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RESUMO: A espécie Sesbania virgata pertence à família Fabaceae, apresenta grande
potencial na utilização em áreas de reflorestamento. O objetivo do trabalho foi caracterizar a
biométrica de frutos e sementes de S. virgata como informação crucial ao reflorestamento. A
pesquisa foi conduzida no Laboratório de Fisiologia Vegetal da Universidade Federal de
Alagoas, Campus Arapiraca. A biometria foi mensurada através da caracterização de 150
frutos e 400 sementes, onde foram aferidos comprimento, largura e espessura e massa, os
quais foram distribuídos em classes de frequência. Os valores médios de comprimento,
largura e espessura de frutos foram 5,87 cm, 0,78 cm e 0,58 cm, respectivamente; já os
valores médios para comprimento, largura, espessura e peso das sementes foram, de 0,623
cm; 0,439 cm; 0,316 cm e 0,075 g, respectivamente. No fruto, observa-se peso médio de 0,85
g, aproximadamente, com 5 sementes em média por fruto.
PALAVRAS-CHAVE: leguminosa arbórea, índices biométricos, espécie florestal.
BIOMETRIC CHARACTERIZATION IN FRUIT AND SEEDS OF Sesbania virgata
(Cav.) Pers
ABSTRACT: The species Sesbania virgata belongs to the family Fabaceae, presents great
potential in the use in areas of reforestation. The objective of this work was to characterize
the biometrics of fruits and seeds of S. virgata as crucial information for reforestation. The
research was conducted at the Laboratory of Plant Physiology of the Federal University of
Alagoas, Campus Arapiraca. The biometry was measured through the characterization of 150
fruits and 400 seeds, where they were measured length, width and thickness and mass, which
were distributed in frequency classes. The mean values of fruit length, width and thickness
were 5.87 cm, 0.78 cm and 0.58 cm, respectively; Already the average values for length,
width, thickness and weight of the seeds were of 0.623 cm; 0.439 cm; 0.316 cm and 0.075 g,
respectively. In the fruit, we observed an average weight of approximately 0.85 g with 5 seeds
per fruit.
KEYWORDS: tree legume, Biometric indexes, forest species.
INTRODUÇÃO

