tempos 

térmicos para a gama supra-óptima de temperaturas não foram calculados devido à fraca 

significância das regressões respectivas.  

No caso do milho, a variedade catete necessitou duma duração térmica maior do 

que as outras variedades para a germinação nas vários fracções da população de 

sementes germinadas (Quadro 3.1). Por exemplo, para a germinação de 80% da 

população a catete requer 47 ºC d, comparado com cerca de 41 ºC d da matuba e SAM3. 

Isto quer dizer que à mesma temperatura a germinação da catete é mais lenta do que a 

das outras variedades de milho. 

 No caso do feijão, a germinação de 50% da população é mais rápida nas 

variedades calongupa e manteiga, requerendo um tempo térmico de 18-19 ºC d, 

comparado com 38 ºC d na variedade mais lenta, a sondeyombwa; a catarina e a ervilha 

têm uma duração térmica intermédia de cerca de 30 ºC d. Para a germinação de 80% da 

população a calongupa e a manteiga continuam a ser as mais rápidas, com tempos 

térmicos da ordem dos 30-33ºC d, a ervilha mantém uma posição intermédia com uma 

duração térmica de 40 ºC d e a catarina e sondeyombwa são as mais lentas, com tempos 

térmicos de 53-55 ºC d. Este atraso na germinação do 8º decil da catarina parece indicar 

que tem uma maior dispersão da germinação que as outras variedades de feijão. 

A dispersão da germinação é importante em situações onde a variação dos 

factores ambientais pode ser rápida. Por exemplo, uma germinação concentrada, com 

menor dispersão é preferível onde a disponibilidade hídrica pode flutuar rapidamente 

entre condições favoráveis e condições desfavoráveis, devido por exemplo ao carácter 

episódico da precipitação. 

 

Para estimar a dispersão da germinação como desvio padrão da distribuição de 

frequências dos tempos térmicos de germinação ao longo das várias fracções 
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germinadas foi analisada a evolução da germinação acumulada em função da 

temperatura acumulada no intervalo sub-óptimo de temperaturas. A temperatura 

acumulada até à germinação duma dada fracção ou percentil da população corresponde 

ao tempo térmico necessário para a germinação dessa fracção. Para os cálculos 

considerou-se como temperatura-base representativa de cada variedade o valor médio 

das temperaturas-base estimadas para as três fracções consideradas (20%, 50% e 80%). 

A Figura 3.4a e 3.4b., ilustra o progresso da germinação acumulada ao longo do 

tempo térmico no intervalo sub-óptimo de temperaturas para as variedades de milho e 

feijão. A curva Normal de probabilidade acumulada ajustada ao progresso da 

germinação em função do tempo térmico, obtida pelo modelo de análise probit, é 

também apresentada. O ajustamento parece ser razoável nas oito variedades. 
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Figura 3.4a. Evolução da fracção de sementes germinadas em função do tempo térmico necessário 
para a germinação de cada fracção, nas variedades de milho indicadas e a curva Normal ajustada 
aos dados por análise probit. 
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Figura 3.4b. Evolução da fracção de sementes germinadas em função do tempo térmico 
necessário para a germinação de cada fracção, nas variedades de feijão indicadas e a 
curva Normal ajustada aos dados por análise probit. 

 
 
 

Para avaliar a qualidade desse ajustamento, apresentam-se no Quadro 3.3. os 

valores dos parâmetros estimados pela análise probit (ver equação 6) nomeadamente o 

desvio-padrão (σ) da distribuição dos tempos térmicos em torno do valor mais provável 

e a constante (C) da regressão linear entre probit (G) e o tempo térmico, além dos 

respectivos valores do coeficiente de determinação das regressões, para as variedades de 

milho e feijão. Os coeficientes de determinação são globalmente elevados e as 

regressões foram significativas a p<0,01 para todas as variedades. Os resultados 

confirmam a hipótese testada de que a germinação acumulada ao longo do tempo 

térmico segue uma curva Normal cumulativa, pelo que a distribuição dos tempos 

térmicos de germinação é significativamente Normal e a dispersão da germinação pode 

ser estimada através do desvio-padrão dos tempos térmicos. Resultados semelhantes 
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foram obtidos por Covell et al. (1986a), Ferrão et al. (1996), Andrade (2001) e 

Hardegree et al.,(2003). 

  
Quadro 3.3. Parâmetros das regressões entre probit (G) e o tempo térmico para a 
germinação das variedades de milho e feijão no intervalo sub-óptimo de temperaturas. 
C é a constante de intercepção das regressões, σ é o desvio-padrão da distribuição de 
frequências do tempo térmico, R2 é o coeficiente de determinação das regressões e p é 
o nível de significância das mesmas.          

Significância

p< 0,01

p< 0,01

p< 0,01

p< 0,01

p< 0,01

p< 0,01

p< 0,01

p< 0,01

Manteiga (Tbase=8.4) -2,245 8,7 0,92

Sondeyombwa (Tbase=2.3) -3,399 11,8 0,99

Calongupa (Tbase=9.2) -3,336 6,1 0,83

Ervilha (Tbase=6.3) -2,399 10,9 0,93

SAM3 (Tbase=7.8) -1,674 17,2 0,99

Catarina (Tbase=3.9) -2,650 13,2 0,81

Catete (Tbase=9.5) -3,147 11,9 0,98

Matuba (Tbase=9.2) -3,076 9,2 0,99

Variedade C σ R2 probit

 
 

 

A dispersão da germinação em torno dos tempos térmicos mais prováveis (que, 

recorde-se, são os correspondentes à germinação do 5º decil, onde está implícito que 

mais sementes germinam por unidade de tempo) nas variedades de milho foi maior no 

SAM3 (Quadro 3.3) com um desvio-padrão de 17,2 ºC d (para um tempo térmico mais 

provável de 28,7 ºC d), seguindo-se a variedade catete com 11,9 ºC d; a variedade 

matuba é a que apresenta uma germinação mais concentrada, com um σ de apenas 9,2 

ºC d. Relativamente às variedades de feijão, a catarina com um desvio-padrão de 13,2 

ºC d é a que maior dispersão apresenta, como acima previsto, seguida da sondeyombwa 

e ervilha com 11-12 ºCd; a calongupa tem uma germinação muito concentrada, com um 

desvio-padrão de apenas 6 ºC d.  
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3.2. Emergência em ambiente controlado 
 

Nesta secção analisam-se os resultados dos ensaios de emergência em função da 

temperatura sob regime hídrico constante e dos ensaios de emergência em função da 

precipitação simulada, a temperatura constante, na placa de gradiente térmico. 

 
3.2.1. Emergência e temperatura 

 

3.2.1.1. Variação da emergência ao longo do tempo às várias temperaturas 

 

A Figura 3.5 mostra a evolução ao longo do tempo da emergência acumulada 

(em percentagem de plântulas emergidas relativamente ao total de sementes semeadas) 

de cada uma das oito variedades de milho e feijão, às doze temperaturas médias do solo 

durante o respectivo período de emergência. Tal como no caso da germinação, as curvas 

de emergência acumulada em função do tempo têm uma forma aproximadamente 

sigmoidal. Este tipo de comportamento parece ser generalizado, sendo descrito por 

vários autores como Leong e Ong (1983) e Abreu (1987) no estudo da emergência do 

amendoim, Gan et al., (1992) no estudo do trigo e Andrade (2001) no estudo da fava, 

ervilha, tremocilha, grão-de-bico, girassol, milho e sorgo.  

0

20

40

60

80

100

0 50 100 150 200 250 300

Em
er

gê
nc

ia
  a

cu
m

ul
ad

a 
 (%

)

Tempo  (h)

Catete
12.1

14.6

17.3

19.9

22.3

24.6

27.6

30.2

32.4

34.9

37.4

39.9
0

20

40

60

80

100

0 50 100 150 200 250 300

Em
er

gê
nc

ia
  a

cu
m

ul
ad

a 
 (%

)

Tempo  (h)

Matuba 11.8

13.9

15.2

18.9

20.9

23.3

25.2

29.6

30.4

33.2

35.4

37.8

0

20

40

60

80

100

0 50 100 150 200 250

Em
er

gê
nc

ia
  a

cu
m

ul
ad

a 
 (%

)

Tempo  (h)

SAM3 12.0

14.3

16.7

20.9

22.2

25.0

26.2

29.3

31.3

32.9

35.3

37.1

 
Figura 3.5a. Evolução da emergência acumulada ao longo do tempo após sementeira a várias 
temperaturas, para as variedades de milho indicadas. 
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Nas variedades de milho (Figura 3.5a) a emergência decorreu em geral no 

intervalo de temperaturas médias entre 11,8ºC e 39,9ºC. A emergência das primeiras 

plântulas da variedade catete teve início a temperaturas entre 27,6 ºC e 34,9ºC, 66 horas 

após a sementeira. A emergência máxima atingida foi de 85% à temperatura média de 

24,6ºC, observada a cerca de 146 horas de duração do ensaio. Às temperaturas de 

12,1ºC e 14,6ºC não se registou emergência. Na variedade matuba houve emergência a 

todas as temperaturas. A emergência teve início 47 horas após sementeira a 

temperaturas entre 29,6ºC e 35,4ºC, cerca de 19 horas mais cedo do que na catete. A 

emergência máxima alcançada foi de 100% à temperatura de 25,2ºC, 86 horas após o 

início da experiência. No caso da SAM3, o início da emergência deu-se 46 horas após 

sementeira às temperaturas entre 31,3°C e 35,3°C. A percentagem máxima de 

emergência foi de 95% e ocorreu às temperaturas de 25°C e 35,3ºC após 90 e 108 horas, 

respectivamente. Não se verificou emergência à temperatura de 12ºC. 
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Figura 3.5b. Evolução da emergência acumulada ao longo do tempo após sementeira a várias 
temperaturas, para as variedades de feijão indicadas. 
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Nas variedades de feijão os extremos do intervalo térmico para estudo da 

emergência foram globalmente de 11,4ºC a 43,7ºC (Figura 3.5b). Na variedade catarina 

as primeiras plântulas emergiram 62 horas após início do ensaio a temperaturas entre 

22,7ºC e 27,1ºC. A emergência máxima (100%) ocorreu às temperaturas de 27,1ºC e 

31,9ºC, 98 horas após o início da experiência e à temperatura de 28,8ºC às 130 horas; às 

temperaturas de 12,3 ºC e 37,4 ºC não se observou emergência. Na variedade calongupa 

a emergência iniciou-se no intervalo entre 27,1 e 31,9ºC, 57 horas após início do ensaio, 

ocorrendo 5 horas mais cedo do que na catarina. A percentagem máxima de emergência 

atingida foi de 85% a 20,2ºC e a 17,4ºC, respectivamente 169 e 279 horas após início do 

ensaio; às temperaturas de 36,5ºC e 39,5ºC não ocorreu emergência. O início da 

emergência da ervilha deu-se a temperaturas entre 23,5ºC e 32,3ºC, 47 horas após 

instalação da experiência. A percentagem de emergência atingida foi de 100% a várias 

temperaturas, nomeadamente a 29,6ºC onde ocorreu em menos tempo (63 horas); não 

foi registada emergência a 11,8 ºC e a 37,9ºC. A emergência da ervilha foi mais rápida 

do que a da calongupa e catarina em 10 a 15 horas. Esta variedade manteve constante a 

máxima emergência com valores elevados numa gama térmica ampla. 

A emergência da variedade manteiga teve início na gama de temperaturas entre 

27,2ºC e 32,9ºC, 38 horas após início do ensaio, cerca de 9 horas mais sendo do que a 

da ervilha. A emergência máxima de 100% foi registada em simultâneo às temperaturas 

de 24,1ºC, 27,2ºC e 29,9ºC, 70 horas após o início do ensaio, embora percentagem igual 

tenha sido alcançada a 18,8ºC após 126 horas; não ocorreu emergência a 11,8ºC, 

14,4ºC, 38,1ºC e 40,3ºC. Relativamente à gama de temperatura em que foi observada a 

máxima emergência verifica-se que foi similar ao verificado na variedade ervilha. As 

primeiras plântulas da variedade sondeyombwa emergiram a temperaturas entre 23,3ºC 

e 28,5ºC, 43 horas após sementeira. A máxima emergência foi de 90% à temperatura de 

26,1ºC, 194 horas após sementeira; não foi registada emergência à temperatura de 

11,4ºC. 

O início da emergência diferiu entre as várias variedades. No milho, o tempo 

para o início da emergência das variedades matuba e SAM3 foi semelhante e mais curto 

do que o da catete. No feijão, as variedades manteiga, sondeyombwa e ervilha iniciaram 

a emergência mais cedo do que a catarina e a calongupa. 
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3.2.2. Emergência final e temperatura 

 

A emergência final (Ef,%) refere-se à percentagem máxima de plântulas emergidas 

relativamente ao total de 20 semeadas para cada uma das variedades. As Figuras 3.6a e 

b mostram a evolução da emergência final de cada variedade de milho e feijão em 

função da temperatura. Em geral, para todas as variedades a emergência final apresenta 

um comportamento relativamente à temperatura semelhante ao da germinação. O 

patamar onde ocorrem as emergências máximas corresponde a uma gama de 

temperaturas próximas da óptima de acordo com Andrade (2001); esse patamar está 

melhor definido na germinação do que na emergência devido ao menor número de 

sementes utilizado neste caso, em que cada uma equivale a 5%. Á medida que as 

temperaturas diminuem ou aumentam para além dessa gama as emergências finais 

decrescem muito rapidamente. Vários autores referem comportamentos deste tipo em 

relação à emergência de várias espécies, nomeadamente Garcia-Huidobro et 

al.,(1982a,b), Mohamed et al., (1988a,b), Andrade (2001),  Luiz (2006) e Cardozo, et 

al.(2008).   
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Figura 3.6a. Emergência final (Ef, %) em função da temperatura das três variedades de milho.  

 
 
 

Na Figura 3.6a verifica-se que as variedades de milho atingiram geralmente 

percentagens de emergência superiores ao m.a.a. no intervalo térmico entre cerca de 

20ºC e 30-35ºC. Para a variedade catete a temperatura inicial de ocorrência da 
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emergência com percentagem superior aos m.a.a. foi de 22,3ºC, para a matuba foi 

18,9ºC e para a SAM3 foi de 25ºC. Na variedade catete o declínio da emergência deu-se 

à temperatura de aproximadamente 30ºC, enquanto nas variedades matuba e SAM3 o 

declínio observou-se a 37ºC. No entanto, como já referido, o pequeno número de 

sementes limita uma análise mais profunda. 
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Figura 3.6b. Emergência final (Ef, %) em função da temperatura das cinco variedades de feijão. 

 

A Figura 3.6b mostra que nas variedades de feijão o intervalo térmico em que 

ocorreu emergência final com percentagem superior ao m.a.a. situa-se em geral entre 

cerca de 17ºC e 36ºC. Na ervilha, a temperatura inicial para ocorrência de emergência 

superior ao m.a.a. foi de 14,1 ºC, menor que nas restantes variedades, enquanto na 

sondeyombwa foi de 21,1ºC, a maior de todas as variedades. A gama de temperaturas 

para as quais foram alcançadas emergências superiores aos mínimos agronomicamente 

aceitáveis termina entre 32,4ºC e 32,9ºC na maioria das variedades de feijão, com 

excepção da catarina onde foi de 35ºC. 
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3.2.3. Relação entre as taxas de emergência e a temperatura 

 

A relação entre a velocidade ou taxa de emergência e a temperatura para 3 decis 

da população efectivamente emergida (2º decil ou 0,2 Ef, 5º ou 0,5 Ef e 8º decil ou 0,8 

Ef) é apresentada na Figura 3.7a para as variedades de milho e Figura 3.7b para as de 

feijão. Tal como na germinação, a figura mostra que, em geral, para todas as variedades 

e decis a taxa de emergência parece aumentar linearmente com o aumento de 

temperatura num intervalo sub-óptimo, até atingir um valor máximo à temperatura 

óptima, a partir do qual a taxa tende a diminuir de forma aproximadamente linear com o 

aumento de temperatura no intervalo supra-óptimo, de acordo com o descrito pelas 

equações 4 e 5. Vários autores referem este comportamento das taxas de emergência 

relativamente à temperatura, nomeadamente Cao e Moss (1989) com trigo e cevada, 

Brar et al., (1992) na emergência do sorghum, Abreu e Clark (1993) com amendoim, 

Andrade (2001) com fava, milho, girassol e Borges, et al., (2007) com a luehea 

divariacat Mart.(espécie brasileira). 

Para construir a Figura 3.7 foi utilizado um critério semelhante ao da 

germinação, isto é, não foram considerados os casos cuja percentagem de germinação 

final foi inferior a metade da percentagem mínima agronomicamente aceitável, no 

intervalo sub-óptimo. 
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Figura 3.7a. Relação entre a taxa de emergência e a temperatura para três decis de população 
emergida das variedades de milho indicadas. 
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Entre as variedades de milho (Figura 3.7a), a matuba foi a mais rápida pois 

apresentou as taxas de emergência mais elevadas nos 3 decis, e a catete foi a mais lenta. 

