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RESUMO

o presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Análise de

ementes, do Departamento de-Fitotecnia, da Universidade Federal do Ceará no

ano agrícola 1995/1996. Considerando o potencial produtivo do milheto para as

regiões semi-áridas do Nordeste Brasileiro em sinergismo com as respostas

advindas da utilização de sementes com alta qualidade, conduziu-se a pesquisa,

com o objetivo de comparar a eficiência de diferentes testes para a avaliação do

vigor. Utilizou-se sementes de milhetoCBA[P enn ise tum typho id es (Burn) Staff et

Hulb], cultivares BULK-l BF e WC-C75, obtidas junto à Empresa

Pemambucana de Pesquisa (lPA), sendo submetidas aos testes padrão de

germinação (TPG), imersão em solução tóxica, submersão; velocidade de

emergência em campo, porcentagem de emergência em campo e envelhecimento

precoce e determinada a umidade das sementes. A análise dos dados e a

interpretação dos resultados para a avaliação da qualidade fisiológica das

sementes de milheto, detectaram que o teste padrão de germinação por si só não

foi suficiente para indicar a real qualidade das sementes; o teste de

envelhecimento precoce, pode ser considerado como um dos mais eficientes,

visando a separação em diferentes níveis de vigor; dos testes utilizados, o de

germinação padrão foi o que apresentou menor variação entre as repetições,

sendo superado apenas pelo teste de envelhecimento precoce; os cultivares

apresentaram uniformidade em relação ao percentual de umidade. Pelos

resultados, o teor de umidade não foi fator de influência sobre os demais testes

utilizados; aqueles realizados em campo apresentaram a maior variação entre as

repetições, quando comparado com os demais; a avaliação da qualidade

fisiológica das sementes e do consequente potencial de emergência das plântulas

em campo deve basear-se no conjunto de resultados de diferentes testes, para

maior segurança das informações obtidas.
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ABSTRACT

This research was developed at the Seed Analysis Laboratory of the Plant

cience Department of the Federal University of Ceará, Brazil during the

1995/1996growing seasons. Considering the high productivity potential ofrnilletCBA

[P enn ise tum typho id es (Burn) Staff et Hulb] to the Brazilian Northeastem

ecosystems in sinergism with the utilization of high quality seeds, the

investigation aimed to evaluate the efficiency of different tests in assessing the

plant vigour. Seeds from BULK-IBF and WC-C75 cultivars were got from IPA-

Agricultural Research Institute of Pemambuco, BraziI. They were submitted to

the germination standard tests, immersion in toxic solution and submersion; field

emergence velocity; field emergence percentage; precocious aging and seed

hwnidity leveI. The analysis of the data as well as the interpretation of the results

revealed that the germination standard test was not by itself adequate to indicate

the real high quality seeds. The precocious aging test was considered as one of

the most efficients when screening different vigour levels. The precocious aging

test has exhibited the lowest values of variability among the replicates then

followed by the germination standard test. AlI cultivars have displayed

uniformity in regard to hwnidity contents. Seed hwnidity levels was not a factor

of influence to the other tests. Those field-assayed tests have showh the highest

variability among the replicates when matched to the remaining ones. The

evaluation of the seed physiologycal quality and its seedling emergence potential,

under field conditions, shoul be based in a set of results from different tests for

higher safety of the collected data.
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1 -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIN T R O D U Ç Ã O

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmilhetoCBA[P enn ise tum typho id es (Burn) Staff et Hulb] é uma

monocotiledônea da família das Gramíneas, tribo Paniceae, de origem africana.

endo de clima quente, é resistente à seca, podendo se desenvolver em área com

precipitação anual de 250 à 500 mm e sobrevive melhor que outros cereais em

los arenosos e de baixa fertilidade. É uma planta de ciclo anual e porte ereto. A

inflorescência é uma panícula terminal de 5 a 100 em, atingindo na maturação 2 a

metros de altura, dependendo do cultivar e das condições edafoclimáticas

LIRA, 1982). Na África, onde é comumente encontrado, o milheto substitui o

orgo nos solos rasos e secos do Sudão, do Leste e do Sul Africano (FERRARIS,

1973).

Nos países como Nigéria, Senegal e Índia, o milheto é considerado

cultura de subsistência, e no sul dos Estados Unidos, é usada como pastagem

temporária, proporcionando maior produção de carne e leite por área do que os

outros cereais (LIRA, 1982).

No Brasil, conforme LIRA (1982), o milheto foi introduzido pelo Estado

de Pemambuco em 1973, onde até hoje estão sendo desenvolvidas pesquisas,

visando aumentar a produção de grãos para alimentação humana e/ou animal e a

produção de forragem. Acrescenta o autor, que em rações para aves, o milheto

participa na forma de grãos, com cerca de 60% de sua composição.

No Ceará, o milheto foi introduzido pela Universidade Federal do Ceará

no ano de 1984, onde foi avaliado o potencial produtivo de diferentes cultivares

quanto à produção de grãos e forragem (UFC, 1985).

o termo milheto refere-se a qualquer um dos cereais de grão pequeno,

utilizado para a alimentação animal ou humana. O nome milheto inclui 14

1



· 2

espécies e 10 gêneros, da família gramínea. Dentre estas destaca-se oCBA

P enn ise tum typho id es (Burn) Staff et Hulb, também conhecido por: P ea rl m il/e t,

B u lru sh m il/e t, S p~ ked m il/e t, C o tta il m il/e t, Bajra, Pasto italiano e Capim

Charuto (RACKlE, 1976).

Existe considerável controvérsia em relação à denominação científica da

espécie desde que, conforme o autor, é designado por P . typho id es (Burn) Staff et

Hulb e P . am ericanum (L.) Schum. Aparentemente, o termo typho id es deve ser

preferido porque o nome am ericanum induz a pensar que o milheto é de origem

americana, o que não é verdadeiro, haja vista ser de origem africana. O gênero

P enn ise tum é dividido em cinco seções, segundo STAFF. A espécie P . typho id es

é anual e tem sete pares de cromossomos, enquanto que a espécie P . pu rpu reum

capim elefante) é perene e tem 14 pares de cromossomos (CHAPMAMQPONMLKJIHGFEDCBA&

CARTER, 1976).

O milheto é uma das plantas de maior eficiência na utilização da água. A

notável eficiência do milheto pode ser melhor entendida lembrando que 1 mm de

chuvas equivale a 10.000 1 d'agua por hectare, quantidade suficiente para

produzir 33 Kg de matéria seca. Assim, admitindo que não ocorrem perdas além

daquelas decorrentes da evapotranspiração, 100 mm de água disponível,

facilmente armazenada nos solos medianamente profundos, propiciaria uma

produção superior a 3 (três) toneladas de matéria seca por hectare.

O desenvolvimento do milheto é geralmente dividido em três fases: a) GS1

- Fase vegetativa, que leva de 27 a 39 dias, com uma média de 31,3 dias; b) GS2-

Fase de desenvolvimento da panícula, que leva de 11 a 39 dias, com uma média

de 23,5 dias; c) GS3 - Fase de enchimento do grão, que leva de 19 a 22 dias, com

uma média de 20,2 dias (lCRISAT, 1976).

A cultura do milheto pode ser quanto ao fotoperiodo, sensível e

insensível. Entretanto, quando o número de horas de luz é menor do que doze,

todos os cultivares florescem em menos de 52 dias. Deste modo, o milheto tem

um ciclo de aproximadamente 75-80 dias entre a semeadura e a maturidade



3

iológica nos cultivos da estação chuvosa da região semi-árida de Pemambuco.

lerece destaque, ainda, em relação ao ciclo, que o estádio de maior peso deQPONMLKJIHGFEDCBA
,

matéria seca é fácil. de ser distinguido pelo aparecimento de um ponto negro na

emente (FUSSEL & PEARSON, 1978).

Trabalhos com a cultura do milheto comprovam sua produtividade de

massa verde, superando o milhoCBA(Z ea m a ys), o sorgo (So rghum b ico lo ry e o

apim elefante (P enn ise tum purpu reum ), além da sua tolerância a períodos de

estiagem, solos ácidos com alumínio livre, ser de alta palatabilidade e muito

nutritivo. Também é tido como de valor biológico igual ao do milho e de teor

protéico superior ao do sorgo (LIRA, 1977).

Considerando o potencial produtivo do milheto para as regiões semi-áridas

do Nordeste Brasileiro em sinergismo com as respostas advindas da utilização de

sementes com alta qualidade, conduziu-se a presente pesquisa em condições de

laboratório e campo, com o objetivo de comparar a eficiência de diferentes testes

para a avaliação do vigor das suas sementes.



2 - REVISÃO DE LITERATURA

2.1 - Germinação e Vigor

Segundo as prescrições das Regras para Análise de Sementes (R.A.S.), a

germinação é definida como a emergência e o desenvolvimento das estruturas

essenciais do embrião, manifestando sua capacidade para dar origem a uma

plântula normal, sob condições ambientais favoráveis (BRASIL, 1992).

FUNKCBAe t a lii (1962) estudando plantas de milho (Z ea m a ys L.) oriundas

de sementes de baixo vigor, verificaram que elas apresentavam uma emergência

mais lenta, menor vigor de plântulas, reduzida capacidade competitiva, inserção

da espiga mais baixa e menor produção do que as plantas obtidas de sementes de

alta qualidade.

HEYDECKER (1969) caracterizou as manifestações do baixo vigor como:

a) deterioração rápida durante o armazenamento, que pode expressar-se pelo

estreitamento das condições ambientais para a germinação e por um período de

tempo maior para iniciar a germinação sob condições que a induzam; b) maior

susceptibilidade à colonização por microorganismos relativamente moderados; c)

crescimento lento ou anormal das plantas resultantes; d) baixo rendimento.

No estudo do comportamento de sementes híbridas de sorgo envelhecidas

artificialmente, para obter diferentes níveis de deterioração, CAMARGO citado

por WETZEL (1972), avaliou as perdas de vigor em termos de germinação,

velocidade de germinação, emergência, taxa de crescimento da raiz e do

coleóptilo. A influência do vigor da semente foi estudada através de um ensaio de

rendimento no campo. Concluiu que o teste de germinação foi o menos sensível

para avaliar as condições fisiológicas das sementes. Durante o período de

4
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germinação estável, entretanto, o vigor da semente decresceu significativamente,

quando medido pela velocidade de germinação , pela. emergência e pelo

rescimento da raiz e do coleóptilo. Os testes de vigor, estabelecendo competição

na mesma cova, indicou que a altura das plantas foi significativamente reduzida

durante o período da cultura. Conclui, também o autor, que as plantas

provenientes de sementes de baixo vigor, além de apresentarem características

diferenciadas das plantas provenientes de sementes de alta qualidade, produziram

menos, tendo havido uma relação direta entre a produção e o vigor das sementes.

Nos estudos desenvolvidos por ABDULLAHIQPONMLKJIHGFEDCBA& VANDERLIP (1972)

com sementes de sorgoCBA(So rghum b ico /a r L. Moench), em condições de

laboratório e de campo, com a finalidade de verificarem a relação entre o teste de

vigor, origem e tamanho da semente com o estabelecimento do stand, observaram

que a origem e o tamanho não modificaram o vigor da plântula. As sementes

grandes tenderam a apresentar melhor performance nos testes de laboratório do

que no de campo. Os resultados entre os testes de laboratório e campo foram

mais consistentes com sementes médias e pequenas. Posteriormente

VANDERLIP e t a lii (1973), trabalhando com a mesma cultura em condições de

laboratório e de campo, visando verificar o comportamento dos testes de vigor

sobre o estabelecimento no campo, encontraram baixa correlação entre o

tamanho e o desempenho em campo, concluindo que o tamanho da semente não é

um parâmetro adequado para assegurar o estabelecimento da cultura em campo.

SCOTTI & GODOY (1978) trabalharam com quatro cultivares de milho e

três classes de tamanhos na avaliação do vigor. Utilizaram na obtenção desses

resultados os testes de envelhecimento precoce, em laboratório e a velocidade de

emergência em campo. Nos resultados de laboratório, as sementes grandes foram

mais vigorosas do que as outras; em condições de campo houve apenas

diferenças no vigor entre os cultivares testados.

BUNCH citado por TOLEDO & MARCOS FILHO (1977), afirma que

sementes com danos mecânicos tem sua germinação e vigor reduzidos e são
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também mais susceptíveis às injúrias no tratamento químico e ao ataque de

nncroorgarusmos.

