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“Devemos semear, mesmo em lágrimas. Semear com 
lágrimas é semear sem ver a colheita. Esta é a ordem: 
primeiro a semeadura, depois a colheita... Não importa se 
valerá a pena ou não... É acordar de madrugada, contra a 
vontade, para estudar, para trabalhar, para preparar a 
marmita que talvez esteja fria na hora do almoço. É saber 
que a vida é feita de esforço. Semear com lágrimas é para 
quem sabe que a vida é feita de lágrimas e sorrisos, de 
insônias e sonos, de sonhos e frustrações, de sombra e luz, 
de vales e montanhas, de medo e paz, de derrotas e vitórias. 
Ninguém chega ao topo da montanha, se não subir. 
Ninguém chega ao seu destino, se não fizer a viagem... 
Prossigamos semeando, mesmo banhado em lágrimas, 
mesmo que com muitas dificuldades. Não há missão 
impossível. Plantemos. A colheita virá.  
 

(ISRAEL AZEVEDO) 
 

 
 

  



 
 
 

 
 

RESUMO 

Vários testes têm sido utilizados para avaliar a qualidade das sementes de milheto. Desse modo, 

objetivou-se avaliar a qualidade fisiológica e a condutividade elétrica em sementes de milheto, sob 

diferentes períodos e volumes de embebição. Inicialmente foi realizada a caracterização fisiológica de 

três lotes de sementes de milheto, cultivar ANM-38, por meio dos testes de: umidade; primeira e 

contagem final de germinação; índices de velocidade de germinação, além de envelhecimento 

acelerado. Para o teste de condutividade elétrica foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes, 

em arranjo fatorial com três volumes (20; 50 e 75 mL) e sete tempos de embebição (1, 2, 4, 8, 12, 16 

e 24 horas), isolados nas temperaturas de 20°C, 25°C e 30°C em delineamento inteiramente 

casualizado.  O teor de água dos três lotes de sementes de milheto foi de 11%. O lote 2 possui maior 

viabilidade e vigor pelos testes realizados. De modo geral, recomenda-se realizar o teste de 

condutividade elétrica para sementes de milheto com o volume de 25 mL. Os volumes de 50 e 75 mL 

não se mostraram adequados para realização do teste, devido uma possível diluição dos íons 

lixiviados. Nas temperaturas de 20 e 30°C a partir de quatro horas de condicionamento foi possível 

verificar maior presença de íons na água. Contudo, na temperatura de 25°C a partir de duas horas de 

embebição é possível verificar o aumento dos íons lixiviados de forma considerável. Para sementes 

de milheto o teste de condutividade elétrica deve ser realizado com 25 mL na temperatura de 25°C. 

 

Palavras-chave: Pennisetum americanum. Teste de Vigor. Germinação.     

 

  



 
 
 

 
 

ABSTRACT 

Several tests have been used to evaluate the quality of millet seeds. This way, the objective of this 
study was to evaluate the physiological quality and the electrical conductivity in millet seeds, under 
different soaking periods and volumes. At first, the physiological description of three batches of cultivar 
ANM-38 millet seeds was carried out through the following tests: water content, first germination 
count, final germination, germination speed index and accelerated ageing. For the electrical 
conductivity test, four repetitions of 50 seeds were used, in factorial arrangement with three volumes 
(20; 50 e 75 mL) and seven time spans of soaking (1, 2, 4, 8, 12, 16 and 24 hours), isolated at 
temperatures of 20°C, 25°C and 30°C in entirely randomized design. The water content in the three 
batches of millet seeds was of 11%. Batch 2 has greater viability and vigor according to tests carried 
out.  Generally speaking, performing the electrical conductivity test for millet seeds with the volume of 
25mL is recommended. The 50 and 75 mL volumes were not adequate for the completion of the test, 
due to a possible dilution of the leached ions.  After four hours of soaking at 20°C and 30°C , one 
could see a greater presence of ions in the water. However, after 2 hours of soaking at 25°C, there 
was a considerable increase of leached ions. For millet seeds, the electrical conductivity test must be 
performed with 25mL at 25°C. 

Key-words: Pennisetum americanum. Vigor test.  Germination 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O milheto (Pennisetum americanum (L.) Leeke) é uma gramínea anual que se 

destaca por ter um sistema radicular profundo e que consegue se desenvolver em 

diferentes condições de solo e clima, podendo se adaptar em solos de baixa 

fertilidade e tolerar déficit hídrico abaixo de 400 mm. É uma planta de crescimento 

ereto, porte alto, com desenvolvimento uniforme e bom perfilhamento, mesmo em 

condições de baixa disponibilidade hídrica (KISSMANN, 2007).  