Para qualquer das variedades as maiores taxas ocorreram entre 31,2ºC e 33,7ºC. 
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Figura 3.7b. Relação entre a taxa de emergência e a temperatura para três decis de população 
emergida das variedades de feijão indicadas. 

 

 

No caso das variedades de feijão (Figura 3.7b), a manteiga apresenta as taxas de 

emergência mais elevadas nos 3 decis, enquanto a catarina foi a mais lenta. Para 

qualquer das variedades as taxas mais elevadas ocorreram entre 28,5ºC e 30,9ºC, 

temperaturas cerca de 3ºC inferiores às equivalentes nas variedades de milho. Entre 

todas as variedades de milho e de feijão, a variedade de feijão manteiga apresentou as 

taxas de emergência mais elevadas para os 3 decis, registadas a 29,9ºC.  

 

 Para cada um dos intervalos térmicos referidos foram estabelecidas regressões 

lineares entre as taxas de emergência relativas a 0,2 Ef, 0,5 Ef e 0,8 Ef de cada 
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variedade e as temperaturas respectivas, sendo os resultados apresentados no Quadro 

3.4. 

 
Quadro 3.4. Regressões lineares entre taxa de emergência e temperatura, para 3 decis da população 
emergida (0,2Ef, 0,5Ef e 0,8Ef) nas variedades de milho (catete, matuba e SAM3) e de feijão (catarina, 
calongupa, ervilha, manteiga e sondeyombwa), nos intervalos sub-óptimo (a) e supra-óptimo (b) de 
temperaturas (N é o número de pontos de cada regressão). R2 é o coeficiente de determinação. A 
significância das regressões (p) também é indicada (ns, não significativa a p<0,05). θ é o tempo térmico 
de emergência para o intervalo sub-óptimo 

Equação 
TT

R2 Significância
TT

Equação 
R2 Significância

Variedades

R
e
c
ta

2º decil 5º decil 8º decil

N

Equação 
R2 Significância

TT

ºCd ºCd ºCd
a   Y=0,019X - 0,210 0.96 p<0.01 50.5   Y=0,018X - 0,200 0.93 p<0.01 55.6   Y=0,015X - 0,152 0.86 p<0.01 68.0 7

b   Y= -0,075X + 2,869 0.81 p<0.05   Y= -0,070X + 2,679 0.79 NS   Y= -0,059X + 2,250 0.81 NS 4

a   Y=0,0239X - 0,2426 0.99 p<0.01 41.8   Y=0,023X - 0,245 0.99 p<0.01 43.9   Y=0,021X - 0,219 0.99 p<0.01 48.3 9

b   Y= -0,104X + 4,120 0.69 NS   Y= -0,098X + 3,841 0.73 NS   Y= -0,078X + 3,048 0.92 p<0.01 4

a   Y=0,023X - 0,203 0.95 p<0.01 42.7   Y=0,022X - 0,194 0.96 p<0.01 45.9   Y=0,021X - 0,235 0.97 p<0.01 46.9 9

b   Y= -0,079X + 3,212 0.88 p<0.05   Y= -0,074X + 2,995 0.92 p<0.05   Y= -0,053X + 2,176 0.88 p<0.05 4

a   Y=0,016X - 0,015 0.99 p<0.01 63   Y=0,016X - 0,053 0.94 p<0.01 64   Y=0,012X  - 0,002 0.91 p<0.01 85 5

b   Y= -0,048X + 1,885 0.83 p<0.05   Y= -0,043X + 1,685 0.87 p<0.05   Y= -0,037X + 1,452 0.85 p<0.05 4

a   Y=0,028X - 0,337 0.95 p<0.01 35.3   Y=0,022X - 0,251 0.91 p<0.01 45.0   Y=0,013X - 0,114 0.66 p<0.05 74.6 7

b   Y= -0,115X + 3,956 0.93 p<0.05   Y= -0,053X + 1,931 0.50 NS   Y= -0,065X + 2,385 0.61 NS 5

a   Y=0,025X -  0,172 0.96 p<0.01 40.0   Y=0,024X  - 0,192 0.97 p<0.01 41.5   Y=0,021X - 0,158 0.96 p<0.01 48.8 7

b   Y= -0,062X + 2,483 0.75 NS   Y= -0,059X + 2,337 0.78 NS   Y= -0,052X + 2,033 0.89 p<0.05 4

a   Y=0,034X - 0,338 0.94 p<0.01 29.5   Y=0,026X - 0,231 0.95 p<0.01 38.8   Y=0,0203X-0,151 0.95 p<0.01 49.3 7

b   Y= -0,064X + 2,643 0.66 p<0.05   Y= -0,049X + 1,958 0.81 NS   Y= -0,0667X+2,413 0.88 NS 4

a   Y=0,033X - 0,340 0.82 p<0.05 30.2   Y=0,024X - 0,227 0.94 p<0.01 41.5   Y=0,015X - 0,099 0.99 p<0.01 68.5 6

b   Y= -0,054X + 2,139 0.82 p<0.05   Y= -0,043X  1,724 0.78 p<0.05   Y= -0,049X + 1,887 0.89 p<0.05 5
Sondeyombwa
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Os resultados obtidos com todas as variedades mostram que no intervalo sub-

óptimo de temperaturas médias, as regressões são lineares nos três decis da população 

emergida e os coeficientes de determinação (R2) das regressões são superiores a 90%, 

excepto no 8º decil do milho catete (86%) e do feijão calongupa (66%) e no 2º decil do 

feijão sondeyombwa. No intervalo supra-óptimo os valores de R2 foram em regra 

inferiores aos do sub-óptimo, da ordem dos 70 a 85%, e foram ainda menores 

nomeadamente na emergência do 5º (50%) e 8º (61%) decis do feijão calongupa. 

Apesar da baixa correlação neste intervalo, as regressões parecem ser tendencialmente 

lineares e os baixos coeficientes observados devem-se provavelmente ao reduzido 

número de pontos regredidos, tal como na germinação. A ANOVA das regressões 

mostrou que no intervalo sub-óptimo de temperaturas as relações são significativamente 

lineares para a probabilidade sobretudo de 99 % (p<0,01) e nalguns casos de 95 % 

(p<0,05) para as várias fracções de população emergida de todas as variedades, 

enquanto no intervalo supra-óptimo muitas das regressões não são significativamente 

lineares (Apendice II). 
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A linearidade observada no intervalo sub-óptimo de temperaturas é similar aos 

resultados obtidos em trabalhos sobre emergência realizados por Abreu (1987), 

Craufurd et al., (1996) e Andrade (2001).  

 

 

3.2.4. Temperaturas cardinais de emergência 

 

 As temperaturas cardinais de emergência foram estimadas a partir das regressões 

lineares estabelecidas entre as taxas de emergência e a temperatura, de acordo com as 

equações 4 e 5. Os valores estimados para as temperaturas base, óptima e máxima para 

os três decis da população emergida de cada variedade são apresentados no Quadro 3.5. 

Tendo em conta a significância estatística das regressões atrás referida, é de acordar 

pouco significado à temperatura óptima e, sobretudo, à temperatura máxima, tal como 

no caso da germinação. 

 
Quadro 3.5. Temperaturas cardinais (base, óptima e máxima) para o 2º, 5º e 8º decis de 
emergência das variedades de milho (catete, matuba e SAM3) e feijão (catarina, calongupa, 
ervilha, manteiga e sondeyombwa). Também se indica o intervalo de 95% de confiança (IC 
95%) da Tbase de cada decil de emergência. 

Tbase IC (95%) Tbase IC (95%) Tbase IC (95%)

Catete 10.6 [7.1;14.1] 11.1 [7.6;14.6] 10.3 [6.8;13.7] 32.5 32.8 32.7 38.3 38.3 38.3
Matuba 10.2 [9.5;10.9] 10.7 [9.9;11.4] 10.6 [9.8;11.3] 31.5 34.0 33.1 39.5 39.4 39
SAM3 8.7 [7.9;9.4] 8.9 [8.2;9.6] 10.4 [9.6;11.1] 33.5 33.5 32.1 40.9 40.7 41.3

Catarina 1.0 [-2.4;4.5] 3.4 [-0.07;6.9] 0.2 [-3.3;3.7] 29.8 29.5 29.8 35 39 41
Calongupa 11.9 [8.2;15.6] 11.3 [7.6;15.0] 8.5 [4.7;12.2] 30.0 30.1 30.8 34.5 36.5 36.4

Ervilha 6.9 [5.6;8.1] 8.0 [6.7;9.2] 7.7 [6.4;8.9] 30.4 30.5 30.1 39.8 39.7 38.9
Manteiga 10.0 [7.5;12.5] 8.9 [6.4;11.4] 7.4 [6.3;11.3] 30.5 29.1 29.5 41.5 39.7 36.2

Sondeyombwa 10.3 [6.6;14.0] 9.4 [5.6;13.1] 6.9 [3.2;10.6] 29 29 31 39.8 40.0 38.7

Temperatura óptima Temperatura máximaTemperatura base

2º Decil 5º Decil 8º Decil 2º Decil 5º Decil 8º Decil
2º Decil 5º Decil 8º Decil

Variedades

 
 

Os valores estimados para a temperatura-base variam ligeiramente entre as três 

fracções de cada variedade. Tal como na germinação, foram calculados os intervalos de 

confiança para 95% de probabilidade das Tbase referentes às várias fracções emergidas, 

para avaliar a significância estatística da variação da mesma ao longo da população 

(Quadro 3.5.). Verificou-se que os valores de Tbase obtidos para qualquer variedade são 

semelhantes entre as fracções emergidas, no sentido que o valor da Tbase de cada 

fracção está contido no intervalo de valores das outras duas fracções. Assim, a Tbase 

média das três fracções de cada variedade foi utilizada como representativa da 

emergência de toda a população dessa variedade.  



63 
 

Nas variedades de milho, o valor médio da Tbase de emergência calculado para a 

variedade catete foi de 10,7ºC, semelhante ao da variedade matuba com uma Tbase 

média de 10,5ºC. Tal como na germinação, a Tbase média da SAM3 foi ligeiramente 

mais baixa, cerca de 9,3ºC. Os valores de Tbase obtidos neste trabalho são semelhantes 

aos referidos por Silva (1989) com cultivares Phoenix, Mezcla Amarillo e Pioneer 515 e 

por Andrade (2001), com para o milho.  

Nas variedades de feijão a Tbase média foi em regra inferior às das variedades de 

milho. A catarina apresenta um valor médio de Tbase comparativamente muito baixo, na 

ordem de 1,5ºC. Recorde-se que esta variedade também apresentou para a germinação 

Tbase muito baixas. A ervilha, com uma Tbase média de 7,5ºC, tem características 

intermédias, próximas das das variedades manteiga e sondeyombwa, ambas com Tbase 

médias de 8,8ºC. A calongupa requer temperaturas mais elevadas para emergir, pois 

apresenta Tbase média de 10,6ºC. Convém relembrar a afirmação de Bar e Steward 

(1994), de que os valores da temperatura base variam consoante o genótipo. 

A temperatura óptima para todas as variedades variou relativamente pouco nas 

três fracções emergidas (Quadro 3.5.), sugerindo que as temperaturas óptimas se 

mantiveram constantes ao longo da emergência de cada variedade de milho e feijão. O 

valor médio da Tópt estimado para a catete foi de 32,6ºC, para a matuba 32,9ºC e para a 

SAM3 foi 33ºC, muito semelhantes entre as três variedades. Nas variedades de feijão o 

valor médio da temperatura óptima para a emergência foi de 30 ºC, com uma variação 

insignificante entre as diferentes variedades e decis. 

Relativamente as temperaturas máximas (Quadro3.5.), no caso do milho o seu 

valor foi idêntico entre as várias fracções de cada variedade. O valor médio da Tmáx 

estimado para a variedade catete foi de 38,3ºC, para a matuba foi de 39,3ºC e para a 

SAM3 foi de 41 ºC. No feijão, as temperaturas máximas tendem a ser semelhantes entre 

os decis de cada variedade, excepto no caso da catarina e manteiga onde há diferenças 

de 5-6ºC entre as Tmáx das três fracções. Para comparação, o valor médio da Tmáx para a 

catarina foi de 38,4ºC, para a calongupa 35,8ºC, para a ervilha 39,5ºC, manteiga 

39,1ºC e para a sondeyombwa foi 39,2ºC. 
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3.2.5. Tempos térmicos e dispersão da emergência 

 

Os tempos térmicos médios para a emergência dos 3 decis 0,2Gf, 0,5Gf e 0,8Gf 

estão também apresentados no Quadro 3.5 para cada variedade, no intervalo sub-óptimo 

de temperaturas, e foram calculados de acordo com as equações 7. Os tempos térmicos 

para a gama supra-óptima de temperaturas não foram calculados devido à fraca 

significância das regressões respectivas. Por uma questão de comodidade, os tempos 

térmicos do Quadro 3.5 estão sintetizados no Quadro 3.6. 

 
Quadro 3.6. Tempos térmicos para a emergência dos 3 decis das variedades indicadas, no 
intervalo sub-óptimo de temperaturas. 

Catete Matuba SAM3 Catarina Calongupa Ervilha Manteiga Sondeyomwa
2º 50.5 41.8 42.7 63.0 35.3 40.0 29.5 30.2
5º 55.6 43.9 45.9 64.0 45 41.5 38.8 41.5
8º 68.0 48.3 46.9 85.0 74.6 48.8 49.3 68.5

Tempo térmico (ºCd) para Milho Tempo térmico (ºCd) para Feijão
Decil

 
 

Os resultados mostram que ao longo das fracções de emergência de cada 

variedade os tempos térmicos aumentaram. É natural que as durações térmicas para 

emergência de fracções sucessivas da população aumentem á medida que a emergência 

progride, tal como aconteceu na germinação. 

 

Entre as variedades do milho, a catete apresenta as necessidades térmicas para 

emergência das três fracções (entre 50,5 ºC d e 68 ºC d) maiores do que matuba (41,8 a 

48,3ºC d) e SAM3 (42,7 a 46,9ºC d); qualquer delas parece ter uma dispersão dos 

tempos térmicos relativamente pequena. Entre as variedades de feijão, a catarina 

apresenta as maiores necessidades térmicas (entre 63 ºC d e 85 ºC d) para a emergência, 

comparado com 35 a 75ºC d para a calongupa, 40 a 49ºC d para a ervilha, 30 a 49ºCd 

para a manteiga e 30 a 68ºC d para a sondeyombwa. A calongupa parece apresentar a 

maior dispersão dos tempos térmicos para a emergência. 

 

Tal como no caso da germinação, para estimar a dispersão da emergência foi 

analisada a evolução da emergência acumulada em função da temperatura acumulada no 

intervalo sub-óptimo de temperaturas. A temperatura acumulada até à emergência duma 

dada fracção ou percentil da população corresponde ao tempo térmico necessário para a 
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emergência dessa fracção. Para os cálculos considerou-se como temperatura-base 

representativa de cada variedade o valor médio das temperaturas-base estimadas para as 

três fracções consideradas (20%, 50% e 80%).  

 

A Figura 3.8a e b mostra que o progresso da emergência acumulada ao longo do 

tempo térmico no intervalo sub-óptimo de temperaturas para as variedades de milho e 

feijão parece seguir uma curva Normal de probabilidade acumulada. A figura apresenta 

também a curva Normal ajustada aos dados pelo modelo de análise probit. O 

ajustamento parece ser razoável nas oito variedades. 
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Figura 3.8a. Evolução da fracção de plântulas emergidas em função do tempo térmico 
necessário para a emergência de cada fracção, nas variedades de milho indicadas e a 
curva Normal ajustada aos dados por análise probit. 
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Figura 3.8b. Evolução da fracção de plântulas emergidas em função do tempo térmico 
necessário para a emergência de cada fracção, nas variedades de feijão indicadas e a curva 
Normal ajustada aos dados por análise probit. 
 

Para avaliar a qualidade desse ajustamento, apresentam-se no Quadro 3.7 os 

valores dos parâmetros estimados pela análise probit (ver equação 7) nomeadamente o 

desvio-padrão (σ) da distribuição dos tempos térmicos (θ) em torno do valor mais 

provável e a constante (C) da regressão linear entre probit (E) e o tempo térmico, além 

dos respectivos valores do coeficiente de determinação das regressões, para as 

variedades de milho e feijão. Os coeficientes de determinação são globalmente elevados 

e as regressões foram significativas a p<0,05 para todas as variedades. Tal como na 

germinação, os resultados confirmam que a emergência acumulada ao longo do tempo 

térmico segue uma curva Normal cumulativa, pelo que a distribuição dos tempos 

térmicos de emergência é significativamente Normal e a dispersão da emergência pode 

ser estimada através do desvio-padrão dos tempos térmicos. Resultados semelhantes 

foram obtidos por Abreu & Clark (1993) para a emergência do amendoim e por 

Andrade (2001) com várias espécies. 
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Quadro 3.7. Parâmetros das regressões entre probit (E) e o tempo térmico para a 
emergência das variedades de milho e feijão no intervalo sub-óptimo de 
temperaturas. C é a constante de intercepção das regressões, σ é o desvio-padrão da 
distribuição de frequências do tempo térmico, R2 é o coeficiente de determinação 
das regressões e p é o nível de significância das mesmas. 