POPINIGIS '(1977) considera que a germinação é o reinício do

rescimento do embrião , paralisado nas fases fmais da maturação. Para

MAYER & POLJAKOFF-MA YBER (1975) e KAGEY AMA, CASTRO &

MARQUEZ (1978), a germinação das sementes é um processo biológico que

envolve um grande número de reações químicas, pelas quais compostos orgânicos

são desdobrados e reorganizados de maneira a permitir o desenvolvimento do

eixo embrionário. Segundo BEWLEYQPONMLKJIHGFEDCBA& BLACK (1978) a germinação inicia

com a embebição da semente e termina com a elongação do eixo embrionário.

POLLOCK & ROSS (1972) distinguem a germinação tecnológica da

germinação botânica: para os botânicos, a germinação é a emergência da radícula

através do tegumento; os tecnologistas de sementes, que por sua vez,

caracterizam a germinação por um desenvolvimento estrutural da plântula, bem

defrnido para cada espécie, que permita prever condições de desenvolvimento

normal no campo. PIUSSI (1970) relata, que o estádio posterior à germinação é o

ponto crítico de susceptibilidade das condições adversas do meio. CARVALHO

& NAKAGA WA (1988) consideram o fmal da germinação, do ponto de vista

tecnológico, o instante em que se tem uma plântula completa, em condições de se

desenvolver autotroficamente.

BORGESCBAe t a lii (1980) e AUGUSTIN CRISTI & DURIGAN (1984)

consideram germinadas a semente em cuja radícula apresenta 0,2 a 0,3 em,

dependendo do tamanho da semente.

O estudo da germinação de sementes apresenta muito interesse do ponto

de vista da pesquisa básica. A distribuição geográfica e as preferências ecológicas

de muitas espécies são determinadas pela faixa de condições ambientais toleradas

pela germinação de suas sementes. Por isso, o estudo do processo de germinação

pode contribuir para explicar muitas peculiaridades biogeográficas. O processo

fisiológico da germinação das sementes é, pois, um fenômeno com muitas facetas
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e implicações, e disso decorre grande interesse biológico de seu estudo

LABOURlAU, 1983).

2.1.1 - Processo da Germinação

A germinação é definida como sendo o reinício do crescimento do eixo

embrionário paralisado nas fases fmais da maturação. Desta forma, satisfeitas as

condições básicas para o reinício do processo germinativo, a germinação

compreende quatro fases, se vista pelo lado puramente fisiológico, quais sejam:

embebição, alongamento celular, divisão celular e diferenciação celular em

tecidos. Este mesmo processo, se considerado do ponto de vista fisiológico e

bioquímico, pode ser descrito nas seguintes fases: reidratação, aumento da

respiração, formação de enzimas, digestão enzimática das reservas, mobilização e

transporte das reservas, assimilação metabólica e crescimento e diferenciação dos

tecidos (POPINIGIS, 1985).

A germinação inicia-se pela embebição, que é um processo fisico

relacionado com as propriedades dos colóides e sua extensão depende da

composiçao química da .semente, da penneabilidade do tegumento, da

disponibilidade de água no ambiente, da área de contato semente/água, da

temperatura, da pressão hidrostática e da condição fisiológica da semente

(COPELAND, 1976; MAYERQPONMLKJIHGFEDCBA& POLJAKOFF-MA YBER, 1982; CARVALHO

& NAKAGAWA, 1983; LABOURlAU, 1983;YOUNGCBAe t a lii, 1983 e

POPINIGIS, 1985).

A fase de embebição constitui-se numa etapa crítica do processo de

germinação. Em condições de baixa disponibilidade de água, onde esta é

suficiente apenas para iniciar o processo, o embrião não terá condições para se

desenvolver normalmente e a porcentagem de germinação pode ser severamente

reduzida. Por outro lado, os estádios iniciais da germinação podem ocorrer em
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ondições de excesso de umidade, embora a manutenção desta condição não seja

adequada para todo o processo (COPELAND, 1976).

BEWLEY & ·BLACK (1978), estudando a embebição durante o processo

germinativo, definiram três fases distintas em função da velocidade de absorção

de água. A fase I ou de embebição é caracterizada por uma grande velocidade deQPONMLKJIHGFEDCBA
. .

absorção de água, determinada pela diferença do potencial hídrico entre o

substrato e a semente, de forma que esta fase ocorre tanto em tecidos vivos como

em tecidos mortos, independentemente da atividade metabólica da semente,

embora o metabolismo inicia-se rapidamente como consequência desta

hidratação. A fase 11 é determinada por uma redução na velocidade de

embebição, a hidratação das partes da semente é completada e as enzimas são

ativadas. Nesta fase acontece uma preparação para a germinação pela digestão

enzimática das reservas, ou seja, ocorre a degradação das grandes moléculas

armazenadas nas sementes em compostos de cadeia mais simples, passíveis de

serem mobilizadas para o eixo embrionário. Esta fase é a mais longa do processo

e precede a fase 111,que é caracterizada pelo crescimento e desenvolvimento do

eixo embrionário, o que acarreta um novo aumento na velocidade de embebição.

No início desta última fase acontece a germinação visível e o processo se toma

irreversível de forma que a ausência de um dos fatores essenciais à germinação

implique na morte da semente.

2.1.2 - Fatores que Metam a Germinação

A velocidade do processo de germinação dentro das espécies é

influenciada por fatores intrínsecos e extrínsecos. Entre os fatores próprios da

semente podem ser citados a viabilidade, o vigor, o grau de deterioração, as

características genéticas (espessura e composição química do tegumento) e a

própria constituição química da semente, que acarretam variações inclusive entre

cultivares da mesma espécie (CARVALHO & NAKAGAWA, 1983).
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Entre os fatores externos, a disponibilidade de água, de oxigênio,

mperatura, e em certos casos a luz, podem influenciar a velocidade do processoQPONMLKJIHGFEDCBA
,

zenninativo (COPELAND, 1976; POPINIGIS, 1985).

As características do tegumento da semente também influenciam na

elocidade de embebição. Se o tegumento da semente estiver intacto no início da

embebição em baixas temperaturas, a velocidade de embebição será menor e a

taxa de germinação provavelmente será maior (KOTOWSK1, 1926; POLLOCK

& TOOLE, 1966; TULLY, MUSGRAVE & LEOPOLD, 1981 e WOLK &

HERNER, 1982).

A germinação é afetada por uma série de condições intrínsecas e por

fatores ambientais, cujo conjunto é essencial para que o processo se desenvolva

normalmente (POPINIGIS, 1977 e CARVALHO & NAKAGAWA, 1988).

2.1.2.1 - Fatores Ambientais Essenciais para o Processo Genninativo

a) Água

A água é fundamental no processo de reidratação do protoplasma a fim de

proporcionar o desencadeamento das atividades enzimáticas pré-existentes e as

oriundas da síntese, envolvidas na mobilização de reservas. Se a casca não se

romper, a estrutura da radícula emergente, ainda muito frágil, poderá não ter

forças suficientes para rompê-Ia. Por outro lado, existe um nível mínimo de água

disponível para que ocorra a completa reidratação da semente, abaixo do qual a

germinação pode não ocorrer (GULLlVER & HEYDECKER, 1973;

HARRINGTONCBAe t a lii, 1984 e WILSON & McCARTY, 1984).

A água tem função de amolecer o tegumento, aumentar o volume do

embrião e dos tecidos de reserva, resultando na ruptura do tegúmento; favorecer a

penetração de oxigênio, provocando suprimento adequado para as células vivas;



. 10

. uir o protoplasma, permitindo que as células do embrião e de outras partes

ivas da semente sejam ativadas (TOLEDOQPONMLKJIHGFEDCBA& MARCOS FILHO, 1977).

A absorção .de água pode ser rápida ou lenta dependendo de certas

propriedades inerentes a semente como: níveis de substrato hidratáveis,

penneabilidade da casca da semente, tamanho da semente, absorção de oxigênio

e das condições predominantes durante a hidratação que são as disponibilidades

de água e a composição dos substratos entre outros (MA YER & POLJAKOFF-

MAYBER, 1975; POPINIGIS, 1977; BEWLEY & BLACK, 1978; CARVALHO

& NAKAGAWA, 1988).

b) Oxigênio

O oxigênio é outro fator fundamental para que ocorra a germinação. É o

combustível necessário para a degradação do material de reserva e o consequente

suprimento da energia para o desenvolvimento do eixo embrionário (POPINIGIS,

1977 e POPINIGIS & SANTOS, 1990).

A deficiência de oxigênio no interior das sementes pode controlar a

germinação, impedindo a oxidação e subsequente destruição de inibidores

(MA YER & SHAIN, 1974). A maioria das espécies não exige concentração de

oxigênio superior a 10% para que o processo se realize normalmente

(CARVALHO & NAKAGAWA, 1988).

Durante a germinação, a taxa de oxigênio aumenta devido ao processo

oxidativo da respiração ser intenso, pois se a concentração de oxigênio for baixa

poderá ocorrer influência no processo e na formação de plântulas normais

(AGUIAR, PINA-RODRIGUES & FIGLIOLA, 1993).
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)Temperatura

A temperatura é um fator determinante para a germinação e está

diretamente associado às características ecológicas das espécies (AGUIAR.

PINA-RODRIGUESQPONMLKJIHGFEDCBA& FIGLIOLA, 1993).

CARDOSO (1989) relata que o processo de germinação de sementes é

fortemente influenciado pela temperatura que pode atuar na taxa de reações

enzimáticas e outras reações químicas na semente, ou mesmo aumentar a

sensibilidade desta a hormônios ou ativar sua síntese. A temperatura ainda,

interfere na velocidade de embebição, atua na velocidade de reação e como

resultado, pode acelerar a germinação das sementes (POPINIGIS, 1977;

CARVALHO & NAKAGAWA, 1988).

As complexas trocas que ocorrem na germinação de sementes envolvem

eventos metabólicos, razão pela qual existe uma estreita dependência da mesma

com a temperatura. A germinação é um processo também complexo onde as

variações na temperatura, afetarão cada passo constituinte de forma individual

(LANG, 1961). Os efeitos da temperatura podem ser avaliados a partir de

mudanças ocasionadas na porcentagem, velocidade e frequência relativa de

germinação ao longo do tempo de incubação (LABOURIAU, 1983).

De acordo com MAYER & POLJAKOFF-MA YBER (1975), as sementes

apresentam comportamento variável, não havendo uma temperatura ideal para

todas as espécies. Em geral, a temperatura é chamada de ótima quando ocorre o

máximo de germinação. A faixa de 20-30°C se mostra adequada para a

germinação de grande número de espécies. Considera-se que a temperatura

adequada de germinação está relacionada com a fonte, idade e constituição

genética da semente.

Existem espécies que são favorecidas quando germina,das a temperaturas

constantes (CARNEIRO, MARTINS & BERTONHA, 1987), algumas outras

exigem altemâncias de temperaturas para que a germinação ocorra
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HEYDECKER, 1977 e PEREIRAQPONMLKJIHGFEDCBA& MAEDA, 1986) e existe ainda outras

espécies que germinam indiferentemente em temperaturas constantes ou

alternadas (ALBRECHT, ALBUQUERQUE & SILVA, 1986).

A temperatura, além de afetar reações bioquímicas que determinam todo o

processo de germinação, influencia também na velocidade de embebição de água

pelas sementes (CARVALHO· & NAKAGAWA, 1983; COPELAND, 1976;

~ YER & POLJAKOFF-MA YBER, 1982).

Também o vigor das sementes é outro fator que interfere na capacidade de

germinação à baixa temperatura (COPELAND, 1976; HERNER, 1986; MAYER

& POLJAKOFF-MA YBER, 1982 e WOLK & HERNER, 1982), sendo que,

quanto menos vigorosas, maiores são os efeitos danosos da baixa temperatura

sobre a taxa de germinação (WY ATT, 1977).

d)Luz

A luz nem sempre é um fator imprescindível e limitante para que a

germinação ocorra, havendo sementes, cuja germinação é influenciada, positiva

ou negativamente pela luz e sementes indiferentes a ela. Por outro lado, a

presença de luz pode contribuir para intensificar os efeitos da temperatura

(POPINIGIS, 1977; LIBERAL & COELHO, 1980; CARVALHO &

NAKAGAWA, 1988 e POPINIGIS & SANTOS, 1990).

Pode-se utilizar luz natural ou artificial, desde que bem distribuída por

toda a superficie do substrato e não provoque alterações da temperatura no

interior do germinador nem secagem excessiva do substrato (MARCOS FILHO

& CÍCERO, 1987).
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_ .2 - Q u a l id a d e F is io ló g ic a d a s S e m e n t e s

o termo qualidade de semente tem sido utilizado para descrever algumas

aracterísticas. Segundo DELOUCHE (1971a), a qualidade da semente é um

produto de sua história. Desde a fertilização, as sementes estão sujeitas a muitas

ondições e operações responsáveis por sua qualidade. Esta é a função de

aracterísticas genéticas e peculiaridades da espécie e variedade cultivada,

origem da semente, região de seleção, condições ambientais na pré-colheita,

procedimentos na colheita, aeração e secagem, manuseio e transporte,

beneficiamento, armazenamento, idade cronológica e homogeneidade.