As leguminosas do gênero Sesbania apresentam grande potencial de utilização em
áreas de reflorestamento e em pequenas propriedades, tal qual são utilizadas, principalmente,
como adubos verdes e forrageiras na alimentação de ruminantes (Paulino et al., 2008;
Florentino et al., 2009; Dan et al., 2011). Neste aspecto, destaca-se a espécie Sesbania virgata
(Cav.) Pers., nativa do Brasil com ocorrência nas regiões Centro-oeste, Nordeste, Sudeste e
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Sul abrange os biomas Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal (Iganci e Miotto,
2015), a mesma é empregada na recuperação de áreas degradadas e incorporação de
nitrogênio e matéria orgânica ao solo (Zanadrea et al., 2009).
As pesquisas relacionadas às espécies florestais são fundamentais tanto sob o ponto de
vista ecológico como do econômico, pois esses estudos são estratégicos para a elaboração de
projetos importantes, principalmente, para as atividades de reflorestamento de espécies
ocasionados anteriormente pela destruição de habitats naturais, visando produzir mudas que
apresentem qualidades morfofisiológicas para plantio (Rocha et al., 2014; Matos et al., 2015;
Pires Neto et al., 2016).
A caracterização biométrica criteriosa de frutos e sementes constitui uma ferramenta
importante, inclusive para identificar espécies fenotipicamente semelhantes, além de detectar
a variabilidade genética dentro de populações (Gonçalves et al., 2013, Gomes et al., 2016). Os
táxons e os fatores ambientais podem interagir, resultando no estabelecimento de distintos
padrões morfométricos entre populações espacialmente distribuídas (Bezerra et al., 2014). As
diferenças biométricas estão relacionadas não só a fatores ambientais, mas também às reações
da população ao estabelecimento em um novo ambiente, principalmente quando a espécie tem
uma ampla distribuição (Rodrigues et al., 2006; Matos et al., 2015).
Um estudo neste caráter constitui um instrumento importante para detectar a
variabilidade genética dentro de populações de uma mesma espécie e as relações entre essa
variabilidade e os fatores ambientais (Carvalho et al., 2003; Vieira e Gusmão, 2008; Macedo
et al., 2009). Desta maneira, auxiliando no melhor entendimento dos aspectos ecofisiológicos
envolvendo a germinação, conservação e estabelecimento das espécies vegetais.
Assim, as classificações das sementes em relação às dimensões (comprimento, largura
e espessura) são bastante úteis, uma vez as dimensões maiores, no geral, mostram as sementes
são bem nutridas ao longo do processo de formação e desenvolvimento, possuindo embriões
formados com grande quantidade de substâncias de reserva, sendo com isso mais vigorosas,
garantindo que a germinação aconteça através da protrusão da radícula e desenvolvimento de
plântulas com maior vigor (Carvalho e Nakagawa, 2000). Sementes maiores e mais pesadas
apresentam maior germinação e vigor, originando plântulas mais vigorosas do que sementes
pequenas e mais leves. Da mesma forma que sementes mais pesadas apresentaram uma maior
além porcentagem de germinação e maior vigor que sementes mais leves (Bezerra et al.,
2004; Duarte et al., 2010).
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A espécie de Sesbania virgata apresenta divergência nos parâmetros biométricos de
furtos e sementes? Para responder esta questão neste trabalho foram caracterizadas
biometricamente frutos e sementes da espécie Sesbania virgata (Cav.) Pers.
MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no Laboratório de Fisiologia Vegetal (LABFIVE), localizado
na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Campus de Arapiraca. A cidade de Arapiraca
está localizada na região do Agreste, que é caracterizada pela transição entre a Zona da Mata e
o Sertão alagoano, e o clima classificado como Tipo ‘As’ tropical com estação seca de verão,
pela classificação de Köppen.
Os frutos utilizados no experimento foram provenientes da espécie Sesbania virgata
(Cav.) Pers., coletados em árvores matrizes, na cidade de Arapiraca (latitude 09°41’53,6” S;
longitude 036°41’26,3” W e 264 m de altitude). As Matrizes foram selecionadas, levando
como referência as suas condições fitossanitárias. A colheita dos frutos procedeu-se com um
auxílio de um podão, separando os frutos em um saco de polietileno e encaminhados ao
LABFIVE e submetidos à inspeção e retirada de impurezas, a fim de ser beneficiado através
da extração das sementes.
A caracterização biométrica tanto de frutos quanto sementes foram avaliadas a partir
de uma amostra de 150 e 400 unidades, respectivamente, escolhidas ao acaso, para medições
biométricas individuais. As dimensões biométricas de comprimento foram medidos da base
até o ápice, à largura (L) e espessura (E) medida na linha mediana, dos frutos e sementes,
além de contagem do número de sementes contido em cada fruto (NS), peso da matéria fresca.
Utilizou para estes fins, uma régua milimetrada, paquímetro digital (precisão 0,1 mm) balança
analítica (precisão 0,001 g).
Os dados de biometria dos frutos e das sementes foram analisados por meio de
distribuição de frequência, através da estatística descritiva, que compreenderam medidas de
posição (média, valores mínimo e máximo) e de dispersão (coeficientes de variação, de
assimetria e de curtose), submetidos ao Teste de Shapiro-Wilk com o auxílio do programa
estatístico SISVAR®, versão 5.3 (Ferreira, 2014).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Biometria de frutos
Ao analisar os dados biométricos dos frutos de S. virgata (Cav.) Pers, foi notado que
os valores médios de comprimento, largura e espessura de foram 5,87 cm, 0,78 cm e 0,58 cm,
respectivamente, ainda no fruto, observa-se peso médio do mesmo de 0,85 g,
aproximadamente, com 5 sementes em média. (Tabela 1). Os resultados encontrados acerca
dos parâmetros já citados, são bastante semelhantes com os encontrados por Menegatti et al.
(2014), onde foi observado que as médias para comprimento, largura e espessura foram de
4,06, 0,66 e 0,5 cm respectivamente.
Tabela 1. Estatística descritiva dos dados biométricos de frutos dos valores mínimo (MIN),
máximo (MAX), média (MED), desvio-padrão (DP), coeficiente de variação (CV), assimetria
(ASS), curtose (CUR) e teste Shapiro-Wilk (SW) analisados para comprimento (C), largura
(L), espessura (E), número de sementes (NS) e peso (P) de Sesbania virgata.
Biometria
Estatística

C

L

Peso
E

NS

---------------------cm----------------------

----g---

MIN

4,4

0,54

0,5

3

0,54

MAX

7,4

0,98

0,74

7

1,36

MED

5,87

0,777

0,582

5

0,848

DP

0,545

0,065

0,0601

0,924

1,398

CV

7,53

9,54

9,82

18,58

14,29

ASS (1)

0,056

-0,156

0,104

-0,037

0,629

CUR +3 (2)

0,130

1,311

-1,228

-0,693

1,134

SW (3)

0,99ns

0,94 *

0,84*

0,88 *

0,97 *

(1)

Assimetria difere de zero, pelo teste t, ao nível de 5% de probabilidade.

(2)

Curtose difere de três, pelo teste t, ao nível de 5% de probabilidade.