Cultivar σ (ºCd) R
2

 probit (%) P 

16.4 p<0.05

7.6 p<0.05

20.4 p<0.05

16.7 p<0.05

37.0 p<0.05

10.5 p<0.05

22.7 p<0.05

24.4 p<0.05

C

-3.751

-5.952

-2.297

-4.399

Sonde (Tbase=8,8)

Feijão

Milho

Veriedade

Catete (Tbase =10,7)

Matuba (Tbase=10,5)

SAM3 (Tbase=9,3)

Catarina (Tbase=1,5)

Creme (Tbase=10,6)

Ervilha (Tbase=7,5)

99.9

96.1

99.8

86.2

Manteiga (Tbase=8,8)

76.9

99.5

79.3

-1.250

-4.320

-1.569

-1.950

99.5

 
 

No Quadro verifica-se que a dispersão foi em geral maior nas variedades de 

feijão do que nas de milho. Nas variedades de milho a maior dispersão registou-se na 

variedade SAM3, sendo de 20,4 ºC d para um tempo térmico (TT) mais provável de 45,9 

ºC d e a menor na matuba com 7,6 ºC d para um TT mais provável de 43,9 ºC d. Na 

variedade catete a dispersão observada foi de 16,4 ºC d para um TT de 55,6 ºC d. No 

feijão, confirma-se que a variedade calongupa apresentou a maior dispersão, na ordem 

de 37 ºC d (TT mais provável de 45 ºC d) e a ervilha foi a que teve a menor dispersão, 

de 10,5 ºC d (TT de 41,5 ºC d). A catarina com 16,7 ºC d, manteiga com 22,7 ºC d e 

sondeyombwa com 24,4 ºC d tiveram dispersões intermédias. 

 

Comparando a emergência com a germinação em relação à dispersão dos tempos 

térmicos, verificou-se que nas variedades de milho em ambos os casos a SAM3 

apresentou a maior dispersão e a matuba a menor. Nas variedades de feijão, a 

calongupa que na germinação apresentou a menor dispersão em relação as restantes 

variedades, apresentou na emergência a maior. A dispersão da emergência na ervilha foi 

idêntica à da germinação. As variedades catarina, manteiga e sondeyombwa 

apresentaram uma maior dispersão na emergência comparado com a germinação, 

sobretudo as duas últimas. 
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3.3.1. Emergência em função do regime hídrico 
 

Nesta secção apresenta-se os resultados das experiências sobre a emergência a 

doze tratamentos hídricos diferentes obtidos através de precipitação simulada, com 

características de chuvada única (sem reposição da água evaporada no dia anterior) ou 

mais frequente (com reposição, mantendo o teor de água no solo relativamente 

constante), realizadas na PGT conforme descrito nos materiais e métodos. Convém 

realçar que a maioria dos tratamentos hídricos corresponde a teores médios de água no 

solo no interior das caixas inferiores ao coeficiente de emurchecimento permanente 

(CE), situação semelhante ao que ocorre no campo (5 cm superficiais) após as primeiras 

chuvas sobre um solo que vem dum período de seca prolongado. Nesses tratamentos, a 

precipitação de 12 mm equivale aproximadamente ao CE nos 5 cm superficiais, 

enquanto a de 15 mm é ligeiramente inferior a 50% da capacidade utilizável (CU), que é 

de 15,5 mm nesse volume de solo. Recorde-se também que a temperatura foi mantida 

constante e uniforme sobre toda a placa, a valores próximos mas ligeiramente inferiores 

à temperatura óptima de cada variedade (no limite superior do intervalo sub-óptimo), 

para evitar condições térmicas desfavoráveis 

 

3.3.1.1. Duração cronológica de emergência das fracções 0,2 Ef, 0,5 Ef e 0,8 Ef em 

função do regime hídrico  

 

A Figura 3.9a e b exemplifica a influência da precipitação simulada no tempo 

(duração cronológica) necessário à emergência das fracções correspondentes ao 2º, 5º e 

8º decis de emergência das variedades de milho e feijão, com e sem reposição de água. 

Em geral, para todas as variedades e fracções o tempo necessário para emergência 

diminui com o aumento dos níveis de água até cerca de 12 a 15 mm de precipitação 

simulada, parecendo aumentar ligeiramente a partir daí com o aumento da precipitação. 

No extremo mais seco não chegou mesmo a observar-se emergência nalgumas 

variedades. Como referido anteriormente, alguma da flutuação observada nos resultados 

pode ser devida ao pequeno número de sementes utilizado nas experiências sobre 

emergência. 
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Figura 3.9a. Variação do tempo para emergência do 2º, 5º e 8º decis em relação a vários níveis de 
precipitação simulada nas variedades de milho.  
 
 
 
 

Entre as três variedades de milho (Figura 3.9a), a matuba apresentou o menor 

tempo para emergência do 5º e 8º decis, respectivamente de 55 e 64 horas, a um teor de 

15 mm de precipitação. Na variedade catete o menor tempo foi de 68 horas (50% de Ef) 

e 81 horas (80% de Ef) também a 15 mm. Relativamente à SAM3, os menores tempos 

foram de 56 horas (5º decil) e 67 horas (8º decil), igualmente registados aos 15 mm.  
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Figura 3.9b. Variação do tempo para emergência do 2º, 5º e 8º decis em relação a vários níveis de 
precipitação simulada nas variedades de feijão.  

 

Nas variedades de feijão (Figura 3.9b), os menores tempos de emergência dos 5º 

e 8º decis foram geralmente registados a 15 mm, excepto na variedade catarina em que 

estes tempos foram a 12 mm para ambos os decis e da variedade sondeyombwa em que 

se verificou a 12 mm para 80% de Ef. A ervilha foi a variedade que apresentou os 

menores tempos para a emergência das fracções de 50% e 80% de Ef.. 

 

 

3.3.1.2. Emergência final em função do regime hídrico 

 

A Figura 3.10 mostra a evolução da emergência final (Ef, %) em função da 

precipitação simulada, com e sem reposição da água evaporada no dia anterior. Em 

geral, a Ef aumenta rapidamente com o aumento de precipitação até valores próximos 
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dos 10 mm e tende a manter-se a níveis elevados para precipitações superiores, até pelo 

menos aos 18 mm. Convém insistir que algumas situações específicas mais atípicas 

podem resultar do pequeno número de sementes utilizado, onde uma semente equivale a 

5%. 
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Figura 3.10a. Evolução da emergência final (Ef, %) em função do teor de água (precipitação simulada, 
mm) para as variedades de milho indicadas, com e sem reposição de água. 
 

Nas variedades de milho (Figura 3.10a) não ocorreu emergência nas variedades 

catete e SAM3 a 6 mm na situação de ausência de reposição de água enquanto a matuba 

não emergiu a 6 mm nas duas situações com e sem reposição. A máxima emergência 

final na catete foi de 70% e ocorreu a 9 mm; a Ef tem um comportamento algo atípico, 

nunca atingindo valores superiores aos m.a.a.. Na matuba e SAM3, a partir de 9 mm 

mesmo sem reposição alcança-se emergência igual ou superior aos m.a.a.; a emergência 

máxima atingida foi de 95% a 15 mm na matuba e 100 % a 10 mm e 12 mm na SAM3. 

Nas variedades de feijão (Figura 3.10 b), a catarina não emergiu a 6 mm sem 

reposição. A Ef atingiu o valor máximo de 100% a 9 mm e daí até aos 15 mm a 

emergência final manteve-se superior aos m.a.a., diminuindo depois drasticamente para 

os 18 mm (equivalente a um teor de água no solo de 87% da CU). Na calongupa não 

ocorreu emergência a 6 e 7 mm com e sem reposição. A Ef atingiu o valor máximo de 

100% a 15 mm; os m.a.a. foram atingidos aos 9 mm com reposição, mas sem reposição 
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só parecem ser alcançados a teores de água mais elevados. No caso da ervilha, a 6 e 7 

mm não ocorreu emergência. A Ef atingiu o valor máximo de 100% num vasto intervalo 

hídrico a partir dos 10 mm, mas já aos 9 mm tinham sido atingidos os m.a.a. Na 

variedade manteiga ocorreu emergência em todos os tratamentos, parecendo mostrar 

tolerância à baixa disponibilidade hídrica. A partir dos 9 mm os valores de emergência 

final mantêm-se superiores aos m.a.a. e praticamente sempre ao nível dos 100%. Na 

sondeyombwa também ocorreu emergência a todos os níveis hídricos. Os m.a.a. de 

emergência ocorrem praticamente a partir dos 8 mm com e sem reposição, atingindo-se 

Ef de 100% entre 9 e 12 mm; a partir daí parece ocorrer uma ligeira diminuição da 

emergência. 

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20

Ef
 (

%
)

Teor de água  (mm)

Ervilha

Sem reposição Com reposição

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20

Ef
 (

%
)

Teor de água  (mm)

Sondeyombwa

Sem reposição Com reposição

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20

Ef
  (

%
)

Teor de água  (mm)

Manteiga

Sem reposição Com reposição

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20

Ef
  (

%
)

Teor de água  (mm)

Calongupa

Sem reposição Com reposição

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20

Ef
  (

%
)

Teor de água  (mm)

Catarina

Sem reposição Com reposição

 
Figura 3.10b. Evolução da emergência final (Ef, %) em função do teor de água (precipitação 
simulada, mm) para as variedades de feijão indicadas, com e sem reposição de água. 

 

A literatura sobre a influência da água na germinação/emergência é muito vasta 

e toda ela concordante com o facto das percentagens e taxas de emergência serem 
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favorecidas por teores intermédios de humidade do solo, da ordem dos 60 a 75% da 

capacidade utilizável. Como exemplos refira-se o trabalho de Andrade (2001) já citado, 

o de Miorini et al. (2011) com o feijão, Fausey & McDonald (1985) com o milho, 

Heydecker & Gibbins (1978) com diferentes espécies, Gazanchian et al. (2006) com 

culturas herbáceas perenes nativas do Irão, Medeiros et al. (2006) com várias variedades 

de arroz e o de Rizzardi et al.(2009) com sementes de Corda-da-viola (Ipomoea 

triloba).  

Solos demasiado secos ou húmidos afectam negativamente a emergência, ou por 

falta de água ou por falta de arejamento (oxigénio). Em ambos os casos as sementes 

poderão ou não germinar, mas mesmo que germinem poderão não ter capacidade para 

emergir. Contudo, os resultados deste trabalho mostram que pode ocorrer emergência 

significativa mesmo com níveis de precipitação equivalentes a teores médios de água de 

65% do coeficiente de emurchecimento nos 5 cm superficiais do solo, pois ao nível da 

semente (2 a 3 cm de profundidade) o teor de humidade será maior. Esta situação é 

semelhante ao que ocorre no campo, onde a humidificação do solo começa a ser feita 

superficialmente através da precipitação, tal como acontece no início da estação das 

chuvas em Angola. 

 

3.3.1.3. Tempo térmico para a emergência das fracções 0,5 Ef e 0,8 Ef em função 

do regime hídrico   

 

As durações térmicas ou tempos térmicos para a emergência das várias fracções 

da população são mais importantes que as durações cronológicas para caracterizar a 

velocidade a que decorre o processo, por acomodarem o efeito da temperatura nas taxas 

de emergência de acordo com as equações 4.5. Para o cálculo dos tempos térmicos foi 

utilizada a temperatura base média de emergência de cada variedade (ver secção 3.2). 

Só se calcularam os tempos térmicos do 5º e 8º decis porque em termos práticos a 

emergência destes decis é mais importante que a do 2º decil como informação para os 

utilizadores (agricultores, agrónomos, criadores de modelos de desenvolvimento e 

produção das culturas, decisores políticos, etc.). 

A Figura 3.11. mostra a influência do regime hídrico nos tempos térmicos para 

50 % e 80 % de emergência das variedades de milho catete e de feijão manteiga, como 

exemplo das demais. Em geral, para todas as variedades e fracções os tempos térmicos 

necessários para a emergência são elevados no extremo mais seco, diminuindo para 
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valores mínimos com o aumento dos níveis de água até cerca de 10-15 mm de 

precipitação simulada; a partir daí parecem aumentar ligeiramente com o aumento da 

precipitação. Este comportamento está de acordo com Abreu & Clark (1993), Andrade 

& Abreu (2002), Rinaldi et al. (2003) e Lonati et al., (2009) que afirmam que as 

necessidades térmicas das cultivares podem ser modificadas pelo excesso ou falta de 

água, e com Kebreab & Murdoch (1999) que observaram o aumento do tempo térmico 

com a diminuição do teor de água do solo em Orobanche aegyptiaca.  
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Figura 3.11. Variação do tempo térmico para emergência de 50% e 80 % da variedade de milho catete e 
de feijão manteiga, em função do teor de água (precipitação simulada, com reposição, C/rep, e sem 
reposição, S/rep, de água). 

 

Os resultados mostram que entre as variedades de milho estudadas, os tempos 

térmicos mínimos observados para 50% e 80% de emergência final foram maiores na 

variedade catete e menores na matuba. Para 50% de emergência, a catete requer um 

mínimo de 52,3 ºC d a 10 mm, a matuba 41 ºC d a 15 mm e a SAM3 45 ºC d a 15 mm, 

enquanto para 80% de emergência a catete requer um mínimo de 57,3 ºC d a 12 mm, a 

matuba 51 ºC d a 10 mm e a SAM3 53,7 ºC d a 15 mm. Nas variedades de feijão, os 

tempos térmicos mínimos observados foram mais elevados na catarina com 58 ºC d a 

12 mm (50%) e 71 ºC d a 12 mm (80%) e mais baixos na ervilha com 31,3ºC d a 10 mm 

(50%) e 36,2ºC d a 15 mm (80%). Os referidos tempos para calongupa foram de 36,9 

ºC d (50%) e 48,2ºC d (80%) a 15mm; para manteiga foram 48,6 ºC d a 10 mm (50%) e 

57,5 ºC d a 15 mm (80%) e para sondeyombwa foram de 41,5 ºC d a 15mm (50%) e 49 

ºC d a 12 mm (80%). 

Para todas as variedades, a relação entre os tempos térmicos para emergência do 

5º e 8º decis e a precipitação simulada parece ser do tipo polinomial, conforme 

exemplificado na Figura 3.11. Para descrever quantitativamente a relação, a função 
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polinomial do 2º grau do tipo Y= ax2 + bx + c foi a que melhor se ajustou aos dados. 

Este procedimento foi também utilizado por Lindstrom et al. (1976) e Andrade (2001). 

Para construir as regressões polinomiais foi utilizado para todas as variedades e decis 

um critério semelhante ao da germinação e emergência em função da temperatura, isto 

é, não foram considerados os dados cuja percentagem de emergência final foi inferior a 

metade da percentagem mínima agronomicamente aceitável. 

As situações com e sem reposição de água foram de início tratadas 

separadamente para cada variedade e decil. Para verificar se havia diferenças entre as 

respectivas regressões polinomiais, em cada caso (variedade e decil) realizou-se a 

comparação por regressão múltipla e verificou-se que as regressões individuais com e 

sem reposição não eram significativamente diferentes (a p<0,05) da regressão comum, 

em todas as variedades e nos dois decis de emergência. Por isso, em cada caso as 

situações com e sem reposição foram posteriormente tratadas com uma regressão 

polinomial única. 

A Figura 3.12a para as variedades de milho e a Figura3.12b para as de feijão 

mostram as relações polinomiais entre os tempos térmicos para emergência do 5º e do 

8º decis e os regimes hídricos utilizados. As equações das regressões polinomiais são 

indicadas nas figuras. Os pontos de inflexão de cada curva regredida correspondem aos 

teores de água para os quais os tempos térmicos são mínimos. É a estes teores que a 

emergência é mais rápida a cada temperatura, no intervalo sub-óptimo. 
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Figura 3.12a. Relações polinomiais entre os tempos térmicos para 50% e 80% de emergência e os 
teores de água (precipitação simulada, com reposição, C/rep, e sem reposição, S/rep, de água) nas 
variedades de milho. As equações de regressão são também apresentadas.  
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Figura 3.12b. Relações polinomiais entre os tempos térmicos para 50% e 80% de 
emergência e os teores de água (precipitação simulada, com reposição, C/rep, e sem 
reposição, S/rep, de água) nas variedades de feijão. As equações de regressão são também 
apresentadas.  
 