De acordo com DELOUCHEQPONMLKJIHGFEDCBA& CALDWELL (1962), antes da perda do

poder germinativo, ocorrem outras transformações degenerativas que

comprometem o desempenho da semente e que não são indicadas pelo teste de

germinação.

Com o conhecimento previo da qualidade das sementes, através dos

resultados de análises, pode-se evitar ou reduzir possíveis riscos, sendo também

de grande importância para etiquetar as embalagens, orientar as distribuições,

armazenamento e uso das sementes, fixar bases para a comercialização, fornecer

subsídios para a atuação da fiscalização, avaliar os trabalhos de pesquisa e

melhoramento e identificar problemas de qualidade . Entretanto, só após o

encerramento dos testes realizados em laboratório é que se terá condições de

saber se este lote preenche ou não as condições mínimas necessárias para ser

utilizado na semeadura (ORTOLANI, 1988).

Avaliando a influência de diferentes níveis de vigor da semente de sorgoCBA

(So rghum b ico lo r (L.) Moench) sobre o desenvolvimento da planta,

MACHADO & SILVA FILHO (1979) concluíram que a semente com menor

vigor apresentou qualidade fisiológica inferior e decréscimo no "stand" inicial.

Verificaram também que a planta originada de semente menos vigorosa

apresentou um crescimento inicial mais lento do que a planta de semente com
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aior vigor, mas que essa diferença tende a desaparecer com a evolução do

crescimento das plantas.

POPINIGIS ('1985) defme qualidade de sementes, como sendo somatório

os atributos genéticos, físicos e sanitários que afetam a capacidade de originar

lantas de alta produtividade.

A qualidade física compreende a pureza e a condição física da semente. A

pureza física é caracterizada pela proporção de componentes físicos presentes no

lote de sementes, tais como: sementes puras, sementes silvestres, outras sementes

ultivadas e substâncias inertes. A condição física é caracterizada pelo teor de

umidade, tamanho, cor, densidade, aparência, injúrias mecânicas e causadas por

insetos. A qualidade fisiológica da semente é a sua capacidade de desempenhar

funções vitais, caracterizada pela germinação, vigor e longevidade. A qualidade

anitária compreende a condição da semente quanto a presença e grau de

ocorrência de fungos, bactérias, vírus, nematóides e insetos que causam doenças

ou injúrias à semente, ou quando transmitidas pela semente, são capazes de

causar doenças e redução na qualidade e produtividade das lavouras

(POPINIGIS, 1985).

TOLEDO & MARCOS FILHO (1977), consideram que os testes de

germinação são indispensáveis para avaliar a qualidade fisiológica da semente,

principalmente por envolverem procedimentos padrões e possibilitarem a

obtenção de resultados uniformes entre os diferentes laboratórios. No entanto,

tanto os tecnologistas de sementes como os agricultores não tem se mostrado

muito satisfeitos com as informações fomecidas por este teste, porque

frequentemente a porcentagem de germinação não corresponde a de emergência

das plântulas no campo.

Referindo-se à qualidade de sementes, PEREIRA & ANDREWS (1975),

afirmam que a viabilidade e o vigor atingem o grau máximo quando ocorre a

maturação fisiológica, declinando progressivamente a partir desse estádio. Essa

perda da qualidade depende das condições climáticas e sanitárias ainda no
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ampo, dos danos ocorridos na colheita, secagem, beneficiamento e das

ondições de annazenamento.

De acordo com TURKIEWICZ, citado por VIEIRA (1977), diversos

atores influem sobre os atributos que determinam a qualidade das sementes,

destacando-se as características genéticas da variedade, o vigor das plantasQPONMLKJIHGFEDCBA
. .

ascendentes, as condições ambientais sob as quais as sementes foram produzidas,

o estádio de maturação das sementes na época da colheita, processamento e

emeadura.

o principal objetivo da semente é produzir plântulas no campo, onde as

ondições podem variar desde ótimas até extremamente adversas. Neste sentido,

MATTHEWS & POWELL (1981) e POPINIGIS (1985), relatam que elevados

índices de germinação de sementes em laboratório, podem não corresponder a um

bom desempenho destas no campo, uma vez que o teste padrão de germinação

pode tanto subestimar quanto superestimar a porcentagem de sementes viáveis

em relação a emergência em campo, principalmente quando infectadas.

Segundo SPINA citado por VIElRA (1991), quando um lote se encontra

bem homogêneo, a qualidade fisiológica deste, pode ser razoavelmente avaliada

através do teste padrão de germinação, porém, sendo heterogêneo, este teste fica

com baixa sensibilidade e os testes de vigor passam a indicar com mais

correlação, o comportamento do lote sob futuras condições de annazenamento e

de campo.

Os atributos fisiológicos, segundo POPINIGIS (1985), são aqueles

relacionados à capacidade da semente de desempenhar suas funções vitais, ou

seja, de ser a portadora da vida e de produzir uma plântula normal, caracterizada

pela longevidade, pela capacidade germinativa e pelo vigor.

BIANCHETTI (1981) considera que a qualidade fisiológica das sementes

engloba todos os atributos (viabilidade, teor de umidade, vigor, tamanho e

longevidade) os quais indicam sua capacidade de desempenhar funções vitais.
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De acordo com POPINIGIS (1985), o nível de qualidade fisiológica das

sementes é avaliado através de dois parâmetros fundamentais: viabilidade e vigor.QPONMLKJIHGFEDCBA
,

~ viabilidade é medida principalmente pelo teste padrão de germinação que

determina a máxinia germinação da semente, nas condições mais favoráveis

possíveis. O vigor representa atributos mais sutis da qualidade fisiológica, não

revelados pelo teste de germinação, mas determinados sob condições

desfavoráveis ou medindo-se o declínio da função bioquímica ou fisiológica. A

germinação ou poder germinativo é o parâmetro mais amplamente utilizado e

também o único oficializado para se estimar o nível de qualidade fisiológica de

um lote de sementes. Ela oferece uma indicação do potencial de emergência do

lote, em condições favoráveis de campo, porém inclui sementes com baixo vigor,

para emergir em condições de campo subótimas ou desfavoráveis. Estudos

recentes têm demonstrado os efeitos da qualidade da semente sobre várias fases

do desenvolvimento da planta e sobre a produtividade. Estes estudos têm

demonstrado que a qualidade fisiológica das sementes influencia a performance

da planta, além da emergência.

Afirma o mesmo autor que, transformações mais sutis na qualidade da

semente não avaliados pelo teste de germinação, mas detectados pelos testes de

vigor, exercem influência no potencial de desempenho das sementes viáveis,

refletindo-se na capacidade de emergência, de crescimento e de produtividade

das plantas. Nas principais culturas de importância econômica, o efeito do vigor

da semente já foi demonstrado por diversos pesquisadores, despertando assim, o

interesse dos produtores de sementes e dos agricultores sobre o conceito de

vigor, incentivando os tecnologistas de sementes a desenvolverem testes capazes

de avaliar adequadamente a qualidade fisiológica das sementes.

Diversos pesquisadores, tais como CARVALHO & NAKAGAWA (1988),

POPINIGIS (1985) e COPELAND (1976), afirmam que quando as sementes

atingem o ponto de maturação fisiológica, estas apresentam o máximo peso da

matéria seca, germinação e vigor; entretanto, o teor de umidade é elevado para a

colheita mecanizada e para o armazenamento. Para a obtenção de sementes de
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elhor qualidade, DELOUCHE (1975), sugere que a colheita deve ser realizada

mais próximo possível da maturação fisiológica, seguida da secagem.

Mudanças na-cor do tegumento, atraso na germinação, baixa tolerância às

ondições ambientais subótimas durante a germinação, reduzida tolerância às

ondições adversas de annazenamento, germinação baixa e aumento de número

e plântulas anormais, são algumas das manifestações fisiológicas da

deterioração da semente (ABDUL-BAKI & ANDERSON, 1972).

A partir de 1960 tomaram impulso as pesquisas sobre vigor de sementes,

para a obtenção de informações destinadas a completar aquelas dos testes de

erminação. Estes, por sua vez, apresentam-se adequados quando a semeadura se

processa sob condições ambientais favoráveis mas ineficientes para estimar o

omportamento das sementes sob condições adversas ou durante o

armazenamento (MARCOS FILHOCBAe t a lii, 1 987 ).

ISELY citado por POPINIGIS (1985), classificou os testes de vigor em

testes diretos, nos quais são simulados em laboratório, condições que possam

OCOITerno campo e indiretos, onde são avaliados atributos fisiológicos das

ementes, relacionados com o vigor. Já WOODSTOCK (1973), dividiu-os em

testes fisiológicos e bioquímicos. Os testes indiretos têm sido estudados com

maior profundidade, principalmente porque permitem o controle de variáveis

envolvidas, consomem menos tempo e apresentam maior facilidade para

padronização.QPONMLKJIHGFEDCBAÉ ainda de extrema importância estudos no sentido de desenvolver

métodos para testar o vigor, verificar a influência do vigor das sementes sobre o

comportamento das plantas no campo, inclusive na produção (MARCOS FILHO

e t alii, 1977 ).

ABRAHÃO & TOLEDO (1969), ressaltam que diversos testes tem sido

idealizados procurando avaliar e correlacionar com precisão o comportamento de

lotes de sementes no laboratório e no campo. Estes testes visam na realidade,

mostrar diferenças de vigor encontrados entre diferentes lotes de uma mesma

espécie.



18

No entanto, SPINA (1984), observou que a qualidade fisiológica de um

ote de sementes, pode ser razoavelmente avaliada através do teste padrão de

erminação desde .que esse lote se encontre bem homogêneo. Em lotes com

eterogeneidade aita, o teste padrão de germinação teria baixa sensibilidade e os

estes de vigor passam a indicar com mais correção, o comportamento do lote sob

futuras condições de armazenamento e de campo. Já a medição da qualidade

fisiológica das sementes, baseada na falta de aeração das mesmas, fazendo com

que as sementes mais deterioradas ou menos vigorosas não sobrevivam, dá uma

boa indicação do desempenho da planta em relação ao índice de emergência e o

rescimento vegetativo precoce.

2.3 - Deterioração das Sementes

Vários pesquisadores têm procurado definir deterioração de sementes.

Assim, de acordo com DELOUCHE (1975), as sementes de um lote deterioram-

se em proporções ou velocidades variáveis. Em um dado momento, um lote

poderia ser representado por uma mistura de sementes altamente vigorosas,

sementes completamente mortas e todas as outras existentes entre esses dois

extremos. A deterioração é progressiva, e começa provavelmente quando a

semente atinge a maturidade funcional e continua em velocidade variável, até a

sua morte. Ela se manifesta nas sementes através de várias alterações físicas e

fisiológicas; a perda da capacidade de germinação é uma das manifestações

fmais.

Existem várias definições para deterioração de sementes. Assim, GOVE

(1965), defmiu deterioração como "a queda de um nível alto para um ní el baixo

de qualidade, implicando em perda de vigor ou em inutilidade".O termo

deterioração implica numa alteração degenerativa irreversível na qualidade de

uma semente, depois que esta atingiu seu ponto de máxima qualidade. No

entanto, esse "máximo de qualidade" nem sempre é possível, porque muitos
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- tores contribuem para que isto ocorra, em condições de campo: deficiências

. erais ou elementos tóxicos do solo, pragas e moléstias, condições adversas deQPONMLKJIHGFEDCBA
,

lima, danificações mecânicas durante a colheita e tratos culturais ineficientes.

DELOUCHE & BASKIN (1973), ao comentarem o processo de

eterioração, afmnam que as sementes passam por uma série de estádios que

omeçam na maturação fisiológica e terminam com a morte das sementes. As

iversas fases, por que passam as sementes no seu processo de deterioração são:

egradação da membrana citoplasmática; diminuição da eficiência do mecanismo

energético e de síntese; decréscimo nas atividades respiratórias e biossintéticas;

diminuição da velocidade de germinação; decréscimo do potencial de

armazenarnento; diminuição na velocidade de crescimento e de desenvolvimento

das plantas; diminuição da resistência da planta a fatores adversos; decréscimo

em produção; diminuição da emergência no campo; aumento da porcentagem de

plântulas anormais e perda da germinação.