No Brasil o milheto é produzido para ser utilizado como forrageira de verão 

ou inverno, como cobertura de solos em áreas de plantio direto e também para 

produção de sementes ou grãos (PEREIRA FILHO, et al., 2003; NETTO, et al., 

1997). Na alimentação animal é utilizado como volumoso, tanto para pastejo como 

na produção de silagem (COSTA; GERALDO; PEREIRA, 2005; JORNADA, et al., 

2008). Os grãos são usados na fabricação de ração animal (RODRIGUES, et al., 

2001), possuindo excelente valor nutritivo, com até 24% de proteína bruta, além de 

boa palatabilidade e digestibilidade em torno de 60 a 78% (KICHEL; MIRANDA, 

2000). 

A cultura de milheto se desponta por obter uma alta produtividade quando 

implantadas de forma correta (RODRIGUES; CRUZ, 2009). Devido sua grande 

adaptação a diferentes biomas, principalmente com o melhoramento genético que 

possibilitou a chegada de híbridos de alto potencial produtivo, os grãos e a forragem 

passaram a ser considerados uma atividade de valor econômico (DAN, et al., 2009) 

e portanto, com amplo potencial nos sistemas de integração lavoura-pecuária 

(TRINDADE et al., 2017). 

Para que haja sucesso no estabelecimento desta espécie em novas áreas, 

faz se necessária a utilização de sementes com alta qualidade fisiológica, aliada a 

práticas de manejo adequadas, como as obtidas pela adubação nitrogenada e 

irrigação (JORNADA et al., 2008). Rava, Vieira e Moreira (2005) apontam que a 

interação de fatores genético, físico, sanitário e fisiológico constituem a qualidade de 

sementes, sendo a qualidade fisiológica a capacidade das sementes produzirem 

plântula normal.  

Avaliada pelo teste de germinação, a qualidade fisiológica da semente, 

quando conduzida sob condições ótimas de ambiente, fornece o potencial máximo 
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de germinação, estabelecendo o limite para o desempenho do lote após a sua 

semeadura (BRASIL, 2009). Contudo, devido a menor sensibilidade para a 

diferenciação da qualidade e às discrepâncias comumente encontradas dos 

resultados com a emergência das plântulas em campo, faz-se necessários os 

resultados de testes de vigor (AMARO et al., 2015). O vigor manifesta um conjunto 

de características que determina o potencial para a emergência rápida e uniforme de 

plântulas expostas às mais variadas situações do ambiente (MARCOS FILHO, 

2005). Tal teste visa complementar as informações obtidas no teste de germinação, 

determinando o nível potencial de atividade e desempenho de uma semente ou de 

um lote de sementes durante a germinação e a emergência da plântula (OHLSON et 

al., 2010). 

Desse modo, considerando as limitações para a expansão do cultivo de 

milheto, relacionado principalmente à qualidade das sementes, tornam-se importante 

os testes laboratoriais que demonstrem as características fisiológicas e o vigor dos 

lotes utilizados. Objetivou-se com o presente trabalho avaliar a qualidade fisiológica 

e a condutividade elétrica de sementes de milheto submetidas a diferentes períodos 

de embebição e temperaturas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A Cultura do milheto 

 

A planta de milheto surgiu ao sul do Deserto do Saara entre 4 mil e 5 mil anos 

atrás, de onde foi levada para a Índia a partir do ano 2000 a.C. É um dos cereais 

mais utilizados na alimentação humana na África e na Índia (NETTO, 1998). A África 

Ocidental é responsável por 50% da produção e 60% da colheita mundial. Apesar de 

ser baixo o uso de insumos, há ampla utilização. É uma cultura de baixo uso de 

insumos, entretanto com amplo uso de diversos sistemas de produção (PEREIRA 

FILHO, 2016). No Brasil os primeiros relatos da planta de milheto foi no Rio Grande 

do Sul por volta de 1929 (FRANÇA; MIYAGI, 2012). 

Pertencente à família das gramíneas, o milheto é de ciclo anual que varia de 

75 a 130 dias (SALTON; KICHEL, 1998). Planta de porte ereto, pode atingir altura de 

2 a 3 m, produzir de 2 a 5 perfilhos basais grossos e de 500 a 2000 sementes, que 

devem ser colhidas quando atingirem 12 a 15% de umidade. A produção de grãos 

pode variar de 600 a 1200 Kg.ha-1 no Brasil (NETTO, 1998).  