 
 
Para cada variedade de milho e feijão foram determinados os regimes hídricos 

para os quais os tempos térmicos são mínimos e os valores desses tempos térmicos, que 

são apresentados no Quadro 3.9 junto com a significância das regressões. As regressões 

polinomiais são todas significativas a pelo menos p<0,05. É interessante verificar 

(Quadro 3.8) que a emergência do 5º decil da maioria das variedades de milho e feijão 

ocorre mais rapidamente a valores de precipitação simulada de 14-15 mm, pois é aí que 

os tempos térmicos são mínimos. Esses valores correspondem a teores de água no solo 

nos 5 cm superficiais ligeiramente inferiores a 50% da CU. As duas excepções são a 

catarina, que parece preferir condições ligeiramente mais secas e a calongupa que 

prefere mais água; contudo, a Figura 3.12b mostra que o tempo térmico mínimo medido 
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para a calongupa foi a 15 mm. Para emergência do 8º decil, a maioria das variedades de 

milho e feijão também é mais rápida a 14-15 mm, embora a catarina continue a preferir 

condições mais secas e a manteiga pareça preferir condições de maior precipitação; 

neste caso a Figura 3.12b também mostra que o tempo térmico mínimo medido para a 

manteiga foi a 15 mm. 

 
Quadro 3.8. Valores da precipitação simulada e tempos térmicos mínimos (TT) correspondentes para 
50% e 80% de emergência das variedades de milho e feijão, estimados das regressões polinomiais. R2 
é o coeficiente de determinação das regressões e p é o nível de significância (ns, não significativo). 

Água (mm) TT  (ºC d) R
2

Significância Água (mm) TT  (ºC d) R
2

Significância

Catete 13.5 50.8 0.86 p<0.01 13.4 53.6 0.85 p<0.01
Matuba 14.8 40.1 0.84 p<0.01 14.7 42.3 0.82 p<0.01
SAM3 13.8 45 0.88 p<0.01 14.1 50.4 0.86 p<0.01

Catarina 12.1 57.6 0.86 p<0.01 11.6 73.8 0.88 p<0.01
Calongupa 17.7 42 0.53 p<0.01 15.9 53.9 0.51 p<0.01

Ervilha 13.9 32 0.93 p<0.01 13.5 36.8 0.98 p<0.01
Manteiga 13.7 44 0.61 p<0.05 20.6 56.1 0.77 p<0.05

Sondeyombwa 14.2 39.9 0.82 p<0.05 12.0 47.3 0.78 p<0.05

Variedades
Para   50%   da   Emergência Para   50%   da   Emergência

 
 

 
 

Para a maioria das variedades, os valores dos tempos térmicos mínimos de 

emergência do 5º e 8º decis do Quadro 3.9 são inferiores aos determinados nas relações 

da emergência com a temperatura apresentados na secção anterior. As excepções a este 

comportamento são a emergência do 8º decil do milho SAM3, que apresenta aqui um 

tempo térmico 3,5ºC d superior, e a emergência do 5º e 8º decis do feijão manteiga que 

apresentam aqui tempos térmicos superiores em respectivamente 5,2ºC d e 6,8ºC d. 

Convém recordar que no caso dessas experiências a temperatura variável o teor de água 

no solo utilizado foi de 60% da CU, equivalente a uma precipitação de 16,2 mm 

uniformemente distribuída nos 5 cm superficiais do solo. 

Em resumo, face aos resultados podemos admitir que uma precipitação da ordem 

dos 15 mm permite que a emergência seja mais rápida, embora emergências finais 

superiores aos mínimos agronomicamente aceitáveis sejam atingidas com precipitações 

inferiores. 
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3.4. Emergência e produção de folhas no campo 

 

Nesta secção faz-se uma abordagem sucinta sobre o comportamento dos 

elementos climáticos fundamentais nas épocas agrícolas de 2009/2010 e 2010/2011, 

período em que decorreram as experimentais no campo. São ainda apresentados e  

discutidos os resultados relativos às experiências sobre a emergência e produção de 

folhas realizadas nos dois tipos de solo referidos no Cap. II.  

 

Nestas experiências as várias sementeiras foram realizadas a partir do início da 

época chuvosa procurando obter diferentes teores de água no solo e diferentes 

temperaturas.  

 

3.4.1.Comportamento dos elementos meteorológicos ao longo do período        
experimental  

a) Variação da temperatura do ar 

A Figura 3.13. (a, b, c), caracteriza o comportamento da temperatura do ar na 

Chianga ao longo dos anos em que decorreram os trabalhos experimentais no campo. 
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Figura 3.13. Variação das temperaturas mensais do ar (ºC) na Chianga ao longo do período 
experimental: (a) média das máximas; (b) médias; (c) média de mínimas 
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Durante o período experimental as médias anuais das temperaturas máximas 

registadas na Chianga variaram entre 26ºC (2009) e 26,7ºC-26,8ºC, em 2011 e 2010 

respectivamente. Em 2009 a temperatura média anual foi inferior (-0,3 ºC) ao ano 

médio enquanto que em 2010 e 2011 foi ligeiramente superior (mais 0,3ºC e 0,5ºC, 

respectivamente). Apesar das ligeiras diferenças entre as temperaturas anuais referidas, 

a gama e o padrão de variação observados ao longo do ano foram relativamente 

idênticos à do ano médio, coincidindo, em qualquer caso, os valores mais elevados nos 

meses mais quentes do ano entre Setembro a Dezembro. Foram registados ligeiros 

aumento ordem de  2,5ºC no mês de Outubro de 2010 e 1,4ºC em Setembro de 2011. No 

ano 2009 registou-se valores inferiores à do ano médio no mês de Janeiro (Figura 

3.13.a). Quanto à temperatura média registaram-se valores superiores ao ano médio no 

meses de Outubro (22,4ºC e 22ºC) de 2010 e de 2011 e Setembro (22ºC) de 2009 e 2010 

(Figura 13.3 b.). A temperatura mínima anual foi superior ao ano médio em 2009 e 

2010 com o registo médio de 13,5ºC e 13,4ºC, respectivamente, sendo 0,8ºC. 

Comparativamente ao ano 2011, os anos anteriores foram em 0,8ºC. No ano 2009 foi 

registada a temperatura de 12,6 ºC no mês de Julho, cerca de 3,9ºC acima do ano médio 

(8,7ºC) e em relação ao ano 2010 e 4,2ºC a mais em relação ao ano 2011. No geral, 

também o padrão de variação da temperatura mínima ao longo do período experimental 

foi idêntica à do ano médio (Figura 13.3 

b) Variação da precipitação 

A Figura 3.14. apresenta a variação da precipitação (R, mm) mensal ao longo do 

período experimental.  
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Figura 3.14. Distribuição mensal da precipitação (R, mm) na Chianga ao 
longo do período experimental (2009 a 2011) 
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A figura mostra que o padrão anual da queda pluviómetrica não variou ao longo 

dos anos 2009, 2010 e 2010. Os totais anuais registados foram de 1492 mm 2009, de 

1599 mm e 2010 e de 1556 mm em 2011, superiores em 92,8 mm (2009), 199,6 mm 

(2010) e 156,8 mm (2011) em relação ao valor anual do ano médio. Os meses e anos em 

que foram registados os valores superiores em relação ao ano médio são os de Janeiro 

de 2010 com 9,2 mm acima da média, Março de 2009, 2010 e 2011 com valores acima 

da média na ordem de 29,6 mm, 18,9 mm e 28,9 mm e o mês de Novembro do ano 2010 

com cerca de 33,6 mm. Registaram-se valores médios inferiores ao ano médio em 

Outubro de 2009, 2010 e 2011 em Novembro de 2011.  

 O início da época chuvosa em 2009 e 2010 foi no mês de Setembro e em 2011 

foi no de Outubro. Em 2009 registou-se precipitações na ordem de foi 59,4 mm, cerca 

de 32,4 mm acima do valor do ano médio.   

 

c) Variação da humidade relativa do ar 

A variação da humidade relativa do ar ao longo do período experimental (2009 a 2011) 

na Chianga é apresentada na Figura 3.15.  
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Figura 3.15. Comportamento da humidade relativa do ar na Chianga ao 
longo do período experimental (2009 a 2011) 
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Entre 2009 e 2011, os valores da humidade relativa do ar não se diferenciaram 

dos do ano médio relativamente à época de ocorrência de baixos valores baixos (época 

seca e fria: 33% - 50%), e à dos valores elevados (época chuvosa e quente: 64,4 % - 

79,8%). Os valores médios mensais oscilaram entre 29% a 55% nos meses de Maio a 

Setembro, tendo sido a média mais baixa, na ordem de 29% (inferior em 4% ao ano 

médio), verificada no mês de Agosto em qualquer dos três anos. No mês de Maio dos 

três anos os valores médios foram de 58,8% (2009), 56% (2010) e 53% (2011) 

superiores em 8,8%, 6% e 3% em relação ao ano médio. Relativamente ao período de 

ocorrência de elevados valores, foram registados no mês de Março de 2009 e 2010  

valores da ordem de 73,4 %  e 74 %,  inferiores em 6,4 % e 5,8 % comparativamente ao 

ano médio. No ano 2011, a humidade relativa média do ar para o mês de Março foi de 

80 %, valor idêntico ao do ano médio.   

 

d) Variação do défice de pressão de saturação de vapor (DVP) 

Para caracterizar o estado ou grau de humidade ou de secura do ar foi 

determinado o “elemento climático” défice de pressão de saturação de vapor (DVP), 

definido como a diferença entre a pressão de saturação (es) e a pressão real do vapor de 

água (ea). A Figura 3.16., apresenta a variação mensal da pressão de vapor durante os 

anos 2009, 2010 e 2011, respectivamente. 
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Figura 3.16. Variação do défice depressão de saturação de vapor  na 
Chianga ao longo do período experimental 
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Ao longo do período dos ensaios verificou-se em cada ano valores baixos entre 

1,1 e 1,2 kPa nos meses de Janeiro e Fevereiro e valores superiores entre 2,2 e 2,3 kPa 

nos meses de Agosto e Setembro (meses em que a temperatura do ar foi alta). De 

maneira geral, os valores médios de DVP registados foram superiores em 2011 em 

relação aos de 2009 e 2010.  

 

3.4.2. Variação da emergência ao longo do tempo às várias temperaturas 

 

A Figura 3.17. mostra a variação da emergência acumulada do milho catete e do 

feijão catarina (como exemplo das demais) em função do tempo para várias 

temperaturas médias nas parcelas A0 e G8 da Chianga, relativas às seis sementeiras 

feitas nos dois anos experimentais. As temperaturas são as do solo a 2 cm de 

profundidade e referem-se aos períodos entre a sementeira e o momento estimado para 

50% de emergência final. O comportamento da emergência em cada caso parece ser 

semelhante ao duma curva normal de probabilidade acumulada.  
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Figura 3.17. Variação da emergência acumulada (E,%) do milho (variedade catete) e feijão 
(variedade catarina) em função do tempo, nos solos A0 e G8 na Chianga. As diferentes 
temperaturas médias durante a emergência referem-se a seis sementeiras ao longo dos anos 2009/10 
e 2010/11. 
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A emergência decorreu a temperaturas do solo muito próximas nos dois tipos de 

solos e numa gama relativamente pequena, com valores médios entre cerca de 22ºC e 

27ºC. O início da emergência da variedade catete no solo “A0” deu-se primeiro a 

24,8ºC, da variedade matuba a 22,6 ºC e da SAM3 a temperaturas de 25,6 ºC e 25,5ºC. 

No solo “G8” o início da emergência das três variedades de milho ocorreu na mesma 

altura às várias temperaturas. Para as variedades de feijão o início da emergência no 

solo “A0” ocorreu às temperaturas de 22,5 ºC, 22,6 ºC e 23,3 ºC enquanto no “G8” foi à 

temperatura de 25,2ºC. O número de dias desde a sementeira até à emergência foi em 

geral semelhante entre as experiências. No solo “A0” o intervalo de temperatura 

registado foi de 22,5ºC a 26 ºC e no solo “G8” entre 22,5ºC e 26,9ºC. A emergência da 

variedade de milho catete no solo “A0” durou 11 dias após sementeira (DAS) e no solo 

“G8” 12 DAS. A do milho matuba teve uma duração de 12 DAS no solo “A0” e de 13 

no solo “G8”, enquanto a variedade SAM3 teve uma duração de 12 DAS em ambos os 

solos. Nas variedades de feijão, a emergência ocorreu entre 12 a 13 DAS no solo “A0” e 

12 no solo “G8”.  

Relativamente ao estado hídrico dos solos aquando das sementeiras, o teor 

médio de humidade (à profundidade de 0 a 10 cm) determinado foi normalmente 

superior a 50 % da capacidade utilizável (C.U.) em ambas as parcelas, excepto na quinta 

sementeira em A0 (6,8% da C.U.). Em G8 o teor de água do solo foi mesmo superior à 

capacidade de campo nas 4ª e 6ª sementeiras, enquanto em A0 foi superior na 1ª, na 3ª e 

na 6º sementeiras. Ao longo da emergência o teor médio de humidade do solo variou 

entre 29,1% e 34,8% em A0 e entre 30,5 % e 33,8 % em G8; em termos de capacidade 

utilizável, os referidos teores foram sempre superiores a 98% da CU na parcela A0 

enquanto na parcela G8 variaram entre 75% e 98% da C.U.  

 

 

3.4.3. Emergência final 

 

A emergência final (Ef, em %) para cada temperatura média é a fracção de 

plântulas emergidas relativamente ao semeado, em cada tipo de solo e sementeira. A 

Figura 3.18. apresenta a relação entre a emergência final de duas variedades (como 

exemplo das demais estudadas) e a temperatura média dos solos, em A0 e G8. As 
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emergências finais foram em regra elevadas (acima dos m.a.a.) para a maioria das 

variedades e temperaturas nas duas parcelas, não tendo sido evidente diferenças 

significativas de comportamento das variedades entre sementeiras e entre os dois tipos 

de solo. 
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 Figura 3.18. Comportamento da emergência final  a várias temperaturas para duas variedades              
(uma de milho e outra de feijão) em ambas as parcelas de solos , A0 e G8. 

 
 

Comparando a emergência nas experiências de campo com a nas experiências 

em ambiente controlado na PGT a diferentes temperaturas, a emergência no campo para 

qualquer uma das variedades decorreu numa gama de temperaturas médias muito 

restrita, que se inclui no intervalo sub-óptimo e que também foi muito favorável para a 

emergência final na PGT. As diferentes variedades parecem estar bem adaptadas, em 

termos de emergência, ao regime térmico dominante em Angola na época de 

sementeira. 
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3.4.4. Tempo térmico para a emergência das plântulas no campo 

 

O Quadro 3.9 apresenta as médias e desvios-padrão dos tempos térmicos para a 

emergência de 0,5Ef e 0,8Ef das oito variedades de milho e feijão nas seis sementeiras 

realizadas nos anos agrícolas 2009/2010 e 2010/11 nas parcelas A0 e G8 na Chianga, 

calculados de acordo com as equações 4 e 5 e utilizando a temperatura base média de 

cada variedade (ver secção 3.2). 

 
Quadro 3.9. Resumo dos tempos térmicos para 50%  e 80%  da emergência 

50% DesVp 80% DesVp 50% DesVp 80% DesVp
Catete 98.8 12.4 114.8 16.7 110.3 15.1 131.2 18.4
Matuba 102.6 8.2 117.8 8.2 114.4 11.5 130.0 14.2
SAM3 114.5 10.0 134.8 6.8 120.6 11.6 137.3 14.2

Catarina 216.0 24.8 240.2 23.3 200.4 19.2 240.1 20.7
Calongupa 95.3 7.9 109.8 8.7 113.5 11.6 130.5 13.3

Ervilha 127.1 11.2 146.6 10.6 136 10.4 155.6 15.4
Manteiga 110.3 10.4 130.0 12.3 132.2 25.0 151.9 25.3

Sondeyombwa 130.2 12.3 143.6 8.2 147.2 14.8 162.8 14.2

Fe
ijã

o

Variedades
Parcela  A0 Parcela  G8

M
ilh

o

 
 

Para a emergência de 0,5Ef e 0,8Ef, os tempos térmicos das variedades de milho 

e de feijão parecem ter sido em média mais elevados em G8 do que em A0. Para avaliar 

a diferença entre as médias dos tempos térmicos para a emergência de 0,5 Ef e de 0,8 Ef 

de cada variedade nos dois solos efectuou-se o teste t (t-Test: Two-Sample Assuming 

Unequal Variances). Os resultados da referida análise permitem concluir que o tipo de 

solo tem influência, para um nível de probabilidade de 95%, nos tempos térmicos das 

variedades calongupa e sondeyombwa. Ao invés, não parece ter influência no catete, 

SAM3, catarina e ervilha. Quanto ao matuba e a manteiga, os resultados não são 

conclusivos pois há diferenças estatisticamente significativas para 50% de emergência 

(mas não para 80%) do matuba e para 80% de emergência (mas não para 50%) da 

manteiga. Nestas circunstâncias é difícil avaliar a eventual influência da natureza e 

propriedades dos dois tipos de solo em A0 e G8 na germinação e emergência, apesar de 

ser conhecida a influência negativa do alumínio na germinação (Vasconcelos, 1987). É 

natural que haja variedades mais sensíveis ao alumínio e talvez por isso a duração 

térmica de emergência das variedades calongupa e sondeyombwa tenha sido 

significativamente maior em G8 onde o teor em alumínio no solo é maior. Entre as três 
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variedades de milho (Quadro 3.10), a emergência da SAM3 foi ligeiramente mais lenta 

do que a da catete e matuba. Para 0,5Ef foram necessários 115 a 120ºC d na SAM3 

comparados com 100 a 110ºC d nas outras, enquanto para 0,8Ef foram necessários 135 

a 140ºC d comparados com 115 a 130ºC d. Entre as cinco variedades de feijão, a 

catarina foi a que apresentou a maior duração térmica, tendo registado para emergência 

de 0,5Ef valores da ordem dos 200 a 216ºC d e para emergência de 0,8Ef 240ºC d. A 

emergência da variedade calongupa foi a mais rápida para ambos os decis nos dois 

solos, requerendo para 0,5Ef 95ºC d em A0 e 113ºC d em G8 e para 0,8Ef 110ºC d em 

A0 e 130ºC d em G8. 