De acordo com HELMER (1965), a deterioração da semente é mínima na

maturação fisiológica, variável entre as espécies e inevitável, podendo quando

muito, ser reduzida.

Através do exame da literatura sobre o assunto, observa-se que atualmente

os testes rápidos que mais estão sendo estudados e desenvolvidos, estão

relacionados com os eventos iniciais da sequência de deterioração proposta por

DELOUCHE & BASKIN (1973), como a degradação das membranas celulares e

a redução das atividades respiratórias e biossintéticas, podendo indicar uma

maior sensibilidade desses testes em relação ao de germinação.

A deterioração pode ser defrnida como um processo que envolve

mudanças fisiológicas, bioquímicas e fisicas as quais eventualmente, causam a

morte das sementes. É um processo inexorável, irreversível e progressivo

(DELOUCHE & CALDWELL, 1962).

A membrana celular é a última estrutura a ser organizada antes da

maturidade fisiológica e a primeira a exibir alterações degenerativas no ínicio da
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eterioração da semente. HEYDECKER (1972), observou que a falta de

tegridade da membrana pode acarretar lixiviação de açucares, aminoácidos,

roteínas e outras substâncias solúveis em água, as quais, através do teste de

ondutividade elétrica podem ser medidas (BEDFORD, 1974, BUNCHETTCBAe t

tu . 1985 e POWELL & MATTHEWS (1979)).

2.4 - Conceitos de Vigor

Com o uso generalizado do teste de germinação, outras características de

qualidade fisiológica da semente, por muito tempo, não despertaram maior

atenção e foram consideradas inconsequentes. Todavia, recentemente analisadas,

essas características mostraram-se capazes de melhor refletir o desempenho

potencial da semente sob condições adversas, e ainda exercer influência

duradoura sobre todo o ciclo da planta. A soma dessas características é

denominado "vigor da semente" (ABRAHÃoQPONMLKJIHGFEDCBA& TOLEDO, 1969).

Para GODOY (1975), definir vigor de sementes é uma tarefa dificil e,

apesar dos esforços de vários pesquisadores, nenhuma definição é universalmente

aceita. Contudo, a preocupação em conceituar vigor de sementes tem motivado

uma série de definições.

DELOUCHE & CALDWELL (1962), conceituaram o vigor como sendo a

soma de todos os atributos da semente que favorecem um rápido e uniforme

estabelecimento das plantas no campo.

SCHOOREL (1960) afirma que o termo VIgor deve ser definido em

conexão com a capacidade de germinação: "uma semente é considerada mais ou

menos vigorosa na dependência da sua habilidade para originar plântulas

normais, sob certas condições sub-ótimas".
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WOODSTOCK (1965) defrne VIgor como um estado de boa saúde e

atural robustez das sementes, que permite que a germinação se processe rápida e

completamente sob ,uma larga faixa de condições ambientais~

GRABE (1966) comenta que o conceito de vigor não pode ser emitido

simplesmente em termos de germinação; uma defrnição completa deve incluir

omportamento durante o armazenamento e efeitos sobre a produção.

Na realidade a opinião emitida por GRABE (1966) é importantíssima. No

entanto, pode-se verificar perfeitamente que, na prática, as causas da perda de

vigor são várias e estão sempre presentes durante o processo de produção de

sementes: podem ser de ordem genética, fisiológica, citológica, patológica,

mecânica, ecológica, de modo que uma defrnição completa deveria abranger

todos esses pontos (TOLEDOQPONMLKJIHGFEDCBA& MARCOS FILHO, 1977).

Para PERRY (1972) vigor é uma característica fisiológica determinada

pelo genótipo e modificada pelo ambiente, que governa a capacidade de uma

semente originar rapidamente uma plântula no solo e tolerar significativas

variações do ambiente; a influência do vigor da semente pode persistir toda a vida

da planta e afetar a produção.

A germinação obtida em laboratório é um parâmetro que nem sempre

expressa bem a população inicial no campo. Por isso deve ser normalmente

acompanhada de um teste de vigor. Quanto maior o vigor, maior o potencial das

sementes em estabelecer mudas no campo (POLLOCK & ROSS, 1972).

Segundo CHING (1973) o vigor pode ser defrnido como o potencial para

uma rápida e uniforme germinação e um rápido crescimento da plântula em

condições normais de tempo.

A viabilidade e o vigor da semente atingem o grau máximo na maturação,

declinando progressivamente a seguir (ANDREWS, 1970; CLARK, 1972 e

DELOUCHE, 1971).

Segundo HEYDECKER (1971) a expressão do vigor na semente e no

desenvolvimento das plantas, através do qual se podem caracterizar diferentes
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pécies ou lotes da mesma espécie apresenta-se de quatro modos distintos:

anutenção da sobrevivência em condições de quiescência, sobrevivência

uando semeado no campo, capacidade para estabelecer uma planta ou

capacidade de crescimento da planta.

Para CARVALHOQPONMLKJIHGFEDCBA& NAKAGAWA (1988), em razão das peculariedades

s sementes de cada espécie °e dos vários modos de expressão do vigor, sua

aliação não é ainda padronizada, gerando diferenças na natureza dos testes.

Para LABOURIAU (1983) a velocidade de germinação permite avaliar os

atores do ambiente que influem no processo germinativo, sendo importante

edida de homogeneidade fisiológica das sementes, principalmente na

mvestigação de dormência.

FLOYD (1964), cita que o índice de velocidade de germinação é

onsiderado por alguns autores, parâmetro mais importante do que a capacidade

de germinação para se obter a qualidade da semente.

A falta de uma estreita relação entre a germinação obtida em laboratório e

a emergência no campo foram responsáveis pelo desenvolvimento do conceito de

igor (CARVALHO & NAKAGAWA, 1980).

De acordo com DELOUCHE & BASKIN (1973), a emergência e a

população inicial no campo podem ser melhor estimadas pelo teste de vigor.

Segundo CARVALHO (1986), o vigor de uma semente deve ser entendido

como o nível de energia de que uma semente dispõe para realizar as tarefas do

processo germinativo.

O vigor da semente detecta as modificações deletéricas mais sutis,

resultantes do avanço da deterioração, não reveladas pelo teste de germinação

(POPINIGIS, 1985).

PEREIRA & ANDREWS (1975) explicam o conceito de VIgor

comparando dois lotes de sementes com igual desempenho em teste de

germinação convencional. Estes mesmos lotes, plantados em condições de
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ampo, poderão comportar-se de maneira diferente. Estas diferenças são

onsideradas como a expressão da diferença de vigor entre estes lotes e serão

to mais marcantes quanto mais adversas forem as condições de campo.

Em relação ao termo vigor, CARVALHOQPONMLKJIHGFEDCBA& NAKAGAWA (1980)

ressaltaram dois aspectos, o genético e o fisiológico. O vigor genético é aquele

observado na heterose e nas diferenças de vigor entre duas linhagens, enquanto o

fisiológico é observado entre lotes de uma mesma linhagem genética, cultivar ou

espécie. Entretanto, deve-se lembrar de que o vigor fisiológico depende não

apenas do genético, mas também das condições a que são submetidas as plantas e

as sementes que irão germinar.

Atualmente, os dois conceitos mais aceitos são os utilizados pela

Intemational Seed Testing Association (ISTA) e pela Association of Official Seed

Analysts (AOSA). São eles os seguintes: "Vigor de sementes é a soma daquelas

propriedades que determinam o nível potencial de atividade e o desempenho de

uma semente ou de um lote de sementes durante a germinação e a emergência da

plântula"(ISTA, 1981). "Vigor de sementes compreende aquelas propriedades

que determinam o potencial para uma emergência rápida e uniforme e para o

desenvolvimento de plântulas normais sob uma ampla faixa de condições

ambientais"(AOSA, 1983).

2.5 - Vigor das Sementes e Desempenho das Plantas

KIDD & WEST, citados por CAMARGO & VECHI (1973), há 60 anos,

adiantaram a idéia de que as condições fisiológicas das sementes pré-

determinavam o subsequente crescimento e comportamento das plantas que delas

proviessem.

Entretanto, para HELMERCBAe t a lii (1965), o VIgor da semente não é

somente uma medida de sua capacidade de sobreviver e emergir sob condições

adversas no campo; quando corretamente avaliada é também uma medida da
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. pacidade potencial de annazenamento da semente. Lotes de semente com

enor vigor diminuem a sua viabilidade rapidamente, enquanto lotes. com

sementes vigorosas são pouco afetados durante o annazenamento.

CAMARGO (1971), trabalhando com sementes de sorgoCBA(So rghum

icolor (L.) Moench) envelhecidas pelo método do envelhecimento precoce

obteve diferentes níveis de vigor e estudou sua influência sobre o desempenho

as plantas no campo. O autor observou que sementes de baixo vigor produziram

plantas que foram significativamente inferiores àquelas produzidas por sementes

mais vigorosas, quanto à altura, duração da antese, capacidade de perfilhamento,

omprimento da panícula e produção. O teor de umidade das sementes,

eralmente, era maior quando o nível de vigor decrescia, indicando que o

processo de maturação foi retardado como consequência da fraqueza fisiológica

das sementes. O autor não encontrou diferenças significativas entre os diversos

níveis de vigor, com relação ao número de ramificações e verticilios da panícula.

De acordo com DELOUCHE & CALDWELL (1960) qualquer estudo

obre colheita, conservação, danificações mecânicas físicas e químicas, enfim

pesquisas em tecnologia de sementes, deve incluir informações sobre o vigor,

além da germinação, para se obter conclusões mais seguras.

2.6 - Testes que determinam a viabilidade das sementes

2.6.1 - Teste Padrão de Germinação (TPG)

O teste padrão de germinação é um teste de viabilidade, que VIsa

determinar se uma semente é ou não capaz de germinar, avaliando diretamente a

germinação, onde promove a emergência e avalia as plântulas nascidas

(POPINIGIS, 1985). É realizado sob condições ótimas e como consequência,

sementes substancialmente deterioradas conseguem germinar e produzir plântulas
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ue embora fracas, entram na porcentagem de germinação, o que não condiz com

que é normahnente encontrado no campo (DELOUCHEQPONMLKJIHGFEDCBA& CALDWELL, 1960;

POPINIGIS, 1985; MARCOS FILHOCBAe t a lii, 1987 e VIEIRA, 1988).

Segundo SPINA citado por VIEIRA (1991), quando um lote se encontra

bem homogêneo, a qualidade fisiológica deste, pode ser razoavehnente avaliada
. .

através do teste padrão de germinação, porém, sendo heterogêneo, o teste padrão

de germinação fica com baixa sensibilidade e os testes de vigor passam a indicar

om mais correlação, o comportamento do lote sob futuras condições de

armazenamento e de campo.

A viabilidade é determinada principahnente através do teste de

germinação, cuja metodologia tem sido aprimorada, resultando um alto nível de

reprodutibilidade e confiabilidade (PERR Y, 1981). Entretanto, apesar de sua

ampla utilização, o teste de germinação tem sido alvo para várias críticas. A

principal é que normahnente os resultados diferem da emergência em campo,

pelo fato de o teste ser realizado em condições favoráveis, nem sempre

observadas em condições de campo.

Avaliada principahnente pelo teste de germinação, a viabilidade consiste

na colocação das sementes sob condições ideais, buscando qualificar todo o

potencial de germinação do lote. Por esse motivo, este teste gerahnente

superestima a germinação das sementes em relação à emergência em campo, já

que inclui no resultado sementes com vigor insuficiente para emergir em

condições sub-ótimas ou desfavoráveis, como normahnente ocorre no campo. O

teste padrão de germinação determina, numa amostra, a porcentagem de sementes

vivas e capazes de produzir plantas normais sob condições favoráveis. Foi

desenvolvido e aperfeiçoado para avaliar o valor de diferentes lotes, servindo

como base para o comércio de sementes.

Segundo DELOUCHE (1971b), o teste padrão de germinação é aceito com

restrições, pois alta porcentagem de germinação não significa que um lote de

sementes produzirá "stand"satisfatório, sob condições desfavoráveis.
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Para POWELL & MORGAN (1973), o referido teste, realizado em

biente favorável, não é capaz de refletir o desempenho das sementes noQPONMLKJIHGFEDCBA
,

ampo, onde as condições encontradas variam consideravelmente.

MATTHEWS & POWELL (1981) afirma que o teste padrão de

erminação é utilizado para dar informações de semeadura sobre o valor da

emente oferecida no mercado. A relação entre esse teste e a emergência no

ampo é geralmente satisfatória, mas alguns lotes de sementes são encontrados

om alta germinação em laboratório, porém com baixa emergência em campo.