A época de semeadura do milheto é bem ampla, podendo o cultivo se 

estender de agosto a maio. Em estudo que avaliou as épocas de semeadura do 

milheto em sucessão a soja, observou-se que a menor disponibilidade hídrica 

influenciou o desenvolvimento vegetativo da cultura (LEMOS et al., 2003). Nirval et 

al., (1995) afirmaram que a época da semeadura altera a produção e a composição 

química da matéria seca do milheto. 

Apesar da época de semeadura ser determinante de muitos aspectos 

produtivos da cultura de milheto, para que ocorra uma germinação adequada, as 

sementes devem estar em condições de umidade e temperatura de solo que variam 

de 18ºC a 24ºC (BONAMIGO, 1999). As exigências térmicas e hídricas ideais para a 

planta de milheto são de temperaturas noturnas médias (15-28°C) e mínimo de 30 

mm de água para germinação, assim podendo ser uma boa opção como planta de 

cobertura de outono-inverno, embora a época recomendada para o milheto seja 

mesmo o verão (PEREIRA FILHO, 2016). 
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2.2 Produção de Milheto 

 

No Brasil, a produtividade de grãos do milheto varia de 500 a 1.500 kg.ha-1 

(PEREIRA FILHO, 2016), enquanto a quantidade de fitomassa verde pode chegar a 

70 t.ha-1, segundo a época do ano (PEREIRA FILHO, 2003). Alguns estados do Sul 

e do Nordeste brasileiros utilizam o milheto como forrageira na alimentação do gado 

e de outros animais, bem como na implantação e na recuperação de pastagens 

(PEREIRA FILHO, 2016). O consumo humano das sementes é pouco usual, 

destacando-se sua utilização em ração animal, graças ao seu alto valor proteico, 

maior que o do sorgo e do milho (PEREIRA FILHO, 2003). 

A produção brasileira conta com cultivares de milheto voltadas à produção de 

grãos, forragem e biomassa que se adaptam aos sistemas de produção. Com isso, 

para forragem, a demanda de cultivares volta-se ao pastejo, corte verde, silagem e 

feno, enquanto que o segmento de grãos exigem-se cultivares com alto nível de 

sanidade, textura do endosperma e cor compatíveis com as exigências de mercado 

(PEREIRA FILHO, 2003). Todavia, o número de cultivares e informações específicas 

acerca da utilização do milheto para fins forrageiros ainda são ínfimas quando 

comparadas às cultivares de milho e sorgo (QUEIROZ et al., 2012). 

 

2.3 Características Agronômicas 

 

A planta de milheto apresenta características agronômicas de alta resistência 

à seca, visto possuir um sistema radicular profundo que pode chegar a 3 metros, 

facilitando a ciclagem de nutrientes para as camadas mais superficiais e por se 

adaptar a solos de baixa fertilidade. A planta possui crescimento rápido e boa 

produção de biomassa, apresentando-se como uma das melhores opções como 

cobertura do solo em áreas de semeadura direta (PIRES et al., 2007; 

BERGAMASCHINE; FREITAS; VALERIO FILHO, 2011; DOMUKOSKI; COSTA; 

LÁZARO, 2014).  

Considerado uma importante opção de cobertura dos solos no plantio direto, 

sua palhada favorece à atividade microbiana, pela maior aeração e melhor 
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distribuição dos nutrientes (MARTINS NETTO et al., 2005). Talvez, tais 

características justifiquem a ampla adoção do milheto em regiões do Cerrado. 

Dentre outras qualidades para o sucesso do milheto como planta de cobertura nos 

solos do Cerrado brasileiro estão a liberação gradual dos nutrientes presentes na 

palhada. Como forragem, o potencial produtivo do milheto pode chegar a 60 t ha-1 de 

massa verde e a 20 t ha-1 de matéria seca, quando cultivado nos meses de setembro 

e outubro. Sob condição de pastejo, com animais de recria, proporciona ganhos de 

até 600 kg de peso vivo ao dia ou 20 arrobas por hectare em cinco meses 

(PEREIRA FILHO, 2016).  