Comparando os tempos térmicos médios obtidos neste estudo para emergência 

de 0,5 Ef do milho SAM3 e do milho matuba com os obtidos por Abreu et al. (2006) 

para as mesmas variedades em estudos realizados no Vale de Cavaco (Benguela), 

verifica-se que os tempos térmicos foram maiores em estudos realizados na Chianga. As 

diferenças para SAM3 são de 79 ºC d em A0 e 69,8 ºC d em G8 e para matuba são de 37 

ºC d em A0 e de 52,8 ºC d em G8. Essas diferenças podem ser atribuídas a diferentes 

tipos de solo ou diferentes regimes hídricos que ocorrem no litoral seco comparado com 

o interior mais chuvoso de Angola. 

 

 

3.4.5.Comparação dos tempos térmicos da emergência em ambiente controlado e 

no campo. 

No Quadro 3.11. sintetizam-se os tempos térmicos para 50% e 80% de 

emergência das variedades de milho e feijão obtidos em ambiente controlado na placa 

de gradiente térmico e nas experiências de campo, repetindo os dados de quadros 

anteriores para comparação mais fácil. 
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Quadro 3.10. Comparação dos tempos térmicos (ºC d) obtidos para 50% e 80% de emergência das 
variedades de milho e feijão em ambiente controlado – (a) em função da temperatura e (b) em 
função da água – e no campo 

50% 80% 50% 80% 50% 80% 50% 80%

Catete 55.6 68.0 50.8 53.6 98.8 114.8 110.3 131.2
Matuba 43.9 48.3 41.3 42.3 102.6 117.8 114.4 130.0
SAM3 45.9 46.9 45.0 50.4 114.5 134.8 120.6 137.3

Catarina 64.0 85.0 57.6 73.8 216.0 240 200.4 240.1
Calongupa 45.0 74.6 42.0 53.9 95.3 109.8 113.5 130.5

Ervilha 41.5 48.8 32.0 36.8 127.1 146.6 136.0 155.6
Manteiga 38.8 49.3 44.0 56.1 110.3 130.0 132.2 151.9

Sondeyombwa 41.5 68.5 39.9 47.3 130.2 143.6 147.2 162.8

Milho

Feijão

Variedades
Emergência em experiência no campo
Parcela A0  Parcela G8

Emergência em ambiente controlado
Ensaio Exp. (a) Ensaio Exp. (b)

 
 

 

Comparando os resultados obtidos nas experiências de campo com os da placa 

de gradiente térmico, é visível a maior duração térmica de emergência para ambos os 

decis de todas as variedades nas experiências de campo relativamente à observada nas 

experiências em ambiente controlado. De facto, a taxa de absorção de água pela 

semente e a consequente velocidade de germinação e emergência dependem do contacto 

solo-semente (Bewley e Black, 1994). Nas condições de laboratório, onde o solo 

utilizado não continha elementos grosseiros, o contacto será melhor e a absorção de 

água mais rápida do que nas condições de campo, favorecendo as taxas de emergência 

em laboratório e reduzindo as repectivas durações térmicas. Por outro lado, as 

características da semente (forma e dimensões), associadas à textura do solo, também 

influenciam a taxa de absorção de água, podendo favorecer algumas variedades 

relativamente a outras. Repare-se que no campo a variedade de milho SAM3 apresentou 

a maior duração enquanto a da catete foi a menor, contrariamente ao sucedido nas 

experiências em laboratório onde matuba e SAM3 foram as variedades mais rápidas. Por 

outro lado, no feijão a variedade catarina foi sempre a mais lenta, tanto no campo como 

no laboratório. 

Além disso, enquanto no laboratório as temperaturas foram mantidas constantes, 

no campo flutuaram naturalmente durante o dia e, embora o respectivo valor médio 

estivesse no intervalo sub-óptimo, as máximas diárias foram com frequência superiores 

à temperatura óptima de emergência, reduzindo as respectivas taxas com o consequente 

aumento das durações térmicas. Este último aspecto tem sido referido por vários 

autores, nomeadamente Andrade (2001) para a emergência. 
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3.4.6. Produção de folhas  

 

O número de folhas produzidas durante a fase de estabelecimento (primeiras 

cinco folhas) e a taxa de aparecimento de cada folha foram avaliados em função da 

temperatura da zona meristemática responsável pelo desenvolvimento foliar e do teor de 

água no solo ao longo da fase de estabelecimento das oito variedades. 

A fig. 3.19 mostra a relação entre o número de folhas do feijão calongupa na 

parcela A0 e do feijão catarina na parcela G8 e a correspondente temperatura 

acumulada desde a sementeira, como exemplo das demais. As regressões ajustadas 

foram significativamente lineares a p<0,01 tanto neste caso como em todas as 

sementeiras de cada variedade em cada tipo de solo. 
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Figura 3.19. Número de folhas em função da temperatura acumulada, para 6 sementeiras do 
(a) feijão-calongupa na parcela de solo A0 e do (b) feijão-catarina na parcela de solo G8.  
 
 
 

A Figura (3.20a e b) mostra que a produção inicial de folhas de cada uma das 

variedades aumentou de uma forma aproximadamente linear com a temperatura 

acumulada, em cada tipo de solo. As regressões lineares obtidas são apresentadas no 

Quadro 3.12 e são todas significativas a pelo menos p<0,01. A linearidade entre o 

número de folhas produzidas e o tempo térmico foi também observada por Andrade 

(2001) para 4 leguminosas (fava, grão de bico, ervilha e tremocilha), duas gramíneas 

(milho e sorgo) e por Ferreira (2007) para a cultura de girassol  
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Figura 3.20a. Número de folhas produzidas em função da temperatura acumulada, para as 
variedades de milho catete, matuba e SAM3 nos solos das parcelas AO (♦) e G8  
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Figura 3.20b. Número de folhas produzidas em função da temperatura acumulada, para as variedades  
de feijão catarina, calongupa, ervilha, manteiga e  sondeyombwa nos solos das parcelas AO (♦) e 
G8 (--∆--).  
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No Quadro 3.11, o inverso do declive de cada regressão é o filocrão (tempo 

térmico necessário para a produção de uma folha, isto é, o tempo térmico para o 

aparecimento de folhas sucessivas, em ºC d/folha); assim, o filocrão tem um valor 

constante na fase de estabelecimento de cada variedade, em cada solo. O início 

(aparente) da produção foliar é o tempo térmico necessário para que se comece a 

expressar a produção de folhas, após a germinação das sementes, e foi obtido a partir 

das regressões como a abcissa na origem. 
 
Quadro 3.11. Regressões lineares estabelecidas entre o número de folhas produzidas por oito variedades 
(três de milho e cinco de feijão) nas parecelas de solos A0 e G nos Solos Ferralítivos Laranja (A0) e 
Ferralítico Vermelho (G8)e a temperatura acumulada: R2 é o coeficiente determinação. O filocrão é o 
inverso do declive da regresão. As regressões foram significativas para um nível de significância ( 99%) 
< 0,00001 

Coef. de Início da Coef. de Início da
determinação produção foliar determinação produção foliar

(R2) ºCd ºCd (R2) ºCd ºCd
Catete y = 0,0162x - 1,2601 0.78 61.7 77.8 y = 0,0111x - 0,3323 0.70 90.1 29.9
Matuba y = 0,0144x - 0,4762 0.73 69.4 33.1 y = 0,0137x - 0,7602 0.92 73.0 55.5
SAM3 y = 0,0172x - 1,1167 0.84 58.1 64.9 y = 0,0142x - 0,8105 0.86 70.4 57.1

Catarina y = 0,0112x - 2,1795 0.91 89.3 194.6 y = 0,0104x - 2,0119 0.97 96.2 193.5
Calongupa y = 0,0236x - 2,8327 0.84 42.4 120.0 y = 0,0215x - 2,5191 0.83 46.5 117.2

Ervilha y = 0,0173x - 2,3896 0.88 57.8 138.1 y = 0,0179x - 2,9356 0.90 55.9 164.0
Manteiga y = 0,0175x - 1,7804 0.85 57.1 101.7 y = 0,0157x - 1,7765 0.91 63.7 113.2

Sondeyombwa y = 0,0187x - 2,3477 0.84 53.5 125.5 y = 0,0179x - 2,6532 0.71 55.9 148.2

y=mx+b y=mx+b

Variedade

Parcela A0 Parcela G8
Equação 

Filocrão
Equação 

Filocrão
de regressão de regressão

 
 

Entre as duas espécies estudadas (Quadro 3.12), as variedades de milho 

apresentam em regra um filocrão mais elevado do que as de feijão em ambos os solos, 

exceptuando a variedade catarina que apresenta o filocrão mais elevado entre todas as 

variedades. Nas variedades de milho, o filocrão da SAM3 foi o menor (58,1ºC d na 

parcela A0 e 70,4ºC d na G8), enquanto a matuba e catete apresentam os valores mais 

elevados nas parcelas A0 (69,4ºC d) e G8 (90,1ºC d), respectivamente. Estes resultados 

são semelhantes aos de Abreu et al. (2006), que obtiveram valores médios do filocrão 

de 88ºC d em estudos com variedades de milho (SAM3, matuba, canjala, SNK2682, 

ZM521 e mondombe) no Vale de Cavaco (Benguela). Nas variedades de feijão, o 

filocrão da calongupa foi menor que o das restantes variedades (42,4ºC d na parcela A0 

e 46,5ºC d na G8) enquanto a catarina foi a variedade mais lenta a produzir folhas, 

apresentando o filocrão mais elevado (89,3ºC d na parcela A0 e 96,2ºC d na parcela 

G8). As variedades de milho iniciam naturalmente a produção foliar consideravelmente 
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mais cedo que as de feijão. No milho, a catete foi simultaneamente a mais rápida (30ºC 

d em G8) e a mais lenta (78ºC d), enquanto a matuba foi a mais rápida em A0 (33ºC d) 

e a SAM3 a mais lenta em G8 (57ªC d). No feijão, a manteiga foi a variedade mais 

rápida a iniciar a produção foliar, com 102ºC d e 113ºC d em A0 e G8 respectivamente, 

enquanto a catarina continuou a ser a variedade mais lenta no seu desenvolvimento, 

necessitando de quase 200ºC d para iniciar a produção foliar em ambos os solos.  

Como referido anteriormente, e de acordo com a análise por regressão múltipla, 

o solo afectou significativamente (para um nível de probabilidade de 95%) o filocrão 

nalgumas sementeiras (mas nunca nas seis sementeiras da mesma variedade) em oito 

variedades (apenas o filocrão do feijão calongupa não foi afectado). Entre as variedades 

cuja produção foliar foi afectada pelo tipo de solo, os valores obtidos para o filocrão na 

parcela G8 foram superiores aos obtidos na parcela A0 para sete delas (apenas o valor 

estimado para o filocrão do feijão ervilha foi superior na parcela A0). Contudo, a 

magnitude do efeito solo no filocrão foi em geral pequeno e na maioria dos casos com 

pouca importância prática. Entre as variedades de feijão, as diferenças obtidas para o 

filocrão nas duas parcelas variaram entre cerca de 2ºC d (sondeyombwa) a cerca de 7ºC 

d (catarina); entre as variedades de milho, as diferenças variaram entre 3,6ºC d 

(matuba) e 28,4ºC d (catete). 

 

 

3.4.7.Tempo térmico em função do teor de humidade 

  

O facto de não ter havido diferenças entre o filocrão das várias sementeiras de 

cada variedade no mesmo tipo de solo parece indicar que a humidade do solo não 

afectou a produção inicial de folhas durante as experiências de campo na Chianga. 

Contudo, devido à importância singular da humidade no estabelecimento das culturas, 

foi analisada a sua influência no filocrão de cada uma das oito variedades. 

Consideraram-se duas possibilidades: a humidade que foi medida nos 10 cm superficiais 

no momento da sementeira (Humidade inicial, HI) e a média estimada durante a duração 

do estabelecimento (Humidade no estabelecimento, HE), isto é até à 5ª folha. 

A Figura 3.21 apresenta os valores de filocrão das oito variedades de milho e 

feijão em função de HI e de HE e mostra que em qualquer caso não parece haver uma 

tendência visível na variação do filocrão de qualquer das variedades usadas em função 

do teor de humidade do solo. 
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sondeyombwa ♦ manteiga −−−− ervilha -  -%-  - calomgupa - --- --
catarina ◊ SAM3 −−�−− matuba − −∆− − catete - --o- --  

Figura. 3.21. Filocrão em função do teor de água no solo (% da capacidade utilizável): (a) à sementeira, 
na parcela (A0); (b) à sementeira, na parcela (G8); no estabelecimento, na parcela (A0); (d) no 
estabelecimento, na parcela (G8).  
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De facto, as relações na Figura 3.21 apresentam por vezes mais de um máximo 

relativo, mas raramente tais máximos correspondem a valores coerentes e sistemáticos 

dentro da gama de humidades testada. Para HI, numa gama de humidades comparável 

entre os dois tipos de solos (entre cerca de 60% e 95% da capacidade utilizável) o 

filocrão obtido na parcela A0 foi maior que o obtido na parcela G8 para as variedades 

ervilha e SAM3, menor para as variedades catete, matuba e calomgupa e semelhante 

para as restantes variedades. Para HE, a gama de humidades nos dois tipos de solos é 

diferente, não sendo possível comparar os resultados. Desta forma, não é possível 

afirmar nem que a humidade do solo em HI e HE é determinante no valor do filocrão, 

nem que o tipo de solo afecta o nível de influência da humidade no filocrão, apoiando a 

hipótese estatística de que o filocrão das diferentes sementeiras não é diferente para 

cada variedade. O efeito solo ou foi “artificial”, ou resultou doutros aspectos não 

abordados no presente trabalho. 

Durante o estabelecimento, um desenvolvimento radicular/aéreo consistente e 

ajustado às condições ambientais, embora apoiado ainda nas reservas seminais (portanto 

independente dos níveis de fertilidade), desde que o balanço hídrico permita um mínimo 

de água suficiente, pode explicar a ausência de diferenças significativas entre resultados 

obtidos para diferentes teores de humidade em dois tipos de solo. 
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CAPÍTULO  IV 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Todas as variedades de milho e feijão tiveram dimensões finais de germinação e 

emergência muito aceitáveis, tanto no laboratório como no campo, superiores aos 

mínimos agronomicamente aceitáveis. A utilização do conceito de tempo térmico 

permitiu definir as necessidades térmicas das variedades durante o desenvolvimento 

inicial das mesmas até ao estabelecimento, caracterizando a rapidez e dispersão dos 

processos de germinação e emergência. 

No milho esta metodologia permitiu concluir não haver diferenças substanciais 

entre as variedades, sobretudo em termos das respectivas temperaturas cardinais para a 

germinação e emergência. Já em termos de durações térmicas, as diferenças existentes 

durante a germinação e emergência em ambiente controlado na placa de gradiente 

térmico são esbatidas na emergência no campo, provavelmente porque a taxa de 

absorção de água pelas sementes nas condições reais de campo controla os processos de 

germinação e emergência nessas condições, sobrepondo-se às diferenças entre as 

características térmicas de cada variedade. É de esperar que a classificação das 

variedades de milho como de ciclo curto, médio ou longo tenha a ver com diferenças de 

desenvolvimento em fases posteriores, como a floração e/ou a maturação. Por exemplo, 

o número de folhas produzidas até à floração pode ser geneticamente inferior na catete 

relativamente à SAM3, de tal forma que a catete é considerada precoce apesar de ter um 

filocrão superior. 