VIElRACBAe t a lii (1987), verificaram que lotes com porcentagem de

germinação semelhante e abaixo do padrão podem comportar-se de maneira

diferente, dependendo da causa e tratamento a que foram submetidos. Lotes que

e apresentavam com baixas porcentagens de germinação em laboratório e solo,

quando submetidos ao teste de sanidade, indicaram presença de fungos

patogênicos, Bo tryd ip lod ia th eob rom ae e C o lle to tr ichum gossyp ii, com uma

germinação potencial determinada pelo teste de tetrazólio, entre 76 e 920/0.

Quando estas sementes foram tratadas, apresentaram-se com percentual de

emergência semelhante às determinadas pelo teste de tetrazólio. Conclui-se que o

teste de germinação padrão pode subestimar ou superestimar a emergência em

campo.

Apesar do teste de germinação padrão ser ainda o principal meio das

indústrias de sementes avaliarem a viabilidade da semente, pesquisas têm sido

desenvolvidas no sentido de selecionar e/ou desenvolver métodos que permitam

obter informações mais rápidas e detalhadas sobre a qualidade de sementes

(CARVALHO & NAKAGAWA, 1980 e DELOUCHE & BASKIN, 1973).
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_.6.2 - Teste de Velocidade de Germinação

Um teste simples e prático é o teste de velocidade de germinação, o qual

aseia-se no princípio de que a velocidade de germinação ou de emergência das

lântulas em campo é proporcional ao vigor das sementes (MARCOS FILHO,

CÍCEROQPONMLKJIHGFEDCBA& SILVA, 1987). Através deste teste, observaram que a queda no vigor

correu antes da queda da germinação. Portanto, os testes de vigor tem se

presentado como mais eficientes em detectar quedas na qualidade fisiológica das

sementes, pois são mais rigorosos que os testes de germinação.

MARCOS FILHOCBAe t a lli (1984), concluiram que entre os testes utilizados,

o teste de velocidade de germinação foi considerado um dos mais eficientes para

identificar diferenças entre potencial de emergência de plântulas no campo em

trabalhos com testes para a avaliação do vigor de sementes de soja e suas relações

om a emergência em campo. Da mesma forma, OLIVEIRA (1988) e CAMPOS

(1991), trabalhando com sementes de arroz, observaram que este teste dentre

outros, mostrou-se sensível em detectar o vigor das sementes.

2.7 - Testes que determinam o vigor das sementes

DELOUCHE & CALDWELL (1960), POPINIGIS (1985), MARCOS

FILHO e t a lii (1987) e VlEIRA (1988), surgerem a utilização de testes de vigor

para avaliar com maior segurança a qualidade fisiológica, pois, sementes com o

mesmo poder germinativo, podem apresentar diferenças no vigor.

Os diversos testes idealizados procuram avaliar e correlacionar com

precisão o comportamento de lotes de sementes no laboratório e no campo,

visando assim, mostrar as diferenças de vigor entre diferentes lotes de uma

mesma espécie (ABRAHÃO & TOLEDO, 1969).
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De acordo com CARVALHO (1986), um teste de VIgor para ser

onsiderado ideal, deve ser rápido, simples, objetivo, reproduzível e os resultados

devem relacionar à emergência das plântulas no campo.

Além de pesquisas dirigidas ao estudo das relações entre resultados de

testes para a determinação da viabilidade (principalmente germinação e

tetrazólio), considerável volume de trabalho tem-se concentrado em métodos para

a avaliação do vigor. O consenso quanto à qualidade das informações obtidas

nestes testes não é tarefa simples, pois, de acordo com MA TTHEWS &

POWELL (1981), citados por POWELL (1986), um teste de vigor eficiente deve

fundamentar-se em base teórica consistente e proporcionar resultados

reproduzíveis e relacionados à emergência das plântulas em campo, sob variadas

condições de ambiente.

O principal desafio das pesquisas, sobre testes de vigor, tem consistido na

tentativa de identificar parâmetros adequados, comunsQPONMLKJIHGFEDCBAà deterioração das

sementes, de maneira que quanto mais distante da perda da capacidade de

germinação (última consequência do processo de deterioração) estiverem os

parâmetros empregados, mais sensíveis serão os testes, completando desta forma,

as informações fornecidas pelo teste de germinação padrão (AOSA, 1983).

2.7.1 - Teste de Velocidade de Emergência (TVE)

O teste de velocidade de emergência é empregado na determinação do

vigor relativo entre lotes de sementes, medindo a velocidade de emergência de

plântulas em condições de campo, onde fornece uma estimativa da potencialidade

do lote em estabelecer uma população inicial na formação da lavoura

(POPINIGIS, 1985).
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De acordo com NAKAGA WA (1992), este teste possibilita a comparação

o vigor de lotes semeados em uma mesma época, de preferência na época de

- meadura recomendada para a cultura, porém, quando o teste é realizado fora da

.poca recomendada, haverá influência marcante da temperatura do meio sobre a

'elocidade de germinação, todavia, não afetando a determinação do vigor

elativo entre os lotes.

MARCOS FILHOQPONMLKJIHGFEDCBA& CÍCERO (1987), relatam que o teste de velocidade

e emergência é simples, prático e baseia-se no princípio de que a velocidade de

germinação ou a emergência das plântulas em campo é proporcional ao vigor das

sementes.

O vigor pode ser também indicado pela velocidade de germinação,

egundo MAGUIRRE (1962).

A capacidade de diferentes lotes de sementes produzirem, em condições

de campo, plântulas que venham a sobreviver até tomarem-se plantas

autotróficas, é utilizada como índice de vigor (CARVALHO, 1986; CARVALHO

& NAKAGAWA, 1980 e POPINIGIS, 1985).

2.7.2 - Teste de Envelhecimento Precoce (TEP)

O teste de envelhecimento precoce, acelerado ou artificial é um teste de

vigor e foi desenvolvido por DELOUCHE (1975) para avaliar a resposta das

sementes à temperatura e umidade elevadas, procurando predizer o potencial

relativo de armazenamento de lotes de trevo e festuca.

De acordo com BASKIN (1976), MARCOS FILHOCBAe t a lii (1977) e

POPINIGIS (1985), o teste de envelhecimento artificial é um teste muito

difundido tanto pela sua eficácia em determinar o vigor de sementes, como pela

simplicidade e facilidade de execução no laboratório, pois impõem às sementes,

sob condições controladas de laboratório, adversidades constituindo de umidade
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relativa e temperaturas elevadas, por um período de tempo estipulado, onde

sementes de alto vigor, manterão sua viabilidade, enquanto que as de baixo vigor,

terão sua viabilidade reduzida. Este, é também um teste eficiente na comparação

do vigor de lotes de sementes, na estimativa do desempenho das sementes em

condições de campo e na determinação da capacidade potencial de

armazenamento dos lotes.

Este teste pode ser aplicado a um grande número de especies e é

constituinte da avaliação da qualidade de lotes de sementes. Está incluido em

programas de controle de qualidade por empresas produtoras de sementes, pois

em poucos dias, pode-se ter uma idéia do potencial de armazenamento de lotes

processados (MARCOS FILHO, 1992). Também produz informações de

qualidade desejável, é de uma técnica simples e de fácil utilização (DELOUCHEQPONMLKJIHGFEDCBA

& BASKIN, 1973 e POPINIGIS, 1985).

Embora a técnica do teste de envelhecimento precoce tenha sido

inicialmente desenvolvida por DELOUCHE e seus colaboradores, na

Universidade do Estado de Mississipi, para estimar o armazenamento de

sementes, este teste tem sido igualmente eficiente para avaliar o vigor de

sementes (COPELAND, 1976).

As condições de temperatura e umidade relativa e tempo de permanência

das sementes na câmara não foram estabelecidas para todas as espécies

cultivadas, mas, em geral, são fatores ambientais: umidade relativa de 90 a 100%

e temperatura de 40 a 45°C. O tempo de permanência varia de poucas horas até

alguns dias, dependendo da espécie e estado fisiológico (MARCOS FILHO &

CÍCERO, 1987).

Os mesmos autores ressaltam a importância da necessidade de atenção

constante durante a execução deste teste, pois vários fatores são capazes de

contribuir para a falta de consistência dos resultados, tais como: (a) período de

exposição das sementes às condições do teste, a eficiência do teste é avaliada

mediante a diferença de sensibilidade das sementes ao envelhecimento, ou seja,
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comenda-se um determinado período de permanência das sementes no interior

da câmara, para se efetuar a identificação de diferentes ní eis de vigor. SegundoQPONMLKJIHGFEDCBA
,

~~Th~~Th~~~~~\\~\~ô.~~'t~~,~~~~\I't~,,~~\m.~,,"\~~~\I~~~~~\.m~~~~~ M~\.~""",,ô..~

detectadas forem relacionadas a um determinado objetivo, como por e emplo à

avaliação do potencial de armazenamento e potencial de emergen ia, pois

frequentemente, as condições de "stress"do teste de envelhecimento pre o e são

mais drásticas que as enfrentadas pelas sementes no armazém ou no ampo de

modo que o teste pode ser eficiente, sem identificar diferenças significati -as entre

as amostras avaliadas; (b) grau de mnidade das sementes: sabe-se que sementes

mais úmidas apresentam atividade metabólica intensificada sob temperaturas

elevadas do ambiente; (c) número e tamanho das sementes analisadas; embora

discutível, tem sido observado que sementes menores podem ser mais afetadas

pelas condições de "stress"; (d) em relação ao recipiente utilizado, deve

proporcionar condições para que todas as sementes da amostra sejam

uniformemente expostas à temperatura e mnidade da câmara de envelhecimento.

A ausência de padronização nas dimensões da câmara de envelhecimento e

variações no controle de temperatura e umidade em seu interior tem sido

apontadas como causas na variação de resultados. Como solução, foi sugeri da a

utilização de um método alternativo, como o emprego de recipientes de vidro,

lacrados individualmente como mini-câmaras. Nesse método, as sementes são

inseri das em um cesto de arame, situado a uma certa distância de uma quantidade

determinada de água no fundo dos recipientes de vidro, os quais são colocados

em câmara ou incubadora com temperatura regulada (BASKIN, 1977).

McDONALD JR. & PHANEEDRANATH (1978), porém, verificaram

que, neste método, as sementes absorviam água de modo irregular, causando uma

deterioração mais acelerada das sementes posicionadas na periferia do cesto.

Verificaram que a utilização de gerbox adaptados como mini-câmara, em

substituição aos recipientes de vidro, permitiam posicionamento das sementes em

uma única camada sobre a tela metálica, promovendo UIÍla exposição mais

uniforme das sementes à ação da mnidade relativa e temperaturas elevadas.
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De acordo com MARCOS FILHOCBAe t a lii (1987), a relação entre o teste de

envelhecimento precoce e a emergência das plântulas em campo tem sido menos

onsistente.

COSTA e t a lii (1984) observaram que o teste de en elhe imento precoce,

tanto pelo método de "câmara" quanto pelo de "gerbox" se apresen ou eficiente

paraidentificar lotes com baixo vigor e potencial fisiológico defi iente. Segundo

os autores as relações entre envelhecimento e emergência depen e da épo a de

instalação do teste e do período de envelhecimento.

Segundo FAGUNDES (1974), esse teste propicia uma sele ão na

qualidade dos lotes de sementes, orientando a comer ializa ão além de

possibilitar que se prediga a potencialidade de armazenamento de ementes em

nossas condições.

De acordo com McDONALD JR, (1975), o teste de en lhe imento

precoce possui os seguintes e importantes quesitos i!!or de

sementes: rápido, barato, simples, universal para todas as semen e idade

para avaliação individual de sementes e não requer treino para

avaliação correta de plântulas. Entretanto, McDONALD JR. (19 que

apesar de dispor dessas vantagens e também apresentar relativa repr bilidade

de resultados dentro dos limites e entre laboratórios de semente não tem

sido muito utilizado, o que discorda de MARCOS FILHO &QPONMLKJIHGFEDCBAJ L 1980), os

quais ressaltam que, embora seja um dos testes mais utilizados, fre en emente

os resultados obtidos por diferentes analistas, não tem sido unifonn o que foi

atribuído a falta de padronização da técnica empregada.

Resultados de pesquisa obtidos pelo Comitê de Vigor de mentes da

ABRATES, relatados por KRZYZANOWISK & MIRANDA (1990 re 'elam que

este teste é um dos mais utilizados para determinar o vigor da semente porém a

temperatura de exposição na câmara de envelhecimento preco e durante a

condução do teste, dentro do laboratório e entre laboratórios é.um fa or limitante,

tal como o tempo de exposição na câmara, a temperatura durante o teste de
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germinação e a contaminação por fungos, indicativos do seu processo de

padronização.