Perin et al. (2004) destacaram a alta taxa de potássio na parte aérea de 

milheto, em comparação com a crotalária, o que demonstra a sua alta capacidade 

em reciclar este nutriente que é rapidamente lixiviado pelo perfil do solo. Objetivando 

avaliar o crescimento vegetativo inicial do milheto, sob diferentes doses de 

adubação potássica em condições do cerrado piauiense, Santos et al., (2015) 

concluíram que as doses de potássio não interferiram no crescimento vegetativo 

inicial das plantas no primeiro ano de cultivo. 

Em estudo, Queiroz et al., (2012) observaram no máximo três colheitas de 

milheto em plantios realizados em fevereiro e duas colheitas nas demais épocas de 

plantio em todas as cultivares testadas. Esses autores observaram ainda, 

precocidade no florescimento do milheto em função do comprimento do dia. Já 

Trindade et al., (2017) afirmaram que em condições de estresse hídrico, de 

temperatura e de fotoperíodo, limitam a produção a no máximo dois cortes, 

recomendando-se que o manejo do milheto se faça na altura de corte de 50 cm ou 

que seja realizada a semeadura antes de março. Assim, mesmo com a interferência 

do fotoperíodo na semeadura e da baixa capacidade de rebrota com o avanço das 

colheitas, o milheto pode ser uma alternativa interessante para a produção de 

forragem na safrinha, visto permitir a colheita ou o pastejo com cerca de 40 dias 

após a semeadura. 

 

2.4 Propagação do Milheto 

 

A propagação do milheto se dá por meio de sementes, sendo reconhecido 

que tal propagação pode ser afetada por diversos fatores internos e externos 
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(MARTINS et al., 2008), tais como dormência, disponibilidade de água (na semente 

e no substrato de germinação), luz, gases (O2), temperatura, viabilidade (WAGNER 

JÚNIOR et al., 2011). Martinelli-Seneme et al. (2001) apontam que o tamanho e o 

formato das sementes influenciam na porcentagem e velocidade de emergência das 

plântulas.  

Outro item de extrema importância para que se obtenha a produtividade 

esperada das sementes é o armazenamento, visto que determina a manutenção da 

qualidade fisiológica da semente, preserva a viabilidade e mantém o vigor até o 

momento da semeadura (AZEVEDO et al., 2003). Segundo Cardoso, Binotti e 

Cardoso (2012), as condições de armazenamento, bem como as características das 

sementes podem retardar seu processo de deterioração. Portanto, sementes mais 

vigorosas são mais resistentes ao armazenamento sob condições desfavoráveis de 

temperatura e umidade do que aquelas sementes com baixo nível de vigor 

(COIMBRA et al., 2009). 

 

2.5 Controle da Qualidade das Sementes 

 

Apesar dos inúmeros fatores que influenciam uma adequada propagação das 

culturas, o uso de sementes com alto potencial fisiológico é tido como ponto 

fundamental para se obter sucesso na produção agrícola. Guimarães et al. (2006) 

defendem que o bom desempenho das culturas é determinado pelo uso de 

sementes de qualidade, às quais transportam todo o potencial genético da cultivar e 

são responsáveis pela perfeita distribuição espacial das plantas no terreno. 

Costa et al. (2005) afirmam que um programa de controle de qualidade de 

sementes necessariamente deve avaliar o potencial fisiológico das sementes, já que 

por meio de testes é possível detectar possíveis problemas de desempenho das 

sementes durante o processo produtivo. Desse modo, é necessário desenvolver e 

realizar testes que estimem corretamente o vigor das sementes e que possibilitem a 

seleção dos melhores lotes para a comercialização e informações mais precisas 

sobre a semeadura (SILVA et al., 2011).  

Para avaliar a qualidade das sementes, alguns testes vêm sendo 

recomendados (BRAZ; ROSSETTO, 2009). Dentre os mais utilizados estão: teste de 

germinação e os testes de vigor. Tais testes são parâmetros adotados pelas 
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empresas produtoras de sementes, as quais se baseiam nos resultados para dar 

destino correto aos lotes, priorizando assim a comercialização, região de distribuição 

e armazenamento. Em geral, os testes de vigor são realizados concomitantemente 

ao de germinação (VIEIRA; CARVALHO, 1994). 

 

2.6 Testes para o Controle da Qualidade das Sementes 

 

O teste de germinação visa determinar o potencial máximo de germinação de 

um lote de sementes, o qual pode ser usado para comparar a qualidade de 

diferentes lotes e também estimar o valor para semeadura em campo (BRASIL, 

2009). O teste de germinação tem sido utilizado para determinar a capacidade de as 

sementes produzirem plântulas normais, sob condições favoráveis de ambiente 

(CARVALHO; NAKAGAWA, 2000), possuindo diversas limitações para retratar o 

desempenho do lote em condições de campo (CARVALHO et al., 2006). 