A dispersão dos tempos térmicos de desenvolvimento é uma característica 

importante para a calendarização das operações culturais e para a mecanização das 

culturas, que são rentabilizadas se a maioria das plantas estiverem em estados de 

desenvolvimento semelhantes. Neste aspecto, a variedade matuba é superior à catete e 

SAM3, tanto na germinação como na emergência. 
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Já no caso do feijão não se passa o mesmo. A variedade catarina distinguiu-se 

sempre das restantes por apresentar sistematicamente temperaturas cardinais mais 

baixas e durações térmicas mais elevadas, quer durante a germinação e emergência, 

quer para a produção foliar inicial, evidenciando ser uma variedade de ciclo longo, 

termicamente exigente mas mais capaz que as restantes de se desenvolver em condições 

mais frescas. Por ser de ciclo longo requer provavelmente mais água do que as outras 

variedades e está mais sujeita a flutuações do regime de precipitação. Em termos de 

dispersão da germinação e emergência tem um comportamento comparativamente 

aceitável. 

As experiências em laboratório permitiram mostrar que a emergência de todas as 

variedades foi mais rápida com uma precipitação da ordem dos 15 mm em solo seco, 

equivalente a um teor de água de cerca de 50% da capacidade utilizável nos 5 cm 

superficiais do solo, um aspecto muito interessante e que pode ter grande importância 

prática em termos agronómicos, nomeadamente para a definição do período de 

sementeiras no início da estação chuvosa. Provavelmente carece de confirmação em 

condições de campo, onde a evapotranspiração diária é substancialmente superior à que 

ocorreu em laboratório, mas é já um indicador para trabalhos futuros. 

A influência do tipo de solo na emergência e produção inicial de folhas foi 

visível nalguns casos, mas não sistemática pelo que não foi possível tirar conclusões 

consistentes. Este assunto merece uma investigação mais aprofundada. 

A informação obtida neste trabalho pode ser utilizada em modelos de 

desenvolvimento e produção das culturas, permitindo definir o sucesso de 

estabelecimento e o número de plantas produtivas por unidade de área, e permitindo 

também caracterizar o impacto de futuros cenários climáticos na agricultura. 

As implicações das alterações climáticas na agricultura podem traduzir-se na 

redução ou alargamento do período de crescimento das cultivares, dependendo do 

cenário. Uma vez conhecida a temperatura base, a duração térmica de cada fase e a 

variação prevista da temperatura média da região, é possível prever qual será a 

correspondente redução ou prolongamento em dias na duração cronológica de 

determinada fase de desenvolvimento. Não ocorrendo alterações na duração da estação 

das chuvas, nem na quantidade de precipitação, as variedades de ciclo longo (catarina 

por exemplo) são aconselháveis se a temperatura média aumentar. 
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Os resultados obtidos permitem levantar algumas questões e futuras linhas de 

investigação. Verificou-se que o regime hídrico afecta as durações térmicas de 

emergência; será que afecta também as temperaturas cardinais? Há na bibliografia 

alguma indicação que isso acontece e seria interessante quantifica-lo nestas variedades. 

Além disso, as exigências térmicas das variedades foram determinadas a temperatura 

constante; serão iguais se a temperatura fluctuar, como acontece nas condições reais de 

campo? 
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APENDICE I-  COMPARAÇÃO DAS MÉDIAS DA TEMPERATURA BASE DAS VARIEDADES DO MILHO 
 
Teste-t: duas amostras em par para médias 

   
Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

 Variedade  Catete 
  

Variedade  Catete 

 
Variável 1 Variável 2 

   
Variável 1 Variável 2 

Média 10,69369 9,542571 
  

Média 10,69369 9,542571 
Variância 0,166673 0,305616 

  
Variância 0,166673 0,305616 

Observações 3 3 
  

Observações 3 3 
Correlação de Pearson 0,208351 

   
Hipótese da diferença de média 0 

 Hipótese da diferença de média 0 
   

gl 4 
 gl 2 

   
Stat t 2,901201 

 Stat t 3,24188 
   

P(T<=t) uni-caudal 0,022032 
 P(T<=t) uni-caudal 0,041708 

   
t crítico uni-caudal 2,131847 

 t crítico uni-caudal 2,919986 
   

P(T<=t) bi-caudal 0,044065 
 P(T<=t) bi-caudal 0,083417 

   
t crítico bi-caudal 2,776445 

 t crítico bi-caudal 4,302653 
      Teste-t: duas amostras em par para médias 
   

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 
Variedade  Matuba 

  
 Variedade  Matuba 

 
Variável 1 Variável 2 

   
Variável 1 Variável 2 

Média 10,48921 9,620723 
  

Média 10,48921 9,620723 
Variância 0,091447 0,879203 

  
Variância 0,091447 0,879203 

Observações 3 3 
  

Observações 3 3 
Correlação de Pearson -0,65565 

   
Hipótese da diferença de média 0 

 Hipótese da diferença de média 0 
   

gl 2 
 gl 2 

   
Stat t 1,526833 

 Stat t 1,298288 
   

P(T<=t) uni-caudal 0,133177 
 P(T<=t) uni-caudal 0,161865 

   
t crítico uni-caudal 2,919986 

 t crítico uni-caudal 2,919986 
   

P(T<=t) bi-caudal 0,266354 
 P(T<=t) bi-caudal 0,32373 

   
t crítico bi-caudal 4,302653 

 t crítico bi-caudal 4,302653 
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Teste-t: duas amostras em par para médias 
   

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 
Variedade  SAM3 

  
  Variedade  SAM3 

 
Variável 1 Variável 2 

   
Variável 1 Variável 2 

Média 9,334993 7,817101 
  

Média 9,334993 7,817101 
Variância 0,934198 1,034266 

  
Variância 0,934198 1,034266 

Observações 3 3 
  

Observações 3 3 
Correlação de Pearson -0,99765 

   
Hipótese da diferença de média 0 

 Hipótese da diferença de média 0 
   

gl 4 
 gl 2 

   
Stat t 1,873863 

 Stat t 1,326228 
   

P(T<=t) uni-caudal 0,067115 
 P(T<=t) uni-caudal 0,157974 

   
t crítico uni-caudal 2,131847 

 t crítico uni-caudal 2,919986 
   

P(T<=t) bi-caudal 0,13423 
 P(T<=t) bi-caudal 0,315948 

   
t crítico bi-caudal 2,776445 

 t crítico bi-caudal 4,302653 
       

COMPARAÇÃO DAS MÉDIAS DA TEMPERATURA BASE DAS VARIEDADES DO FEIJÃO 
 

Teste-t: duas amostras em par para médias 
  

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias 
diferentes 

 Variedade  Catarina 
  

Variedade  Catarina    
  Variável 1 Variável 2 

  
  Variável 1 Variável 2 

Média 1,512784 3,925987 
  

Média 1,512783531 3,925987 
Variância 2,839751 2,851231 

  
Variância 2,839750781 2,851231 

Observações 3 3 
  

Observações 3 3 
Correlação de Pearson  0,367781 

   
Hipótese da diferença de média 0 

 Hipótese da diferença de média 0 
   

gl 4 
 gl 2 

   
Stat t -1,752108383 

 Stat t -2,20357 
   

P(T<=t) uni-caudal 0,077317486 
 P(T<=t) uni-caudal 0,079205 

   
t crítico uni-caudal 2,131846782 

 t crítico uni-caudal 2,919986 
   

P(T<=t) bi-caudal 0,154634972 
 P(T<=t) bi-caudal 0,15841 

   
t crítico bi-caudal 2,776445105   

t crítico bi-caudal 4,302653   
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Teste-t: duas amostras em par para médias 

  

 
Teste-t: duas amostras presumindo variâncias 
diferentes 

 Variedade  Calongupa 
  

Variedade  Calongupa  
  Variável 1 Variável 2 

  
  Variável 1 Variável 2 

Média 10,55611 9,188157 
  

Média 10,55610893 9,188157 
Variância 3,306189 4,211522 

  
Variância 3,30618864 4,211522 

Observações 3 3 
  

Observações 3 3 
Correlação de Pearson  0,998596 

   
Hipótese da diferença de média 0 

 Hipótese da diferença de média 0 
   

gl 4 
 gl 2 

   
Stat t 0,864148961 

 Stat t 9,279699 
   

P(T<=t) uni-caudal 0,218123776 
 P(T<=t) uni-caudal 0,005707 

   
t crítico uni-caudal 2,131846782 

 t crítico uni-caudal 2,919986 
   

P(T<=t) bi-caudal 0,436247551 
 P(T<=t) bi-caudal 0,011414 

   
t crítico bi-caudal 2,776445105   

t crítico bi-caudal 4,302653   
     

Teste-t: duas amostras em par para médias 
  

 
Teste-t: duas amostras presumindo variâncias 
diferentes 

 Variedade  Ervilha 
  

Variedade  Ervilha 
  Variável 1 Variável 2 

  
  Variável 1 Variável 2 

Média 7,513312 6,273296 
  

Média 7,513312013 6,273296 
Variância 0,332851 0,47673 

  
Variância 0,332851313 0,47673 

Observações 3 3 
  

Observações 3 3 
Correlação de Pearson  -0,98661 

   
Hipótese da diferença de média 0 

 Hipótese da diferença de média 0 
   

gl 4 
 gl 2 

   
Stat t 2,387028759 

 Stat t 1,700299 
   

P(T<=t) uni-caudal 0,037705402 
 P(T<=t) uni-caudal 0,115589 

   
t crítico uni-caudal 2,131846782 

 t crítico uni-caudal 2,919986 
   

P(T<=t) bi-caudal 0,075410804 
 P(T<=t) bi-caudal 0,231178 

   
t crítico bi-caudal 2,776445105   

t crítico bi-caudal 4,302653   
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Teste-t: duas amostras em par para médias Teste-t: duas amostras presumindo variâncias 
diferentes 

Variedade   Manteiga 
  

Variedade   Manteiga 
  Variável 1 Variável 2 

  
  Variável 1 Variável 2 

Média 8,779971 8,430917 
  

Média 8,779970764 8,430917 
Variância 1,604844 3,134727 

  
Variância 1,604844472 3,134727 

Observações 3 3 
  

Observações 3 3 
Correlação de Pearson  0,987571 

   
Hipótese da diferença de média 0 

 Hipótese da diferença de média 0 
   

gl 4 
 gl 2 

   
Stat t 0,277704965 

 Stat t 1,086805 
   

P(T<=t) uni-caudal 0,397500625 
 P(T<=t) uni-caudal 0,19533 

   
t crítico uni-caudal 2,131846782 

 t crítico uni-caudal 2,919986 
   

P(T<=t) bi-caudal 0,795001251 
 P(T<=t) bi-caudal 0,39066 

   
t crítico bi-caudal 2,776445105   

t crítico bi-caudal 4,302653   
                     

Teste-t: duas amostras em par para médias 
  

 
Teste-t: duas amostras presumindo variâncias 
diferentes 

 Variedade  Sondeyombua  
  

Variedade Sondeyombua  
  Variável 1 Variável 2 

  
  Variável 1 Variável 2 

Média 8,845487 2,269034 
  

Média 8,845487305 2,269034 
Variância 3,139431 0,622662 

  
Variância 3,139431276 0,622662 

Observações 3 3 
  

Observações 3 3 
Correlação de Pearson  0,944708 

   
Hipótese da diferença de média 0 

 Hipótese da diferença de média 0 
   

gl 3 
 gl 2 

   
Stat t 5,872696732 

 Stat t 10,76124 
   

P(T<=t) uni-caudal 0,004924428 
 P(T<=t) uni-caudal 0,004262 

   
t crítico uni-caudal 2,353363435 

 t crítico uni-caudal 2,919986 
   

P(T<=t) bi-caudal 0,009848857 
 P(T<=t) bi-caudal 0,008525 

   
t crítico bi-caudal 3,182446305   

t crítico bi-caudal 4,302653   
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APENDICE I I. RESULTADO DA ANOVA DA REGRESSÃO – GERMINAÇÃO  (RECTA ASCENDENTE) 
 

 
 

VARIEDADE CATETE
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.368021807 0.368021807 400.4326 1.01101E-06
Residual 6 0.005514363 0.000919061
Total 7 0.37353617

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar -0.379213087 0.046404531 -8.171897839 0.000181 -0.492760884 -0.26566529 -0.379819334 -0.378606841
Variável X 1 0.0374361 0.001870794 20.01081202 1.01E-06 0.032858433 0.042013767 0.037411659 0.037460541

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.209549729 0.209549729 117.5132 3.64954E-05
Residual 6 0.010699214 0.001783202
Total 7 0.220248944

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar -0.265348824 0.064287588 -4.127528034 0.006164 -0.422654885 -0.10804276 -0.266188701 -0.264508946
Variável X 1 0.028097064 0.002591897 10.84034833 3.65E-05 0.021754921 0.034439207 0.028063202 0.028130925

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.118346263 0.118346263 99.23845 5.91959E-05
Residual 6 0.007155267 0.001192544
Total 7 0.125501529

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar -0.1909444 0.052362799 -3.646565983 0.01075 -0.319071552 -0.06281725 -0.191628488 -0.190260313
Variável X 1 0.021050545 0.002113116 9.961849783 5.92E-05 0.015879936 0.026221154 0.021022938 0.021078151
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VARIEDADE MATUBA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.547174139 0.547174139 83.92178 9.52548E-05
Residual 6 0.039120294 0.006520049
Total 7 0.586294433

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar -0.526492354 0.125041954 -4.21052563 0.00562 -0.832458994 -0.22052571 -0.528125949 -0.524858759
Variável X 1 0.050124768 0.005471609 9.160883315 9.53E-05 0.036736224 0.063513312 0.050053285 0.050196251

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.29823332 0.29823332 72.03244 0.000146358
Residual 6 0.024841583 0.004140264
Total 7 0.323074904

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar -0.358448917 0.09926589 -3.610997849 0.011218 -0.6013438 -0.11555403 -0.359745764 -0.35715207
Variável X 1 0.036866866 0.004343823 8.487192863 0.000146 0.026237913 0.047495819 0.036810117 0.036923615

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.158857282 0.158857282 53.6005 0.000331644
Residual 6 0.017782365 0.002963728
Total 7 0.176639648

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar -0.230731875 0.083435461 -2.765393401 0.032621 -0.434891094 -0.02657266 -0.231821907 -0.229641842
Variável X 1 0.026721024 0.003649797 7.321236304 0.000332 0.017790293 0.035651754 0.026673341 0.026768706
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VARIEDADE SAM3
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.499607347 0.499607347 747.5748 1.58207E-07
Residual 6 0.004009825 0.000668304
Total 7 0.503617172

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar -0.390953453 0.036181508 -10.80533898 3.72E-05 -0.479486413 -0.30242049 -0.391426142 -0.390480765
Variável X 1 0.045634668 0.001669043 27.3418147 1.58E-07 0.041550667 0.049718669 0.045612863 0.045656473

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.289839988 0.289839988 943.2737 7.90973E-08
Residual 6 0.001843622 0.00030727
Total 7 0.29168361

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar -0.285873829 0.024558303 -11.64061799 2.42E-05 -0.345965833 -0.22578183 -0.286194668 -0.28555299
Variável X 1 0.03483318 0.00113416 30.71276082 7.91E-08 0.03205799 0.037608369 0.034818362 0.034847997

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.14179365 0.14179365 223.5138 5.63874E-06
Residual 6 0.003806306 0.000634384
Total 7 0.145599956

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar -0.163226532 0.035445936 -4.604943533 0.003673 -0.249959612 -0.07649345 -0.163689611 -0.162763453
Variável X 1 0.024492186 0.001638232 14.95037688 5.64E-06 0.020483576 0.028500795 0.024470783 0.024513588
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VARIEDADE CATARINA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.798417893 0.798417893 78.6602705 4.69186E-05
Residual 7 0.071051437 0.010150205
Total 8 0.86946933

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar -0.265326366 0.135718062 -1.954981984 0.09149361 -0.586248587 0.055595855 -0.267089034 -0.263563698
Variável X 1 0.048531181 0.005471963 8.869062552 4.6919E-05 0.035592045 0.061470317 0.048460113 0.04860225

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.343391212 0.343391212 114.687118 1.35949E-05
Residual 7 0.020959097 0.002994157
Total 8 0.36435031

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar -0.133484006 0.073826587 -1.808074995 0.1135344 -0.308056145 0.041088132 -0.134442845 -0.132525167
Variável X 1 0.031872382 0.002976166 10.70920716 1.3595E-05 0.024834867 0.038909897 0.031833729 0.031911036

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.10707184 0.10707184 27.5159243 0.001928022
Residual 6 0.023347609 0.003891268
Total 7 0.130419449

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar -0.056491614 0.099909641 -0.565427052 0.59228223 -0.300961699 0.187978471 -0.057796871 -0.055186357
Variável X 1 0.022488768 0.004287199 5.245562347 0.00192802 0.011998371 0.032979165 0.022432758 0.022544777
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VARIEDADE CALONGUPA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.662120934 0.662120934 380.786478 4.06652E-05
Residual 4 0.006955299 0.001738825
Total 5 0.669076233