2.7.3 - Teste de Submersão (TS)

De acordo com POPINIGIS (1985), o teste de submersão é um outro teste

de vigor que avalia as sementes, depois destas ficarem submersas em copos

contendo água, a determinado tempo e temperatura, sofrendo assim adversidades

impostas pela falta de aeração, fazendo com que as sementes mais deterioradas

ou menos vigorosas não sobrevivam, dando uma boa indicação do desempenho

da planta em relação ao índice de emergência e o crescimento vegetativo precoce.

Pequenos períodos de submersão (2 a 4 horas), verificados por

ORPHANOS & HEYDECKER (1968), são benéficos para a germinação e

crescimento das plântulas e a máxima injúria ocorre com 16 horas ou mais de

submersão.

2.7.4 - Teste de Imersão em Solução Tóxica (TIST)

Outro método empregado para se avaliar a qualidade fisiológica das

sementes, é a imersão em solução tóxica, cujo princípio se fundamenta no fato de

que sementes mais deterioradas apresentam maior penneabilidade de membranas.

As sementes mais vigorosas absorvem mais rapidamente a solução tóxica

utilizada atingindo com maior rapidez o nível tóxico, não germinando, e

permitindo, assim, uma comparação entre os lotes (POPINIGIS, 1985).QPONMLKJIHGFEDCBA

U N IV E R S ID A D E F E D E R l..L 0 0 C E A R A
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. O presente trabalho foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes

e na sua área experimental, pertencentes ao Departamento de

Fitotecnia/Agronomia da Universidade Federal do Ceará- UFC, no ano de 1996.

Os testes foram conduzidos com sementes de milheto, cultivares BULK-

1BF e WC-C75, obtidos junto à Empresa Pemambucana de Pesquisa (IPA).

A viabilidade das sementes foi avaliada pelo teste padrão de germinação

(TPG). Para a determinação do vigor, foram utilizados os testes de imersão em

solução tóxica (TIST), submersão (TS), envelhecimento precoce (TEP),

velocidade de emergência (TVE) e porcentagem de emergência em campo (PEC).

Além destes testes foi determinado o teor de umidade das sementes.

3 .1 - Q u a l id a d e F is io ló g ic a

3.1.1 - Viabilidade

3.1.1.1 - Teste Padrão de Germinação (TPG)

O teste padrão de germinação (TPG), foi efetuado com 4 repetições de 50

sementes, 200 sementes por parcela, tomadas ao acaso da porção de sementes

puras. As sementes foram distribuídas em placas de Petri, contendo dois discos

34
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de papel de filtro qualitativo, previamente umedecidos com água destilada, na

proporção de 2,0 vezes o peso do substrato (papel). Posteriormente, foramQPONMLKJIHGFEDCBA,

levadas para um genninador, marca BIOMATIC, previamente regulado a 30°C. A

avaliação foi efetuada aos 4 dias após a semeadura, segundo prescrições das

Regras para Análise de Sementes(R.A.S.) (BRASIL, 1992).

3.2 -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV ig o r

3.2.1 - Teste de Imersão em Solução Tóxica (TIST)

Foram utilizadas 4 repetições de 50 sementes, perfazendo um otal de 200

sementes. As sementes foram embebidas em solução de loreto de

amôniotNlt.Cl) com concentração de 1% durante 30 minutos. A seguir, foram

lavadas em água corrente durante 1 minuto, para eliminação do excesso da

solução (MARCOS FILHOCBAe t a lii, 1987). Posteriormente, a avaliação foi feita

pelo teste padrão de germinação (TPG), conforme descrito no item 3.1.1.1.

3.2.2 - Teste de Submersão (TS)

Para a realização desse teste foram utilizadas 4 repetições de 50 sementes,

perfazendo um total de 200 sementes. Cada repetição foi colocada em copos

plásticos e cobertos com 125 ml de água destilada. Os frascos permaneceram

durante 24 horas em um germinador regulado à 20°C (MARCOS FILHO e t alii,

1987). Após este período foi feita a avaliação através do teste padrão de

germinação (TPG), conforme descrito no item 3.1.1.1.
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3.2.3 - Teste de Envelhecimento Precoce (TEP)

Para a realização desse teste foram utilizadas 200 sementes, 4 repetições

de 50 sementes. Estas foram acondicionadas em saquinhos de filó, especialmente

adaptados. As câmaras externa.e interna receberam, respectivamente, 7 e 3 litros

de água destilada, a fim de proporcionar uma umidade em tomo de 95%

(MARCOS FILHOCBAe t a lii, 1987 e VIEIRAQPONMLKJIHGFEDCBA& CARVALHO 1994). A seguir as

sementes foram levadas para um germinador, marca BIO TIC, regulado à

temperatura de 30°C. Os períodos de permanência das sementes nessas condições

foram: 12 horas para o cultivar BULK-IBF e 16 horas para o culti ar WC-C75

(SILVA & PARENTE FILHO, 1996).

Vencido cada período de "stress", as condições fisiológi as das sementes,

foram avaliadas através do teste padrão de germinação (TPG), conforme descrito

no item 3.1.1.1.

3.2.4 - Teste de Velocidade de Emergência (TVE)

Para este teste, utilizaram-se caixas plásticas com solo na proporção de

50% de terra e 50% de areia, bem como 4 repetições de 50 sementes, com a

profundidade padronizada a 2,O em.

A velocidade de emergência foi determinada contando-se apenas as

plântulas normais emergidas a cada dia, até completa estabilização do "stand".

Os dados observados foram transformados em Índices de velocidade de

emergência de acordo com POPINIGIS (1985):

_ GI G2 Gn
L V .E . --+ -+ ....+ -

TI T2 Tn

onde:
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V.E. = Índice de Velocidade de Emergência;QPONMLKJIHGFEDCBA

G ( l,2 , .n ) = nº de plântulas emergidas no dia;

T (l,2 , .n ) = nº de dias para emergir.

3.2.5 - Porcentagem de Emergência em Campo (PEC)

A porcentagem de emergência em campo foi determinada aos 12 dias após

a semeadura. Para este teste foram utilizadas as mesmas plântulas do teste de

elocidade de emergência em campo.

3.3 - Outras Determinações

3.3.1 - Determinação do Teor de Umidade

Foi determinado o teor de umidade das amostras de sementes pelo método

da estufa a 105 ± 3°C durante 24 horas, utilizando-se duas repetições para cada

cultivar, conforme prescrições das Regras para Análise de Sementes (BRASIL,

1992). Os resultados foram expressos em porcentagem média por nível de

qualidade fisiológica.

3.4 - Delineamento Experimental

Para todos os testes estudados foi utilizado o delineamento estatístico

inteiramente ao acaso com 4 repetições de 50 sementes. No entanto, para os

testes de laboratório: padrão de germinação (TPG), imersão em solução tóxica

(TIST), submersão (TS) e envelhecimento precoce (TEP), utilizou-se a análise
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fatorial, com o esquema 2x4 e para os de campo, teste de velocidade de

emergência (TVE) e porcentagem de emergência em campo (PEC), 2x2 ..Uma

ez que os experimentos fatoriais não constituem um delineamento e sim um

esquema orientado de desdobramento de graus de liberdade de tratamentos,

podem, portanto, ser instalados em qualquer dos delineamentos. Ambos os

cultivares utilizados foram submetidos ao mesmo tipo de análise. Os resultados

referentes à determinação do teor de umidade não foram analisados

estatisti camente.

3.5 - Análise Estatística dos Dados

Os dados dos testes avaliados pela pesquisa foram previamente

transformados em are sen "QPONMLKJIHGFEDCBA% x, segundo STELL & TORRIE (1960). A

omparação de médias foi feita pelo teste de Tukey ao nível de 5% de

probabilidade (PlMENTEL GOMES, 1990). Posteriormente, calcularam-se os

oeficientes de correlação simples (r) para todas as combinações, entre os testes

de avaliação da qualidade fisiológica. A significância dos valores de r foi

determinada pelo teste t, a 1% e a 5% de probabilidade.



4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados das análises de variância das características para avaliar a

qualidade fisiológica das sementes de milhetoCBA[P enn ise tum typho id es (Burn)

Staff et Hulb], cultivares BULK-l BF e WC-C75, encontram-se expostos nas

tabelas que se seguem.

As análises de variância, de acordo com o esquema fatorial 2x4, são

apresentados nas TABELAS 1,2 e 3.

TABELA 1 - Análise de variância e coeficiente de variação, referentes ao número
de plântulas normais de milheto [P enn ise tum typho id es (Burn)
Staff et Hulb] , cultivares BULK-I BF e WC- C75. Dados
transformados para are sen-Y%x. Fortaleza, Ceará, Brasil, 1996.

Causas de Variação G.L.

Cultivares(C) 1

Testes(T) 3

Interação (CxT) 3

Tratamento (7)

Resíduo 24

Total 31

C.V. = 9,86%

Q.M. F

46,032 1 9558QPONMLKJIHGFEDCBA1 1
•
s.,

384,711 163455··,

241,297 102522··,

23,536

(n.s.) - Não significativo
(**) - Significativo ao nível de 1% de probabilidade, pelo Teste "F"

39
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-\.BELA2 - Análise de variância e coeficiente de variação, referentes ao peso da
matéria fresca de plântulas de milhetoCBA[P enn ise tum typho id es

(Burn) Staff et Hulb], cultivares BULK-l Bf e WC-C75. Dados
transformados para are sen ,,% x. Fortaleza, Ceará, Brasil, 1996.

Causas de Variação G.L.

Cultivares( C) 1

Testes(T) 3

Interação (CxT) 3

Tratamento (7)

Resíduo 24

Total 31

C.V.QPONMLKJIHGFEDCBA= 5,57 %

Q.M. F

1,288 67035°· s.,

25,833 1344470··,

0,789 4 1060n.s.,

0,192

(n.s.) - Não significativo
(**) - Significativo ao nível de 1% de probabilidade, pelo Teste "F"

TABELA 3 - Análise de variância e coeficiente de variação, referentes ao peso da
matéria seca de plântulas de milheto [P enn ise tum typho id es (Burn)
Staff et Hulb], cultivares BULK-l BF e WC-C75. Dados

transformados para are sen ,,% x. Fortaleza, Ceará, Brasil, 1996.

Causas de Variação G.L.

Cultivares( C) 1

Testes(T) 3

lnteração (CxT) 3

Tratamento (7)

Resíduo 24

Total 31

C.V. = 7,33%

Q.M. F

0,664

18,298

0,081

76458n
.
s
.,

210,6580··

09293",

0,087

(n.s.) - Não significativo
(* *) - Significativo ao nível de 1% de probabilidade, pel
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Os resultados analisados, mostraram que para o parâmetro plântulas

ormais, houve diferença estatisticamente significativa entre os testes estudados

o IÚVelde 1% de probabilidade e a interação (cultivares x testes). No entanto,

ão houve diferença estatística entre os cultivares utilizados. O coeficiente de

ariação apresentou o valor de 9,860/0, evidenciando a variabilidade da pesquisa

TABELA 1).

Na TABELA 2, analisando-se o parâmetro peso da matéria fresca,

constata-se que não houve diferença significativa entre os cultivares e a interação.

orém, o inverso foi verificado no tocante aos testes, ao IÚVelde 1% de

robabilidade. O coeficiente de variação apresentou o valor de 5,57%.

Após a análise dos dados obtidos do peso da matéria seca, os resultados

rmitiram observar que haviam diferenças estatísticas significativas para os

stes e a interação (cultivares x testes). O coeficiente de variação apresentou o

alor de 7,33% (TABELA 3).

A aplicação dos testes de Tukey às médias dos tratamentos apresentadas

TABELA 4, evidenciou que as amostras de sementes estudadas, no que diz

respeito ao parâmetro plântulas normais, cultivar WC-C75, diferiram todas umas

s outras. Analisando o mesmo parâmetro, para o cultivar BULK-IBF,

bservou-se que as médias dos testes padrão de germinação (TPG) e de imersãoQPONMLKJIHGFEDCBA

!II l solução tóxica (TIST) não diferiram entre si ao nível de 5% de probabilidade,

orrendo todavia para os testes de submersão (TS) e envelhecimento precoce

TEP). Uma melhor visualização do comportamento deste parâmetro é

presentada na FIGURA I.