Para Souza Lemes et al. (2015) o teste de germinação é realizado em 

condições ótimas de temperatura, umidade e luz, sendo assim muitas vezes não 

detecta diferenças no potencial fisiológico das sementes, podendo às vezes, 

superestimar a verdadeira qualidade de sementes de um lote e quando estas postas 

no campo apresentarem problema de estabelecimento. Em razão das limitações, 

principalmente quanto à menor sensibilidade para a diferenciação da qualidade e à 

frequente discrepância dos resultados com a emergência das plântulas em campo, 

são necessários também os resultados obtidos nos testes de vigor.  

O vigor é caracterizado como a soma das propriedades que determinam o 

nível potencial de atividade e desempenho de uma semente ou de um lote de 

sementes durante a germinação e a emergência da plântula (AMARO et al., 2015). 

MARCOS FILHO (1999) relata que, quando as condições de ambiente se desviam 

das mais adequadas, a avaliação do vigor é necessária para estimar o potencial de 

desempenho das sementes. Segundo o autor, os testes de vigor devem ser 

escolhidos de maneira a atender os objetivos específicos, completando as 

informações obtidas no teste de germinação.  

Existem vários testes de vigor, dentre eles o de envelhecimento acelerado, 

condutividade elétrica e testes baseados no desempenho das plântulas. Assim, o 

teste de primeira contagem de germinação é realizado para facilitar a condução do 
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teste de germinação, sendo considerado também como um teste de vigor, pois a 

velocidade da germinação é uma das primeiras características afetadas na 

deterioração das sementes (VIEIRA; CARVALHO, 1994).  

 O teste de envelhecimento acelerado tem como princípio o fato da taxa de 

deterioração da semente ser aumentada consideravelmente pela exposição em 

níveis elevados de temperatura e umidade relativa do ar, considerados os fatores 

ambientais preponderantes na intensidade e velocidade de deterioração das 

sementes (BRAZ, 2008). Este teste pode apresentar certas limitações para 

sementes de gramíneas forrageiras, devido ao tamanho diminuto dessas sementes, 

apresentando rápida absorção de água, podendo levar a grande variação no teor de 

água após o envelhecimento, resultando um grau de deterioração mais acentuado e 

redução mais drástica da germinação (PANOBIANCO; MARCOS FILHO, 2001).  

A condutividade elétrica é um teste fundamentado na integridade dos 

sistemas de membranas, sendo de ampla importância na determinação do vigor das 

sementes, por ser capaz de detectar o processo de deterioração na fase inicial 

(DIAS; MARCOS FILHO, 1995). Jornada et al. (2008) defendem que através da 

condutividade elétrica é possível levantar o vigor das sementes, já que quanto maior 

forem os valores encontrados, menor será o vigor destas sementes. 

No teste de condutividade elétrica é avaliada quantidade de lixiviados 

presentes na solução de embebição das sementes, em que consequentemente 

ocorre perda de lixiviados para o meio externo incluindo íons inorgânicos (K+, Ca+2, 

Mg+2, Na+, Mn+2), bem como açúcares, aminoácidos, ácidos graxos, proteínas e 

enzimas (MARCOS FILHO, 2005).  Tal teste apresenta algumas vantagens como 

para seu uso a rapidez de realização, baixo custo de implantação, além de 

identificação da maior deterioração das sementes com o passar do tempo 

(GONZALES; PAULA; VALERI, 2009).  

A leitura da condutividade pode sofrer influência das variáveis: danos 

mecânicos, injúrias causadas por insetos, tamanho da semente e genótipo da planta 

mãe, além do tempo e temperatura de embebição, teor de água, qualidade e volume 

de água e tamanho do recipiente de embebição (FLAVIO; PAULA, 2010). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo constitui-se de dois experimentos, conduzidos no 

Laboratório de Análises do Departamento de Agronomia das Faculdades Integradas 

de Ourinhos – FIO/FEMM, Ourinhos – SP (22º 55’ 21.2’’ de latitude sul, 54º 54’ 25.5’’ 

de longitude oeste). Inicialmente foi realizada a caracterização fisiológica de 

diferentes lotes de milheto, cultivar ANM-38, por meio dos testes de: umidade; 

primeira e contagem final de germinação; índice de velocidade de germinação, além 

de envelhecimento acelerado, conforme recomendações contidas nas Regras para 

Análises de Sementes (BRASIL, 2009), sendo: 