(3)

* Significativo a 5% de probabilidade.
Tratando-se de uma espécie não domesticada, os coeficientes de variação das variáveis

analisadas foram considerados baixos, os quais foram 7,53; 9,54; 9,82; 18,58 e 14,29%, para
as variáveis comprimento, largura, espessura, número de sementes e peso de frutos,

Journal of Agronomic Sciences, Umuarama, v.6, n.1, p.173-185, 2017.

177
respectivamente. A normalidade dos dados realizada pelo teste de Shapiro-Wilk, evidencia
que apenas a variável comprimento do fruto apresentou distribuição normal (Tabela1).
A distribuição dos valores obtidos nas variáveis analisadas foi realizada por meio de
classes de distribuição de frequência, onde em relação ao comprimento médio do fruto (5,87
cm), 60% do número total de observações, encontra-se acima da média (Figura 1A). Para a
largura 78% das observações estão em classes iguais ou superior que contém a largura média
do fruto (Figura 1B). 52,7% das sementes mensuradas, quanto a variável espessura e peso,
estão acima de cada valor médio (Figura 1C e 1D). A distribuição do número de sementes por
fruto ocorreu, em sua maioria (66%), em classes iguais ou superiores a que continha o seu
valor médio (Figura 1 E).
A distribuição da frequência, quanto ao seu desvio em relação a uma distribuição
simétrica, é determinada pelo coeficiente de assimetria, o qual tem como referência o intervalo
de 1 a -1. Dessa forma, as variáveis comprimento, espessura e peso apresentam assimetria
negativa, com isso a calda do histograma de frequência foi para a esquerda. Já a largura e o
número de sementes por fruto apresentaram assimetria positiva, assim o histograma de
frequência apresentou a calda com assimetria para direita (Tabela 1; Figura 1).

Frequência (%)

A
C

Comprimento (cm)
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Frequência (%)

B

Largura (cm)

Frequência (%)

C

Espessura (cm)

Frequência (%)

D

Peso (g)
E
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Número de sementes
Figura 1. Classes de frequência de frutos de Sesbania virgata L.; A – comprimento; Blargura; C- espessura; D- peso e E- número de sementes.
O grau de concentração de valores em torno do centro da distribuição, é explicado por
meio da curtose a qual caracteriza o “grau de achatamento” de uma distribuição de frequência.
Assim todas as variáveis foram classificadas em relação a curtose, tendo como referência o
coeficiente momento curtose (+3), em platicúrtica (Cur< 3) (Tabela 1; Figura 1).
Alguns autores evidenciam a importância dos estudos de biometria, uma vez que a
caracterização biometria dos frutos possui enorme relevância para a utilização destes na
diferenciação de espécies que ocupam a mesma localização geográfica (Freitas et al., 2009).
É importante salientar que as variações no tamanho e peso de sementes são
influenciadas possivelmente por fatores bióticos e abióticos decorrentes de elementos
genéticos e/ou regionais, assim como confirmado no agrupamento de sementes pela
biometria.
Os lotes ainda apresentaram uma ampla variabilidade de frequências, principalmente
para o parâmetro peso de frutos (P), mostrando assim, mais uma vez a influência que as
relações ecofisiológicas possuem com relação à formação e desenvolvimento destas sementes,
assim como foi descrito por (Fontenele et al., 2007).
Além disto, a biometria dos frutos constitui um instrumento importante para detectar a
variabilidade genética dentro de populações de uma mesma espécie, e as relações entre esta
variabilidade e os fatores ambientais, fornecendo importantes informações para a
caracterização dos aspectos ecológicos como o tipo de dispersão, agentes dispersores e
estabelecimento das plântulas (Carvalho et al., 2003; Matheus e Lopes, 2007).
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Biometria de sementes
Os valores médios para comprimento, largura, espessura e peso das sementes de
Sesbania virgata (Cav.) Pers, foram, de 0,623 cm; 0,439 cm; 0,316 cm e 0,075 g,
respectivamente (Tabela 2). Estudos sobre biometria de frutos e sementes, bem como o
conhecimento da morfologia e desenvolvimento das plântulas, são fundamentais para
subsidiar estudos de germinação e produção de mudas para recomposição vegetal, uma vez
que há uma carência de estudos sobre morfologia de frutos, sementes e plântulas de espécies
florestais tanto nativas como exóticas (Leonhardt et al., 2008; Cunha-Silva et al., 2012).
Tabela 2. Estatística descritiva dos dados biométricos de sementes dos valores mínimo
(MIN), máximo (MAX), média (MED), desvio-padrão (DP), coeficiente de variação (CV),
assimetria (ASS), curtose (CUR) e teste Shapiro-Wilk (SW) analisados para comprimento
(C), largura (L), espessura (E), peso (P) de Sesbania virgata.
Biometria
Estatística

C

L

Peso
E

---------------------cm-------------------------

----g---

MIN

0,45

0,31

0,18

0,0302

MAX

0,8

0,5

0,37

0,08840

MED

0,623

0,439

0,315

0,074

DP

0,050

0,0208

0,029

0,007

CV

8,14

4,74

9,49

10,31

ASS (1)

0,112

-1,787

0,574

-2,06

CUR +3 (2)

1,23

10,72

1,467

9,92

0,92 *

0,83 *

0,64 *

0,87 *

SW (3)
(1)

Assimetria difere de zero, pelo teste t, ao nível de 5% de probabilidade.