Em ambos os cultivares, a análise das médias para o parâmetro peso da

atéria fresca revelou que todas diferiram entre si ao nível de 5% de

robabilidade. No cultivar BULK-IBF, os testes de submersão (TS) e

envelhecimento precoce (TEP) demonstraram ser os mais contrastantes. Já

ara o cultivar WC-C75, apenas o teste de envelhecimento precoce (TEP)
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TABELA 4 - Resultados das médias das plântulas normais de milhetoDCBA

[ P e n n i s e t u m t y p h o i d e s (Bum) Staff et Hulb], cultivares
BULK-l BF e WC-C75, oriundos dos testes padrão de
germinação (TPG), imersão em solução tóxica (TIST),
submersão (TS) e envelhecimento precoce TEP. Fortaleza,
Ceará, Brasil, 1996.

TESTES CULTIVARES

BULK-l BF WC-C75

Teste Padrão de Germinação

(TPG)

50,80abc 57,12ab

Teste de Imersão em Solução

Tóxica (TIST)

Teste de Submersão (TS)

Teste de Envelhecimento

51,41abc 60,17a

41,83cd

47,92bc

50,34abc

33,93d

Precoce (TEP)

Médias com letras iguais, na coluna, não diferem entre si, ao nível de 5%
de probabilidade pelo teste de Tukey.
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TPG - Teste Padrão de Germinação;
TIST - Teste de Imersão em Solução Tóxica;
TS - Teste de Submersão;
TEP - Teste de Envelhecimento Precoce.

?lGURA 1 - Representação Gráfica do Número de Plântulas Normais na cultura
do milhetoDCBA[ P e n n i s e t u m t y p h o i d e s (Burn) Staff et Hulb], cultivares
BULK-IBF e WC-C75, segundo os testes de germinação e vigor
avaliados. Fortaleza, Ceará, Brasil, 1996.
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apresentou maior destaque (TABELA 5). A FIGURA 2 demonstra com um

maior nível de detalhamento as observações obtidas para o parâmetro em

uestão.

No tocante a análise das médias, parâmetro peso da matéria seca, para os

dois cultivares estudados, os testes padrão de germinação (TPG)e imersão em

solução tóxica (TIST) apresentaram semelhanças entre si ao nível de 5% de

probabilidade (TABELA 6). Novamente o teste de envelhecimento precoce

TEP), destacou-se dentre os demais, evidenciando sua importância na

'erificação da viabilidade de lotes de sementes. Vale ressaltar, que um único

este de vigor não é capaz de caracterizar todas as interações possíveis entre as

sementes e as condições ambientais predominantes antes, durante e após a

olheita, bem como as verificadas por ocasião da semeadura. Assim, segundo

HAMPTON & COOLBEAR (1990), embora as informações fomecidas pelo teste

e envelhecimento precoce assumam grande importância, não é possível esperar

ue um simples parâmetro tenha utilidade para predizer o comportamento de

otes de sementes sob as mais variadas condições de ambiente. O comportamento

o parâmetro peso da matéria seca, pode ser melhor compreendido com a análise

da FIGURA 3.
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.-\BELA 5 - Resultados das médias do peso da matéria fresca de plântulas
normais de milhetoDCBA[ P e n n i s e t u m t y p h o i d e s (Burn) Staff et Hulb],
cultivares BULK-l BF e WC-C75, oriundos dos testes padrão de
germinação (TPG), imersão em solução tóxica (TIST), submersão
(TS) e envelhecimento precoce (TEP). Fortaleza. Ceará, Brasil,
1996.

TESTES CULTIVARES

BULK-l BF WC-C75

Teste Padrão de

Germinação (TPG)

Teste de lmersão em

8,33bc 8,74b

9,15ab 10,13a

Solução Tóxica (TIST)

~este de Submersão (TS)

~este de Envelhecimento

7,56c

5,63d

8,25bc

5,16d

Precoce (TEP)

Médias com letras iguais, na coluna, não diferem entre si, ao nível de 5%

probabilidade pelo teste de Tukey.
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TPG - Teste Padrão de Germinação;
TIST - Teste de Imersão em Solução Tóxica;
TS - Teste de Submersão;
TEP - Teste de Envelhecimento Precoce.

GURA 2 - Representação Gráfica do Peso da Matéria Fresca de plântulas de
milhetoDCBA[ P e n n i s e t u m t y p h o i d e s (Burn) Staff et Hulb] , cultivares
BULK-IBF e WC-C75, segundo os testes de germinação e vigor
avaliados. Fortaleza, Ceará, Brasil, 1996.
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TABELA 6 - Resultados das médias do peso da matéria seca de plântulas
normais de milhetoDCBA[ P e n n i s e t u m t y p h o i d e s (Bum) Staff et
Hulb] , cultivares BULK-l BF e WC-C75, oriundos dos testes
padrão de germinação (TPG), imersão em solução tóxica (TIST),
submersão (TS) e envelhecimento precoce (TEP). Fortaleza,
Ceará, Brasil, 1996.

TESTES CULTIVARES

BULK-l BF WC-C75

Teste Padrão de Germinação
(TPG)

Teste de Imersão em Solução
Tóxica (TIST)

Teste de Submersão (TS)

4,74ab 4,98a

4,78ab 5,22a

4,22b

Teste de Envelhecimento
Precoce (TEP)

1,77c

4,67ab

1,79c

Médias com letras iguais, na coluna, não diferem entre si, ao nível de 50/0
. probabilidade pelo teste de Tukey.

14PONMLKJIHGFEDCBA I
D B U L K -1 B F I
I!!JWC-C75 I

T P G TS T E P

TESTES

TPG - Teste Padrão de Germinação;
TIST - Teste de Imersão em Solução Tóxica;
TS - Teste de Submersão;
TEP - Teste de Envelhecimento Precoce.

If:GURA 3 - Representação Gráfica do Peso da Matéria Seca de plântulas de
milheto [ P e n n i s e t u m t y p h o i d e s (Bum) Staff et Hulb], cultivares
BULK-IBF e WC-C75, segundo os testes de germinação e vigor
avaliados. Fortaleza, Ceará, Brasil, 1996.
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Observou-se que, dos testes utilizados, o teste padrão de germinação

TPG) foi o que apresentou menor variação entre as repetições, sendo superado

penas pelo teste de envelhecimento precoce (TEP), fato evidenciado pelo baixo

oeficiente de variação, dado concordante com citações de POPINIGIS (1985),

.zendo da facilidade de reprodutibilidade deste teste. Os resultados vem

onfmnar, também, citações de DELOUCHE (1975), de que a perda de

germínação é a última consequência do processo de deterioração. Este mesmo

utor em 1981, afmnou que, o teste padrão de germinação (TPG) apresenta

.tações quanto ao seu uso como um método para avaliar o potencial de

odução de plântulas normais.

O tempo de permanência das sementes sob condições de elevada

.dade e temperatura de 45°C, foi suficiente para revelar as variações de vigor,

mungando com resultados de MARCOS FILHODCBAe t a l i i (1987). Vale ressaltar

e o teste de envelhecimento precoce (TEP) foi o que apresentou menor

mação entre repetições.

O emprego do método de "saquinhos de filó", conforme recomendação

McDONALDPONMLKJIHGFEDCBA& PHANEENDRANATH (1978) e VIEIRA & CARVALHO

994), a umidade das sementes, possivelmente, contribuíram para a

.formidade dos resultados obtidos neste teste.

MARCOS FILHO e t a l i i (1987), citam vários fatores que podem

ntribuir para a falta de consistência de resultados pelo envelhecimento precoce,

stacando, entre outros, o grau de umidade das sementes e o tipo de recipiente

. izado. O que concorda com a teoria de BASKIN (1976), ressaltando que o

clínio na germinação de sementes sob alta temperatura e umidade por um

riodo de tempo pré-estabelecido, é relacionada com o grau inicial de

terioração dos diferentes níveis de qualidade fisiológica.

Considerando-se que a resposta ao envelhecimento depende,

cipalmente, da interação de temperatura, período de exposição, grau de
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umidade e qualidade das sementes, recomenda-se que estas apresentem de 11 a

13% de água ao serem submetidas ao teste (VIEIRAPONMLKJIHGFEDCBA& CARVALHO, 1994).

A análise de variância, de acordo com o esquema fatorial 2x2, é

apresentada na TABELA 7.

Observou-se que o coeficiente de variação de 12,56% evidenciou o maior

percentual de variação entre repetições, quando comparado com os demais testes.

ale ressaltar que realizou-se a transformação are sen .J%x. Os resultados

analisados, mostraram que houve diferença estatisticamente significativa entre os

cultivares, os testes e a interação (cultivares x testes), ao nível de 1% de

probabilidade.

Os resultados médios, expostos na TABELA 8, relativos aos testes de

'elocidade de emergência (TVE) e porcentagem de emergência em campo (PEC),

revelaram que os tratamentos diferiram entre si. Uma melhor compreensão das

bservações obtidas para essa análise encontra-se na FIGURA 4.

O teste padrão de germinação (TPG), obteve porcentagem de germinação

superior aos verificados na emergência, provavelmente devido as condições

deais de temperatura e umidade, o que raramente é encontrado no campo. Isto

-em reforçar os resultados obtidos por DELOUCHE & CALDWELL (1960),

ZINKDCBAe t a l i i (1976) e POPINIGIS (1985), e é explicado pelo fato do teste ser

onduzido sob condições ótimas, como consequência, sementes substancialmente

eterioradas conseguem germinar e produzir plântulas que embora fracas, entram

a porcentagem de germinação. Os testes de solo, entretanto, apresentam

ondições subótimas ou mesmo desfavoráveis, o que resulta em falhas na

emergência de muitas plântulas fracas (DELOUCHE & CALDWELL, 1960;

ANDERLIP e t a l i i , 1973 e POPINIGIS, 1985).
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ABELA 7 - Análise de variância e coeficiente de variação, dos testes de
velocidade de emergência e porcentagem de emergência em
campo de sementes de milhetoDCBA[ P e n n i s e t u m t y p h o i d e s (Bum)
Staff et Hulb], cultivares BULK-l BF e WC-C75. Dados

tranformados para are sen.J%x. Fortaleza, Ceará, Brasil, 1996.

Causas de Variação G.L. Q.M. F

Cultivares( C) 1 301,196 17,7099"

Testes(T) 1 1412,632 83,0608··

Interação (CxT) 1 16,000 09408**PONMLKJIHGFEDCBA,

Tratamento (3)

Resíduo 12 17,007

Total 15

C.V. = 12,56 %

(**) - Significativo ao nível de 1% de probabilidade, pelo Teste "F"
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TABELA 8 - Resultados médios das plântulas normais deDCBAm i l h e t o [ P e n n i s e t u m

t y p h o i d e s (Burn) Staff et Hulb ], cultivares BULK-IBF e WC-
C75, oriundos dos testes de velocidade de emergência (TVE) e
porcentagem de emergência em campo (PEC). Fortaleza, Ceará,
Brasil, 1996.

TESTES CULTIVARES

BULK-1BF WC-C75

Teste de Velocidade de

Emergência (TVE)

Porcentagem de

Emergência em Campo

28,78a l8,lOa

45,57b 38,90b

(PEC)

Médias com letras iguais, na coluna, não diferem entre si, ao nível de 5%
e probabilidade pelo teste de Tukey.
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TVE - Teste de Velocidade de Emergência;
PEC - Porcentagem de Emergência em Campo.

- GURA 4 - Representação Gráfica do Número de Plântulas Normais na cultura
do milheto [ P e n n i s e t u m t y p h o i d e s (Burn) Staff et Hulb], cultivares
BULK-IBF e WC-C75, oriundos dos Testes de Velocidade de
Emergência (TVE) e Porcentagem de Emergência em Campo
(PEC). Fortaleza, Ceará, Brasil, 1996.
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Após a constatação de haver diferenças entre os tratamentos,

procederam-se aos cálculos propriamente ditos do índice de velocidade de

emergênciaPONMLKJIHGFEDCBA(L V .E .) , segundo POPINIGIS (1985). Justifica detalhamento desta

grandeza, a afirmação de BROWN & MAYER (1986), de que este índice, que

vem sendo empregado para avaliar a velocidade de germinação, nem sempre

consegue medir diferenças existentes entre lotes ou amostras, podendo, assim,

indicar valores semelhantes para lotes com comportamentos distintos.

Os índices de velocidade de emergência (L V .E .) para os cultivares

estudados, BULK-1 BF e WC-C75, foram respectivamente 25,21 e 42,78. Assim,

o cultivar WC-C75 apresentou o maior valor de L V .E . , sendo consequentemente,

o mais VIgOroSO.

Constatou-se que, nos dados de campo, o início da emergência aconteceu

no segundo dia de implantação do experimento, concordando com DIAS (1992).

A estabilização aconteceu entre o quinto e sexto dia para o cultivar BULK-1 BF e

entre o sétimo e oitavo dia para o cultivar WC-C75.