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar -0.899781139 0.087353144 -10.30050091 0.00050108 -1.142312348 -0.65724993 -0.900945891 -0.898616387
Variável X 1 0.083446478 0.004276291 19.513751 4.0665E-05 0.071573591 0.095319365 0.083389459 0.083503497

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.293348975 0.293348975 206.324841 0.000136504
Residual 4 0.005687129 0.001421782
Total 5 0.299036104

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar -0.559398434 0.080248737 -6.97080667 0.00222672 -0.782204648 -0.33659222 -0.560468457 -0.558328411
Variável X 1 0.056536678 0.003935995 14.36401201 0.0001365 0.045608604 0.067464752 0.056484196 0.05658916

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.154173427 0.154173427 42.5945807 0.001263113
Residual 5 0.018097775 0.003619555
Total 6 0.172271202

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar -0.224773474 0.108420879 -2.073156708 0.09286616 -0.503478217 0.05393127 -0.226201592 -0.223345355
Variável X 1 0.032662833 0.005004684 6.526452385 0.00126311 0.019797883 0.045527783 0.032596911 0.032728755
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VARIEDADE  ERVILHA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.43849425 0.43849425 282.77994 1.35946E-05
Residual 5 0.007753277 0.001550655
Total 6 0.446247527

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.37669973 0.071454619 -5.271873706 0.00326673 -0.560379676 -0.19301978 -0.376709141 -0.376690318
Variável X 1 0.053252189 0.003166746 16.81606197 1.3595E-05 0.045111811 0.061392568 0.053251772 0.053252607

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.294876975 0.294876975 104.193215 5.15125E-05
Residual 6 0.016980586 0.002830098
Total 7 0.311857561

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.202360975 0.081919877 -2.470230442 0.04844257 -0.402811693 -0.00191026 -0.202371677 -0.202350273
Variável X 1 0.034799437 0.0034092 10.20750778 5.1512E-05 0.026457425 0.043141449 0.034798992 0.034799882

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.107646812 0.107646812 279.519522 1.39884E-05
Residual 5 0.001925569 0.000385114
Total 6 0.109572381

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.148952167 0.034247455 -4.349291522 0.00736412 -0.236988053 -0.06091628 -0.148956678 -0.148947656
Variável X 1 0.025109501 0.001501869 16.71883734 1.3988E-05 0.021248824 0.028970178 0.025109303 0.025109699
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VARIEDADE MANTEIGA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.579462671 0.579462671 75.1856301 0.000973468
Residual 4 0.030828373 0.007707093
Total 5 0.610291044

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.82551447 0.200663951 -4.113915156 0.01468514 -1.382646916 -0.26838203 -0.825541226 -0.825487715
Variável X 1 0.083685384 0.00965122 8.670964776 0.00097347 0.056889303 0.110481466 0.083684098 0.083686671

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.383842236 0.383842236 84.8739253 0.000252959
Residual 5 0.022612495 0.004522499
Total 6 0.40645473

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.469573298 0.125402594 -3.744526196 0.01336896 -0.791930929 -0.14721567 -0.469589816 -0.469556781
Variável X 1 0.052262945 0.005672921 9.212704557 0.00025296 0.037680237 0.066845652 0.052262198 0.052263692

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.125498297 0.125498297 74.9545756 0.000339742
Residual 5 0.008371624 0.001674325
Total 6 0.133869921

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.191609562 0.07607715 -2.518621707 0.05326419 -0.387172103 0.003952978 -0.191619583 -0.191599542
Variável X 1 0.02973839 0.003434934 8.657631064 0.00033974 0.020908612 0.038568169 0.029737938 0.029738843
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VARIEDADE  SONDEYOMBWA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.17093292 0.17093292 65.2090678 0.000471736
Residual 5 0.01310653 0.002621306
Total 6 0.18403945

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.090756852 0.093094442 -0.974890129 0.37438861 -0.330063733 0.148550028 -0.090769114 -0.09074459
Variável X 1 0.034214066 0.004236924 8.075213172 0.00047174 0.023322706 0.045105426 0.034213508 0.034214624

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.103870972 0.103870972 222.251798 2.45742E-05
Residual 5 0.002336786 0.000467357
Total 6 0.106207758

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.073445498 0.038755218 -1.895112529 0.11659235 -0.173068956 0.02617796 -0.073450603 -0.073440394
Variável X 1 0.026273692 0.001762376 14.90811181 2.4574E-05 0.021743361 0.030804022 0.02627346 0.026273924

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.032937231 0.032937231 137.664272 0.000301831
Residual 4 0.000957031 0.000239258
Total 5 0.033894262

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.025958697 0.033678132 -0.770787924 0.48383483 -0.119464181 0.067546787 -0.025963188 -0.025954207
Variável X 1 0.019083454 0.001626471 11.73304188 0.00030183 0.014567646 0.023599262 0.019083237 0.019083671
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APENDICE  II. RESULTADO DA ANOVA DA REGRESSÃO – GERMINAÇÃO  (RECTA DESCENDENTE) 
 

 

VARIEDADE CATETE
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.417470598 0.417471 9.565337 0.199085839
Residual 1 0.043644109 0.043644
Total 2 0.461114706

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar 4.643995566 1.327932591 3.497162 0.177308 -12.22898781 21.51697894 4.623134734 4.664856398
Variável X 1 -0.112082125 0.036239836 -3.09279 0.199086 -0.5725529 0.34838865 -0.112651426 -0.111512824

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.250463552 0.250464 34.72418 0.107015396
Residual 1 0.007212944 0.007213
Total 2 0.257676496

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar 3.59748775 0.543566669 6.618301 0.095469 -3.309181635 10.50415714 3.588948722 3.606026778
Variável X 1 -0.087368952 0.014826585 -5.89272 0.107015 -0.275758577 0.101020673 -0.087601866 -0.087136037

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.161146633 0.161147 16.59904 0.153227582
Residual 1 0.009708189 0.009708
Total 2 0.170854822

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar 2.914806598 0.63561103 4.585834 0.136683 -5.161397275 10.99101047 2.904821622 2.924791574
Variável X 1 -0.070605593 0.017329961 -4.07419 0.153228 -0.29080363 0.149592444 -0.070877834 -0.070333352
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VARIEDADE MATUBA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.65290015 0.6529 70.69917 0.075359465
Residual 1 0.009234906 0.009235
Total 2 0.662135056

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar 3.855443977 0.384087618 10.03793 0.063213 -1.024851927 8.735739881 3.849410246 3.861477707
Variável X 1 -0.08989227 0.010690923 -8.40828 0.075359 -0.225733321 0.045948786 -0.090060214 -0.089724321

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.428729821 0.42873 63.98782 0.015270913
Residual 2 0.013400358 0.0067
Total 3 0.442130179

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar 3.089636973 0.317345513 9.735877 0.010386 1.724209436 4.455064511 3.085148806 3.094125141
Variável X 1 -0.07174497 0.008968975 -7.99924 0.015271 -0.110335361 -0.033154587 -0.071871821 -0.071618127

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.259111496 0.259111 71.75201 0.013652142
Residual 2 0.007222417 0.003611
Total 3 0.266333913

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar 2.412326984 0.23437794 10.29247 0.009308 1.403880103 3.420773866 2.409012214 2.415641755
Variável X 1 -0.05604518 0.006616392 -8.47066 0.013652 -0.084513213 -0.027577143 -0.056138753 -0.055951603



122 
 

 
 

VARIEDADE  SAM3
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.373695528 0.373696 5.065273 0.109875417
Residual 3 0.221327985 0.073776
Total 4 0.595023512

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar 3.00533261 1.042780884 2.882037 0.063424 -0.31326156 6.323926779 2.991146561 3.019518658
Variável X 1 -0.06568912 0.029187173 -2.25062 0.109875 -0.158575733 0.027197491 -0.066086185 -0.065292057

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.228586489 0.228586 3.978797 0.14004481
Residual 3 0.172353481 0.057451
Total 4 0.40093997

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar 2.378582369 0.918872817 2.588587 0.081173 -0.545681033 5.30284577 2.366081973 2.391082765
Variável X 1 -0.05130615 0.025721337 -1.99469 0.140045 -0.133162925 0.030550626 -0.051656064 -0.050956235

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.100852627 0.100853 2.812549 0.192122753
Residual 3 0.107574262 0.035858
Total 4 0.208426889

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar 1.619867727 0.727883339 2.22545 0.112471 -0.696581915 3.936317369 1.609965562 1.629769892
Variável X 1 -0.03417113 0.020375549 -1.67707 0.192123 -0.09901522 0.030672958 -0.034448321 -0.033893941



123 
 

 

VARIEDADE  CATARINA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.813547636 0.813548 4.587551 0.165495937
Residual 2 0.354676235 0.177338
Total 3 1.168223871

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar 10.55264212 4.517023262 2.336194 0.144533 -8.882540343 29.98782459 10.48875857 10.61652567
Variável X 1 -0.26062553 0.121682046 -2.14186 0.165496 -0.784181116 0.262930061 -0.262346457 -0.258904597

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.473414622 0.473415 5.56126 0.142390641
Residual 2 0.170254453 0.085127
Total 3 0.643669076

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar 8.054144222 3.14397529 2.561771 0.124541 -5.47328964 21.58157808 8.009679474 8.09860897
Variável X 1 -0.19959045 0.084635616 -2.35823 0.142391 -0.563748111 0.164567217 -0.200787435 -0.198393459

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.10513303 0.105133 1.957327 0.256264271
Residual 3 0.16113765 0.053713
Total 4 0.26627068

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar 2.176675907 1.233385352 1.764798 0.175784 -1.748506748 6.101858563 2.159896866 2.193454949
Variável X 1 -0.04799088 0.034302599 -1.39905 0.256264 -0.157157061 0.061175298 -0.048457536 -0.047524227
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VARIEDADE  CALONGUPA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.801053269 0.801053 12.35481 0.072274886
Residual 2 0.129674712 0.064837
Total 3 0.930727981

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar 5.371981349 1.304583131 4.117776 0.054224 -0.241186823 10.98514952 5.353530834 5.390431863
Variável X 1 -0.15362292 0.043705689 -3.51494 0.072275 -0.341673325 0.03442748 -0.154241045 -0.1530048

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.386509249 0.386509 8.501962 0.10024481
Residual 2 0.090922362 0.045461
Total 3 0.477431611

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar 3.693038518 1.069654032 3.452554 0.074623 -0.909311323 8.295388359 3.677910569 3.708166467
Variável X 1 -0.1046371 0.035886086 -2.91581 0.100245 -0.259042462 0.049768268 -0.105144628 -0.104129565

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.206847038 0.206847 6.835047 0.232575074
Residual 1 0.030262711 0.030263
Total 2 0.237109748

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 1,0% Superior 1,0%
Interceptar 3.804011704 1.30788139 2.90853 0.21082 -12.81419701 20.42222041 3.783465861 3.824557547
Variável X 1 -0.11006706 0.042100441 -2.61439 0.232575 -0.645003884 0.424869756 -0.110728431 -0.109405697



125 
 

 

VARIEDADE  ERVILHA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.81675447 0.816754 723.0514 0.000112865
Residual 3 0.003388782 0.00113
Total 4 0.820143252

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 3.598723159 0.105607806 34.0763 5.56E-05 3.262631988 3.934814329 3.598708792 3.598737525
Variável X 1 -0.08379662 0.003116319 -26.8896 0.000113 -0.093714137 -0.073879101 -0.083797043 -0.083796195

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.505399877 0.5054 74.73531 0.003255726
Residual 3 0.020287594 0.006763
Total 4 0.525687471

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 3.008419407 0.277038619 10.85921 0.001671 2.126758876 3.890079938 3.00838172 3.008457094
Variável X 1 -0.06996232 0.008092846 -8.64496 0.003256 -0.095717368 -0.044207272 -0.069963421 -0.069961219

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.247335263 0.247335 97.60636 0.010090428
Residual 2 0.005068015 0.002534
Total 3 0.252403278

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 2.209823682 0.181458424 12.17813 0.006675 1.429071096 2.990576267 2.209798019 2.209849344
Variável X 1 -0.05128972 0.005191481 -9.87959 0.01009 -0.073626863 -0.028952582 -0.051290457 -0.051288988
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VARIEDADE  MANTEIGA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 1.164141738 1.164142 43.15376 0.022397369
Residual 2 0.053953196 0.026977
Total 3 1.218094933

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 4.443409707 0.539183428 8.240998 0.014407 2.123490659 6.763328755 4.443333455 4.443485959
Variável X 1 -0.11246092 0.017119547 -6.56915 0.022397 -0.186120383 -0.038801449 -0.112463337 -0.112458495

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.48337976 0.48338 2.585641 0.354191139
Residual 1 0.186947719 0.186948
Total 2 0.670327479

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 3.953980057 2.058723229 1.920598 0.305608 -22.20457878 30.11253889 3.953656674 3.954303441
Variável X 1 -0.09655743 0.060048417 -1.60799 0.354191 -0.85954492 0.666430053 -0.096566866 -0.096548001

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.303092646 0.303093 136.5585 0.054345544
Residual 1 0.002219507 0.00222
Total 2 0.305312153

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 2.840527032 0.20648367 13.75667 0.046196 0.216903241 5.464150822 2.840494597 2.840559466
Variável X 1 -0.07283314 0.006232605 -11.6858 0.054346 -0.152025897 0.006359613 -0.072834121 -0.072832163
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VARIEDADE  SONDEYOMBWA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.390923685 0.390924 22.93918 0.131037766
Residual 1 0.017041745 0.017042
Total 2 0.40796543

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 5.101803652 0.960079163 5.313941 0.118417 -7.097158751 17.30076605 5.101652843 5.101954461
Variável X 1 -0.14688684 0.030668598 -4.78949 0.131038 -0.536568319 0.242794647 -0.146891653 -0.146882018

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.254719708 0.25472 14.27777 0.164704662
Residual 1 0.017840301 0.01784
Total 2 0.272560009

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 4.108198258 0.977658592 4.202079 0.148735 -8.314131968 16.53052848 4.108044688 4.108351828
Variável X 1 -0.11774994 0.031162372 -3.77859 0.164705 -0.513705424 0.27820554 -0.117754837 -0.117745047

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.148860953 0.148861 18.88427 0.143990715
Residual 1 0.0078828 0.007883
Total 2 0.156743753

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 2.27311414 0.451692795 5.032434 0.124877 -3.466186991 8.01241527 2.273043188 2.273185091
Variável X 1 -0.06513377 0.014988428 -4.3456 0.143991 -0.2555798 0.125312259 -0.065136125 -0.065131416
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APENDICE II. ANOVA DA REGRESSÃO-EMERGÊNCIA   (RECTAS ASCENDENTES) 

 

 

VARIEDADE CATETE
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.06969864 0.069699 113.2999 0.000126623
Residual 5 0.00307585 0.000615
Total 6 0.07277449

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.210250151 0.04725172 -4.44958 0.006705 -0.33171457 -0.088785731 -0.210256375 -0.210243927
Variável X 1 0.019776342 0.00185794 10.64424 0.000127 0.015000361 0.024552323 0.019776097 0.019776587

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.05756911 0.057569 69.88906 0.000400779
Residual 5 0.00411861 0.000824
Total 6 0.06168772

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.200402067 0.05467475 -3.66535 0.014514 -0.34094799 -0.059856145 -0.200409269 -0.200394866
Variável X 1 0.017995815 0.00215262 8.359968 0.000401 0.012462335 0.023529295 0.017995532 0.017996099

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.03829449 0.038294 31.75256 0.002440326
Residual 5 0.00603014 0.001206
Total 6 0.04432464

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.151765127 0.06614146 -2.29455 0.070249 -0.321787165 0.018256912 -0.151773838 -0.151756415
Variável X 1 0.014684128 0.00260591 5.634941 0.00244 0.007985432 0.021382824 0.014683785 0.014684471

VARIEDADE  MATUBA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.16004363 0.160044 568.1147 3.58111E-07
Residual 6 0.00169026 0.000282
Total 7 0.16173389

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.242627478 0.02537601 -9.56129 7.48E-05 -0.304720339 -0.180534617 -0.242630793 -0.242624163
Variável X 1 0.023888679 0.00100225 23.83516 3.58E-07 0.021436273 0.026341086 0.023888548 0.02388881

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.18897921 0.188979 1060.343 8.62342E-10
Residual 8 0.0014258 0.000178
Total 9 0.19040501

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.244652711 0.01868646 -13.0925 1.1E-06 -0.287743768 -0.201561654 -0.244655127 -0.244650295
Variável X 1 0.02279184 0.00069993 32.56291 8.62E-10 0.021177793 0.024405887 0.022791749 0.02279193

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.1121327 0.112133 1014.05 6.37382E-08
Residual 6 0.00066347 0.000111
Total 7 0.11279617

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.219110535 0.01634685 -13.4038 1.07E-05 -0.259109841 -0.179111229 -0.219112671 -0.2191084
Variável X 1 0.020738958 0.00065126 31.84415 6.37E-08 0.019145372 0.022332544 0.020738873 0.020739043
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VARIEDADE  SAM3
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.19372068 0.193721 127.3184 9.60066E-06
Residual 7 0.01065081 0.001522
Total 8 0.2043715