(2)

Curtose difere de três, pelo teste t, ao nível de 5% de probabilidade.

(3)

* Significativo a 5% de probabilidade.
Os coeficientes de variação em sementes de S. virgata, apresentaram valores para as

variáveis comprimento, largura, espessura e peso, de 8,14; 4,74; 9,49 e 10,31%,
respectivamente, evidenciando baixa variação entre os dados. O teste de normalidade
utilizado na análise biométrica em sementes de S. virgata, demonstram que os dados não
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apresentaram normalidade, em nível de 5% de probabilidade pelo teste Shapiro-Wilk, (Tabela
2).
Por meio da distribuição de frequência os valores biométricos das sementes de S.
virgata foram distribuídos em classes, onde para comprimento 90% dos dados estão nas
classes que compreendem os valores acima da média da espécie (Figura 2A). A largura das
sementes, em sua maioria (85%), encontra-se na faixa de 0,42 a 0,51 cm, ou seja, acima do
valor médio (Figura 2B). Já para a espessura das sementes, a maior quantidade (68%) de
valores mensurados, estão situados nas classes abaixo do valor médio obtido neste trabalho
(Figura 2C). As sementes, em relação ao peso, em sua maioria (80%), estão inseridas nas
classes acima do peso médio (Figura 2D).

Frequência (%)

A

Comprimento (cm)

Frequência (%)

B

Largura (cm)
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Frequência (%)

C

Espessura (cm)

Frequência (%)

D

Peso (g)
Figura 2. Classes de frequência de sementes de Sesbania virgata L.; A – comprimento; Blargura; C- espessura; D- peso.
A assimetria das variáveis referentes a semente, foram classificadas em assimetria
negativa, para largura e peso e assimetria positiva para comprimento e espessura (Tabela 2;
Figura 2). Assim como a assimetria, a curtose foi classificada em leptocúrtica (Cur> 3) para
largura e peso e platicúrtica (Cur< 3) para comprimento e espessura (Tabela 2; Figura 2).
Os estudos biométricos de frutos e sementes, fornecem dados para a conservação e
exploração de uma espécie, permitindo incremento contínuo da busca racional, uso eficaz e
sustentável da mesma (Araújo et al., 2009). Além disso, constitui um instrumento importante
para detectar a variabilidade genética dentro de populações de uma espécie e as relações entre
essa variabilidade e os fatores ambientais, contribuindo dessa forma para a utilização em
programas de melhoramento genético (Carvalho et al., 2003).
As variações nos parâmetros biométricos das sementes de S. virgata, podem ser
decorrentes da influência dos fatores bióticos e abióticos de elementos genéticos e/ou até
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regionais. A biometria de frutos e sementes podem estar relacionada também à dormência de
sementes; uma vez que sementes maiores e mais pesadas sempre tendem a acumular mais
reservas, fazendo com que a viabilidade de germinação seja acentuada, principalmente em
sementes que possuem dormência tegumentar (Alves et al., 2007).
Da mesma maneira, sementes de maior tamanho foram mais bem nutridas durante o seu
desenvolvimento, possuindo embrião bem formado e com maior quantidade de substâncias de
reserva sendo, consequentemente, as mais vigorosas (Carvalho e Nakagawa, 2000). As
características biométricas de frutos e sementes, assim como a variabilidade das mesmas, dentro
das populações de plantas, são importantes para o melhoramento dessas características, seja no
sentido de potencializar ou uniformizar. Por exemplo, a distinção das sementes por peso e
quantidade por planta pode ser uma maneira de aprimorar os lotes em relação à uniformidade de
emergência e vigor das plântulas, (Fontenele et al., 2007).
CONCLUSÕES
Os frutos e sementes de Sesbania virgata apresentam considerável variação para as
características biométricas da espécie. Os aspectos biométricos analisados resultaram em
valores médios para comprimento, largura, espessura, peso e número de sementes por fruto
foram de 5,87 cm, 0,78 cm, 0,58 cm, 0,85 g e 5 unidades, respectivamente. Já em relação às
sementes avaliadas, os valores médios de comprimento, largura, espessura e peso foram 0,623
cm; 0,439 cm; 0,316 cm e 0,075 g, respectivamente.
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