O parâmetro quebra de dormência não foi previsto para integrar o

conteúdo desta pesquisa. Apesar de, segundo BURTON (1969), as sementes de

milheto de uma maneira geral apresentarem-se parcial ou totalmente dormentes

por várias semanas depois de colhidas. Contudo, para DIAS (1992), quando as

sementes são colocadas para germinar logo após a colheita, a porcentagem de

dormência chega a 89% no cultivar IPA BULK-1 e 62% no cultivar WC-C75.

Porém, durante o período de armazenamento, nota-se que a porcentagem de

germinação aumenta progressivamente à medida em que o tempo vai passando

em detrimento da dormência. O armazenamento das sementes secas em

temperatura ambiente por 15 dias, foi suficiente para quebrar a dormência do

cultivar WC-C75 e 45 dias para o IPA BULK-l.

Some-se a isso, a inconveniência apresentada pelos testes que se baseiam

na avaliação das plântulas, sejam os conduzidos em laboratório ou em condições

de campo, pois em ambos há a necessidade de que a semente germine para, a
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seguir, avaliar-se o vigor. Este fato toma-os inviáveis para as sementes que

apresentam dormência, pois o próprio tratamento empregado para a superação

desta, poderá afetar os resultados da avaliação (VIEIRAPONMLKJIHGFEDCBA& CARVALHO, 1994).

Observando-se os valores médios de plântulas anormais (danificadas e

deterioradas) e sementes mortas, obtidos no teste padrão de germinação (TPG)

(TABELA 9), percebe-se que as sementes do cultivar BULK-IBF evidenciaram

mais os danos mecânicos sofridos. Quando se faz esta mesma análise para os

testes de imersão em solução tóxica (TIST), submersão (TS) e envelhecimento

precoce (TEP), os resultados obtidos são os mesmos (TABELAS 10,11 e 12).

as FIGURAS 5 e 6 encontram-se as representações gráficas dos valores médios

do percentual de plântulas anormais e sementes mortas de milheto.

Contrariando os resultados observados por DIAS (1992), para o teste

padrão de germinação (TPG) dos cultivares, IPA BULK-l e WC-C75, verificou-

se que o pnrnerro cultivar apresentou um grau de deterioração maior que o

segundo.

Os resultados referentes à determinação do teor de umidade não foram

analisados estatisticamente. A TABELA 13 mostra os índices de umidade dos

dois cultivares estudados. Observou-se que os cultivares apresentaram certa

uniformidade em relação ao percentual de umidade, o qual variou de 10 a 13 % .

Pelos resultados, o teor de umidade não foi fator de influência sobre os demais

testes utilizados.
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TABELA 9 - Valores médios do percentual de plântulas anormais (danificadas e
deterioradas) e de sementes mortas, oriundos do Teste Padrão de
Germinação (TPG), em dois cultivares de milhetoDCBA[ P e n n i s e t u m

t y p h o l d e s (Burn) Staff et Hulb], BULK-IBF e WC-C75. Fortaleza,
Ceará, Brasil, 1996.

Cultivares Danificadas Deterioradas Mortas

BULK-IBF
WC-C75

08
04

18
12

12
12

TABELA 10 - Valores médios do percentual de plântulas anormais (danificadas e
deterioradas) e de sementes mortas, oriundos do Teste de Imersão
em Solução Tóxica (TIST), em dois cultivares de milheto
[ P e n n i s e t u m t y p h o i d e s (Burn) Staff et Hulb], BULK-IBF e WC-
C75. Fortaleza, Ceará, Brasil, 1996.

Cultivares Danificadas Deterioradas Mortas
BULK-IBF
WC-C75

04

04

04

12
28

10

TABELA 11 - Valores médios do percentual de plântulas anormais (danificadas e
deterioradas) e de sementes mortas, oriundos do Teste de
Submersão (TS), em dois cultivares de milheto [ P e n n i s e t u m

t y p h o i d e s (Burn) Staff et Hulb], BULK-IBF e WC-C75.
Fortaleza, Ceará, Brasil, 1996.

Cultivares Danificadas Deterioradas Mortas
BULK-IBF
WC-C75

06

08
42
14

06

24

TABELA 12 - Valores médios do percentual de plântulas anormais (danificadas e
deterioradas) e de sementes mortas, oriundos do Teste de
Envelhecimento Precoce (TEP), em dois cultivares de milheto
[ P e n n i s e t u m t y p h o i d e s (Burn) Staff et Hulb], BULK-IBF e WC-
C75. Fortaleza, Ceará, Brasil, 1996.

Cultivares Danificadas Deterioradas Mortas
BULK-IBF
WC-C75

08
06

34
14

04

18
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TPG - Teste Padrão de Germinação;
TIST - Teste de Imersão em Solução Tóxica;
TS - Teste de Submersão;
TEP - Teste de Envelhecimento Precoce.

FIGURA 5 - Representação Gráfica dos valores médios do percentual de
plântulas anormais e sementes mortas, na cultura do milhetoDCBA

[ P e n n i s e t u m t y p h o i d e s (Burn) Staff et Hulb] , cultivar BULK-l
BF. Fortaleza, Ceará, Brasil, 1996.
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TS - Teste de Submersão;
TEP - Teste de Envelhecimento Precoce.

FIGURA 6- Representação Gráfica dos valores médios do percentual de plântulas
anormais e sementes mortas, na cultura do milheto [ P e n n i s e t u m

t y p h o i d e s (Burn) Staff et Hulb], cultivar WC-C75. Fortaleza, Ceará,
Brasil, 1996.



56

TABELA 13 - Resultados médios de umidade (%), em duas sub-amostras de
sementes de milhetoDCBA[ P e n n i s e t u m t y p h o i d e s (Burn) Staff et
Hulb], cultivares BULK-IBF e C-C75. Fortaleza, Ceará,
Brasil, 1996.

SUB-AMOSTRAS CULTIVARES

BULK-IBF WC-C75

01

02

11 12

10 13
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Os coeficientes de correlação simples, estimados para todas as

combinações possíveis, entre os testes avaliados nos diferentes cultivares,

calculados com base nas médias, encontram-se na TABELA 14.

A análise de correlação, efetuada para complementar as informações, por

sua vez, permitiu verificar que os dados do teste padrão de germinação (TPG)

correlacionaram-se negativamente com os testes de velocidade de emergência

(TVE), porcentagem de emergência em campo (PEC) e envelhecimento precoce

(TEP) e positivamente com os testes de imersão em solução tóxica (TIST) e

submersão (TS), sendo porém esta correlação não significativa.

Visualizam-se apenas correlações positivas e significativas da velocidade

de emergência (TVE)com a porcentagem de emergência em campo (PEC) e

envelhecimento precoce (TEP), ao nível de 5% de probabilidade. Segundo

TEKRONY & EGLI (1977), a correlação significativa indica simplemente uma

tendência de variação semelhante entre dois parâmetros, não significando assim,

que há uma correspondente precisão da estimativa da qualidade.

Registram-se correlações negativas e significativas do teste de submersão

(TS) com o teste de envelhecimento precoce (TEP), com 95% de confiança. O

mesmo foi verificado entre o teste padrão de germinação (TPG) com os testes de

velocidade de emergência (TVE) e porcentagem de emergência em campo (PEC),

ao nível de 1PONMLKJIHGFEDCBA% de probabilidade.

BARTON citado por PERRY (1972), ressalta que plantas originadas de

sementes de baixo vigor que chegam a emergir, tem um menor potencial de

produção do que plantas provenientes de sementes de alto vigor. POPINIGIS

(1977) e PINTHUS & KIMEL (1979), trabalhando com soja, observaram que a

produção foi reduzida quando usou-se sementes de baixa qualidade fisiológica.

As discrepâncias apontadas entre os testes de germinação e vigor, não

constituem ocorrências incomuns em pesquisas desta natureza. Deve-se

considerar que estes testes avaliam diferentes aspectos do comportamento das
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TABELA 14 - Coeficientes de Correlação Simples Estimados (r), entre as
características avaliadas, calculados com base nas médias dos
testes de germinação e vigor das sementes de milhetoDCBA

[ P e n n i s e t u m t y p h o i d e s (Bum) Staff etSRQPONMLKJIHGFEDCBAH u lb ] , cultivares BULK-
lBF e WC-C75. Fortaleza, Ceará, Brasil, 1996.

TPG

TIST

TS

TEP

TVE

TIST TS TEP TVE PEC

O 577n.s. O 619n.s. -O 454n.s. -O 860" -0,832"PONMLKJIHGFEDCBA, , , ,

O 147n.s. -O 439n.s. -O 621n.s. -O 573n.s., , , ,

-0,794· -O 653n.s. -O 217n.s., ,

0,743· O 122n.s.,

0,69(

(n.s.) - Não significativo
(*) - Significativo ao nível de 5% de probabilidade

(**) - Significativo ao nível de 1% de probabilidade
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sementes, ou seja, sua capacidade de reação quando expostas à condições

favoráveis ou a diferentes situações de estresse; consequentemente, um mesmo

cultivar pode exibir reações variáveis diante de ambiente de alta ou baixa

temperatura. Por esses motivos, diversos pesquisadores, dentre os quais

TEKRONY & EGLI (1977), YAKLICH & KULIK (1979) e MARCOS FILHODCBAe t

a l i i (1984), destacaram a importância da utilização conjunta dos resultados de

vários testes para a avaliação do vigor de sementes.

Por outro lado, o histórico de cada cultivar e o conjunto de suas

deficiências também permitem justificar sua maior ou menor sensibilidade às

condições distintas enfrentadas em cada teste conduzido. Neste caso, tem sido

relatadas na literatura as dificuldades ou a baixa eficiência de testes de vigor em

detectar diferenças entre amostras com níveis médios de vigor (McDONALD

JUNIORPONMLKJIHGFEDCBA& WILSON, 1980; YAKLICH & KULIK, 1979 e MARCOS FILHO e t

alli, 1984), que frequentemente apresentam comportamento semelhante ao das de

alto vigor ou das de vigor mais baixo, dependendo do método empregado para

sua avaliação.

Analisando de uma forma conjunta os testes rápidos para a avaliação da

viabilidade de sementes, verificou-se que os testes mostraram aptidão para

separar as sementes em diferentes níveis de viabilidade, além de fornecerem, de

um modo geral, informações quanto ao potencial relativo dos cultivares em

termos de emergência de plântulas em campo.

Assim, considerando-se os resultados dessa pesquisa, pode-se constatar

que os testes rápidos para determinação da viabilidade podem fornecer

informações de grande utilidade em diferentes etapas da produção.

Finalmente, essa pesquisa confirmou as observações de TEKRONY &

EGLI (1977) e MARCOS FILHO e t a l i i (1984), segundo os quais o uso exclusivo

da análise de correlação, em estudos comparativos dessa natureza, pode originar

informações incompletas. Essa análise somente indica a variação de

comportamento entre os dados avaliados, não fornecendo, por exemplo,

indicações consistentes quanto às diferenças de qualidade observadas entre os

cultivares.



5 - CONCLUSÃO

Nas condições em que foi desenvolvida a pesquisa, a análise dos dados e

a interpretação dos resultados com a cultura do milhetoDCBA[ P e n n i s e t u m t y p h o i d e s

(Bum) Staff et Hulb], culti ares BULK-I BF e C-C75, permitiu concluir:

• O teste padrão de germinação (TPG) não foi suficiente para indicar a real

qualidade fisiológica das sementes de milheto;

• O teste de envelhecimento precoce (TEP) foi considerado como um dos mais

eficientes, visando à separação em diferentes níveis de vigor;

• Dos testes utilizados, o padrão de germinação (TPG) foi o que apresentou

menor variação entre as repetições, sendo superado apenas pelo teste de

envelhecimento precoce (TEP);

• Os cultivares apresentaram uniformidade em relação ao percentual de umidade.

Pelos resultados, o teor de umidade não foi fator de influência sobre os demais

testes utilizados;

• Os testes realizados em campo apresentaram o maior percentual de variação

entre as repetições, quando comparado com os demais testes;

• O índice de velocidade de emergência (LV.E.) indicou ser o cultivar WC-C75

mais vigoroso que o cultivar BULK-IBF;

• Os coeficientes de correlação simples, estimados para todas as combinações

possíveis entre os testes avaliados nos diferentes cultivares, evidenciaram que,

o teste de envelhecimento precoce (TEP) correlaciona-se negativamente com o

de submersão (TS) e positivamente com o de velocidade. de emergência em

campo (TVE);
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• A avaliação da qualidade fisiológica das sementes e do consequente potencial

de emergência das plântulas em campo deve basear-se no conjunto de

resultados de diferentes testes, para maior segurança das informações obtidas.
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