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.202982719 0.05106654 -3.97487 0.005359 -0.323735891 -0.082229546 -0.202989351 -0.202976086
Variável X 1 0.023416826 0.00207531 11.28355 9.6E-06 0.018509504 0.028324148 0.023416557 0.023417096

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.16723979 0.16724 157.8984 4.66464E-06
Residual 7 0.00741412 0.001059
Total 8 0.17465391

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.193685757 0.04262754 -4.54368 0.002656 -0.29448388 -0.092887633 -0.193691293 -0.193680221
Variável X 1 0.021765935 0.00173216 12.56576 4.66E-06 0.017670024 0.025861847 0.021765711 0.02176616

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.15307522 0.153075 160.456 4.41885E-06
Residual 7 0.00667801 0.000954
Total 8 0.15975323

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.203202872 0.04054477 -5.01181 0.001545 -0.299076019 -0.107329726 -0.203208138 -0.203197607
Variável X 1 0.020864317 0.00164712 12.66712 4.42E-06 0.016969489 0.024759145 0.020864103 0.020864531

VARIEDADE  CATARINA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.02059436 0.020594 503.7069 0.000193691
Residual 3 0.00012266 4.09E-05
Total 4 0.02071701

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.015449763 0.01662951 -0.92906 0.421389 -0.06837228 0.037472754 -0.015452025 -0.015447501
Variável X 1 0.015794031 0.00070373 22.44342 0.000194 0.013554458 0.018033603 0.015793935 0.015794127

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.02119884 0.021199 48.77963 0.006024976
Residual 3 0.00130375 0.000435
Total 4 0.02250259

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.053421187 0.05287794 -1.01027 0.386776 -0.221702406 0.114860031 -0.053428381 -0.053413994
Variável X 1 0.015681574 0.00224528 6.984242 0.006025 0.008536093 0.022827055 0.015681269 0.01568188

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.01188026 0.01188 29.63234 0.012173746
Residual 3 0.00120277 0.000401
Total 4 0.01308302

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.001865848 0.05041209 -0.03701 0.972801 -0.162299617 0.158567921 -0.001872706 -0.001858991
Variável X 1 0.011668601 0.00214356 5.44356 0.012174 0.004846834 0.018490368 0.011668309 0.011668893
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VARIEDADE  CALONGUPA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.09994257 0.099943 85.85415 0.000246136
Residual 5 0.00582049 0.001164
Total 6 0.10576306

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.336498442 0.07573031 -4.44338 0.006744 -0.531169398 -0.141827487 -0.336508417 -0.336488467
Variável X 1 0.028282683 0.00305239 9.265751 0.000246 0.020436265 0.0361291 0.02828228 0.028283085

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.06073028 0.06073 49.0012 0.000916696
Residual 5 0.00619682 0.001239
Total 6 0.0669271

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.250658269 0.07844156 -3.19548 0.024117 -0.452298711 -0.049017827 -0.250668601 -0.250647937
Variável X 1 0.022152999 0.00316468 7.000086 0.000917 0.014017942 0.030288056 0.022152582 0.022153416

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.02302035 0.02302 9.533098 0.027234411
Residual 5 0.01207391 0.002415
Total 6 0.03509426

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.113715804 0.1073318 -1.05948 0.337856 -0.389620972 0.162189364 -0.113729941 -0.113701666
Variável X 1 0.013369726 0.00433018 3.087572 0.027234 0.002238656 0.024500796 0.013369156 0.013370297

VARIEDADE  ERVILHA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.11832266 0.118323 117.1382 0.000116851
Residual 5 0.00505056 0.00101
Total 6 0.12337322

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.171676492 0.05103643 -3.3638 0.020025 -0.302869809 -0.040483175 -0.171683214 -0.17166977
Variável X 1 0.025041731 0.00231374 10.82304 0.000117 0.019094067 0.030989395 0.025041426 0.025042035

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.10803366 0.108034 150.765 6.34123E-05
Residual 5 0.00358285 0.000717
Total 6 0.11161651

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.192288642 0.04330109 -4.44073 0.00676 -0.303597647 -0.080979637 -0.192294346 -0.192282939
Variável X 1 0.024118367 0.00196425 12.27864 6.34E-05 0.019069092 0.029167643 0.024118109 0.024118626

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.07762024 0.07762 129.1546 9.22912E-05
Residual 5 0.00300494 0.000601
Total 6 0.08062517

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.157714756 0.03975548 -3.96712 0.010667 -0.25990947 -0.055520043 -0.157719993 -0.15770952
Variável X 1 0.02052459 0.00180601 11.36462 9.23E-05 0.0158821 0.025167081 0.020524352 0.020524828
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VARIEDADE  MANTEIGA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.14849218 0.148492 59.30654 0.001529813
Residual 4 0.01001523 0.002504
Total 5 0.15850741

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.337465862 0.10326154 -3.26807 0.030845 -0.624165855 -0.050765869 -0.33747963 -0.337452093
Variável X 1 0.033906555 0.00440283 7.701074 0.00153 0.021682326 0.046130784 0.033905968 0.033907142

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.08618313 0.086183 71.04637 0.001084865
Residual 4 0.00485222 0.001213
Total 5 0.09103535

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.230849385 0.07182282 -3.21415 0.03246 -0.430261508 -0.031437262 -0.230858961 -0.230839809
Variável X 1 0.02581191 0.00306231 8.428901 0.001085 0.017309573 0.034314246 0.025811502 0.025812318

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.05300889 0.053009 75.29062 0.000970869
Residual 4 0.00281623 0.000704
Total 5 0.05582512

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.150989504 0.05483025 -2.75376 0.051176 -0.303222672 0.001243664 -0.150996814 -0.150982193
Variável X 1 0.020289223 0.00233827 8.677017 0.000971 0.01379714 0.026781306 0.020288911 0.020289535

VARIEDADE  SONDEYOMBWA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.11594361 0.115944 17.89726 0.013364537
Residual 4 0.02591315 0.006478
Total 5 0.14185676

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.340355553 0.17846313 -1.90715 0.12917 -0.835848645 0.155137539 -0.340379348 -0.340331758
Variável X 1 0.033109728 0.0078264 4.230516 0.013365 0.011380145 0.054839311 0.033108684 0.033110771

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.06081594 0.060816 57.60814 0.001616311
Residual 4 0.00422273 0.001056
Total 5 0.06503867

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.226612534 0.07236611 -3.13147 0.035135 -0.427533074 -0.025691995 -0.226622183 -0.226602885
Variável X 1 0.02412908 0.00317906 7.590003 0.001616 0.015302593 0.032955568 0.024128657 0.024129504

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.03538039 0.03538 643.6806 1.77593E-06
Residual 5 0.00027483 5.5E-05
Total 6 0.03565522

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar -0.099523749 0.01385888 -7.18123 0.000815 -0.135149122 -0.063898376 -0.099525574 -0.099521924
Variável X 1 0.014606884 0.00057573 25.37086 1.78E-06 0.013126911 0.016086857 0.014606808 0.01460696
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APENDICE II. ANOVA DA REGRESSÃO-EMERGÊNCIA   (RECTAS DESCENDENTES) 

 

 

VARIEDADE  CATETE
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.101008267 0.101008 8.540968 0.099853282
Residual 2 0.023652649 0.011826
Total 3 0.124660916

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 2.86919017 0.880230883 3.259588 0.082622 -0.91813764 6.65651799 2.86906569 2.869314657
Variável X 1 -0.07497523 0.025654542 -2.92249 0.099853 -0.185357818 0.03540735 -0.074978861 -0.074971605

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.087992916 0.087993 7.630126 0.10987731
Residual 2 0.023064603 0.011532
Total 3 0.111057519

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 2.67866355 0.867621426 3.087364 0.090843 -1.054410146 6.41173725 2.67854085 2.678786251
Variável X 1 -0.06985407 0.02528866 -2.76227 0.109877 -0.178662389 0.03895426 -0.069857642 -0.069850489

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.062452235 0.062452 8.346098 0.101840548
Residual 2 0.014965613 0.007483
Total 3 0.077417848

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 2.2504125 0.698015005 3.224017 0.08423 -0.752903667 5.25372867 2.250313785 2.250511213
Variável X 1 -0.05878699 0.020348833 -2.88896 0.101841 -0.146340954 0.02876697 -0.05878987 -0.058784114

VARIEDADE  MATUBA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.120619273 0.120619 4.435842 0.169794998
Residual 2 0.054383937 0.027192
Total 3 0.17500321

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 4.1203751 1.789535145 2.302483 0.147896 -3.579373176 11.8201234 4.120122022 4.120628179
Variável X 1 -0.10427913 0.049511873 -2.10614 0.169795 -0.317311523 0.10875327 -0.104286129 -0.104272125

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.106922524 0.106923 5.378228 0.146224731
Residual 2 0.039761245 0.019881
Total 3 0.14668377

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 3.84094753 1.520238481 2.526543 0.127398 -2.700110723 10.3820058 3.840732531 3.841162519
Variável X 1 -0.0975211 0.042051257 -2.3191 0.146225 -0.278453055 0.08341085 -0.097527047 -0.097515153

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.132509425 0.132509 35.40107 0.009494131
Residual 3 0.011229274 0.003743
Total 4 0.143738699

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 3.04779701 0.46535284 6.549432 0.007237 1.566836578 4.52875743 3.047733701 3.04786031
Variável X 1 -0.07810103 0.013126489 -5.94988 0.009494 -0.119875378 -0.03632668 -0.078102816 -0.078099245
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VARIEDADE  SAM3
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.143473575 0.143474 14.35681 0.063129279
Residual 2 0.019986836 0.009993
Total 3 0.163460411

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 3.21234253 0.76123549 4.219906 0.051829 -0.062989424 6.48767449 3.212234879 3.212450189
Variável X 1 -0.07849188 0.020715519 -3.78904 0.063129 -0.167623566 0.0106398 -0.078494812 -0.078488953

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.125281739 0.125282 21.59687 0.043316664
Residual 2 0.011601841 0.005801
Total 3 0.13688358

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 2.9949539 0.581044722 5.154429 0.035639 0.494920237 5.49498756 2.994871725 2.995036069
Variável X 1 -0.07346448 0.015808184 -4.64724 0.043317 -0.141481608 -0.00544736 -0.073466717 -0.073462246

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.113027741 0.113028 59.45541 0.016406548
Residual 2 0.003802101 0.001901
Total 3 0.116829843

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 2.81959345 0.332328947 8.484345 0.013609 1.389697399 4.2494895 2.819546451 2.819640448
Variável X 1 -0.0697076 0.009040333 -7.71073 0.016407 -0.108605007 -0.03081018 -0.069708874 -0.069706317

VARIEDADE  CATARINA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.091872113 0.091872 9.558742 0.090620655
Residual 2 0.019222636 0.009611
Total 3 0.111094749

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 1.88456973 0.52379477 3.597916 0.069314 -0.369137268 4.13827673 1.884495655 1.884643806
Variável X 1 -0.04793883 0.015505547 -3.09172 0.090621 -0.11465382 0.01877615 -0.047941028 -0.047936642

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.074582067 0.074582 13.69908 0.065867237
Residual 2 0.010888622 0.005444
Total 3 0.085470689

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 1.68541795 0.393755674 4.280365 0.050483 -0.008775977 3.37961187 1.685362262 1.685473632
Variável X 1 -0.04321375 0.011675521 -3.70123 0.065867 -0.093449467 0.00702196 -0.043215406 -0.043212104

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.054809261 0.054809 11.6685 0.07605292
Residual 2 0.009394394 0.004697
Total 3 0.064203655

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 1.45223872 0.366513303 3.962308 0.058191 -0.124740746 3.02921818 1.452186884 1.452290549
Variável X 1 -0.03713962 0.010872512 -3.41592 0.076053 -0.083920262 0.00964102 -0.037141158 -0.037138083
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VARIEDADE  CALONGUPA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.161449431 0.161449 25.89816 0.036511192
Residual 2 0.012468024 0.006234
Total 3 0.173917455

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 3.95623334 0.712283857 5.554293 0.030919 0.891523263 7.02094342 3.956132611 3.956334075
Variável X 1 -0.11460163 0.022519375 -5.08902 0.036511 -0.211494674 -0.01770858 -0.11460481 -0.114598441

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.074393069 0.074393 4.662459 0.119657569
Residual 3 0.04786727 0.015956
Total 4 0.12226034

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 2.38491772 0.970068637 2.458504 0.090988 -0.702273629 5.47210907 2.384785757 2.385049683
Variável X 1 -0.06527039 0.03022795 -2.15927 0.119658 -0.161469221 0.03092843 -0.065274505 -0.065266281

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.029487589 0.029488 1.010131 0.498395676
Residual 1 0.029191839 0.029192
Total 2 0.058679428

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 1.93081407 1.731896912 1.114855 0.46546 -20.07502267 23.9366508 1.930542029 1.93108612
Variável X 1 -0.05301641 0.052749872 -1.00505 0.498396 -0.72326708 0.61723426 -0.053024696 -0.053008124

VARIEDADE  ERVILHA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.14382851 0.143829 5.881864 0.136140688
Residual 2 0.04890576 0.024453
Total 3 0.19273427

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 2.48254557 0.873616413 2.841688 0.104739 -1.27632247 6.24141362 2.482422026 2.482669123
Variável X 1 -0.06233852 0.025703897 -2.42526 0.136141 -0.17293346 0.04825643 -0.062342151 -0.062334881

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.128777062 0.128777 7.07441 0.117050403
Residual 2 0.036406447 0.018203
Total 3 0.165183509

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 2.33694792 0.75260571 3.105142 0.089941 -0.901253093 5.57514893 2.336841485 2.337054354
Variável X 1 -0.05892878 0.02215554 -2.65978 0.11705 -0.154256372 0.03639881 -0.058931912 -0.058925645

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.101223026 0.101223 15.6367 0.058405547
Residual 2 0.012946851 0.006473
Total 3 0.114169877

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 2.03258771 0.447979794 4.537231 0.0453 0.10508623 3.9600892 2.032524359 2.032651067
Variável X 1 -0.05231162 0.013228957 -3.95433 0.058406 -0.109231231 0.00460799 -0.052313493 -0.052309751
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VARIEDADE  MANTEIGA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.175196405 0.175196 5.756749 0.095932911
Residual 3 0.091299663 0.030433
Total 4 0.266496068

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 2.64274525 0.922994717 2.863229 0.064406 -0.294635875 5.58012638 2.642619692 2.642870811
Variável X 1 -0.06371345 0.026554766 -2.39932 0.095933 -0.148222567 0.02079567 -0.063717062 -0.063709837

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.099554705 0.099555 3.771892 0.147403218
Residual 3 0.079181516 0.026394
Total 4 0.178736221

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 2.04079589 0.864024179 2.361966 0.099223 -0.708914668 4.79050644 2.04067835 2.040913425
Variável X 1 -0.04827357 0.024855917 -1.94214 0.147403 -0.127376189 0.03082905 -0.04827695 -0.048270187

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.090063376 0.090063 8.429511 0.100980279
Residual 2 0.021368588 0.010684
Total 3 0.111431964

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 1.9580461 0.58080723 3.37125 0.077851 -0.540965714 4.45705792 1.957963962 1.958128239
Variável X 1 -0.04926489 0.016968221 -2.90336 0.10098 -0.122273249 0.02374347 -0.049267287 -0.049262488

VARIEDADE  SONDEYOMBWA
ANOVA

gl SQ MQ F F de significância
Regressão 1 0.153269564 0.15327 13.66167 0.034369097
Residual 3 0.033656835 0.011219
Total 4 0.186926398

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 2.13921419 0.483855563 4.421183 0.021485 0.599369845 3.67905854 2.139148371 2.139280014
Variável X 1 -0.0537183 0.014533503 -3.69617 0.034369 -0.099970393 -0.00746621 -0.053720277 -0.053716323

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.098307325 0.098307 10.83951 0.045997054
Residual 3 0.027208059 0.009069
Total 4 0.125515384

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 1.72435012 0.435145653 3.962696 0.028703 0.339522447 3.1091778 1.724290929 1.724409319
Variável X 1 -0.0430662 0.013080722 -3.29234 0.045997 -0.084694894 -0.0014375 -0.043067976 -0.043064417

ANOVA
gl SQ MQ F F de significância

Regressão 1 0.062385049 0.062385 15.76453 0.057972351
Residual 2 0.00791461 0.003957
Total 3 0.070299659

Coeficientes Erro-padrão Stat t valor P 95% inferior 95% superior Inferior 0,01% Superior 0,01%
Interceptar 1.88689118 0.422527952 4.465719 0.046662 0.068900135 3.70488223 1.886831427 1.886950936
Variável X 1 -0.04884612 0.012302392 -3.97046 0.057972 -0.101779037 0.0040868 -0.048847857 -0.048844377
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