 

 Teor de água (TA): determinado pelo método da estufa a 105 ± 3ºC 

por 24h, com os resultados expressos em porcentagem de umidade. A 

porcentagem de umidade foi calculada na base do peso úmido, aplicando-se 

a seguinte fórmula:  

 

Onde: P = peso inicial, peso do recipiente e sua tampa mais o peso da 

semente úmida; p = peso final, peso do recipiente e sua tampa mais o peso 

da semente seca; t = tara, peso do recipiente com sua tampa; 

 Primeira contagem de germinação (PCG): foi determinada pela 

porcentagem de plântulas normais germinadas no terceiro dia após a 

instalação do teste de germinação (BRASIL, 2009), em conjunto com o teste 

de germinação.  

 Germinação (G): foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes, 

tendo como substrato o rolo de papel “germitest” umedecido com água 

destilada no volume de 2,5 vezes o peso do papel seco. As sementes foram 

colocadas para germinar em câmara do tipo BOD previamente regulada à  

 temperatura constante de 25 °C. A avaliação da germinação foi 

realizada no sétimo dia após a instalação do teste. 
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 Índice de velocidade de germinação de plântulas (IVG): a avaliação 

da velocidade de germinação foi realizada simultaneamente ao teste de 

germinação, tendo-se computado, diariamente e no mesmo horário, o número 

de plântulas que germinadas. O cálculo do índice foi realizado conforme 

fórmula proposta por Maguire (1962).  

 Envelhecimento acelerado (EA): as amostras das sementes de cada 

lote foram distribuídas sobre tela suspensa no interior de caixas plásticas tipo 

gerbox, contendo 40 ml de água destilada. As caixas foram mantidas em 

incubadora do tipo Biochemical Oxigen Demand (BOD), regulada a 41º C, 

durante 48 horas. Após este período de exposição, as sementes foram 

colocadas para germinar e avaliadas, conforme descrição anterior, com os 

resultados foram expressos em porcentagem de plântulas normais; 

 Condutividade elétrica (CE): realizado com quatro repetições de 50 

sementes por lote. As sementes foram pesadas previamente e 

acondicionadas em copos de plástico descartáveis, com capacidade para 200 

mL, contendo água destilada em três volumes: 25, 50 e 75 mL. Em seguida, 

os copos permaneceram em câmara BOD, reguladas nas temperaturas de 

20°, 25° e 30°C. As leituras foram realizadas após 1, 2, 4, 8, 12, 16 e 24 horas 

de embebição, em condutivímetro (Tecnal Tec-4MP) com eletrodo constante 

1, cujos os dados foram expressos em μS cm-1 g-1.  

 Delineamento Experimental: adotou-se o delineamento inteiramente 

casualizado (DIC), em esquema fatorial 3x7, três volumes (20; 50 e 75 ml) e 

sete tempos de embebição (1, 2, 4, 8, 12, 16 e 24 horas), isolados nas 

temperaturas de 20°C, 25°C e 30°C. Os dados foram submetidos à análise de 

variância e para a comparação entre as médias, empregou-se o teste de Scott 

& Knott, a 5% de probabilidade, utilizando o software SISVAR 5.0 

(FERREIRA, 2011). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização Fisiológica 

 

Os resultados dos testes de avaliação da qualidade fisiológica das sementes 

de milheto, da cultivar ANM-38, estudadas neste trabalho, estão descritos na Tabela 

1.  

Tabela 1: Caracterização da qualidade fisiológica das sementes de milheto quanto a germinação (%), 
primeira contagem (%), índice de velocidade de germinação (IVG) e índice de velocidade de 
emergência (IVE), segundo os lotes testados. Ourinhos, 2017. 

 
 

Os percentuais de germinação dos lotes 1 e 2 obtiveram o mesmo valor de 

88,0% destando-se em relação ao lote 3. Já no teste de primeira contagem, o lote 1 

manteve o mesmo percentual de 88,0%, enquanto que os percentuais dos lotes 2 e 

3 foram de 81,0% e 74,0%, respectivamente. Ao que já era esperado, visto os 

resultados dos primeiros testes, os resultados dos índices de velocidade de 

germinação (IVG = 37,0) e de emergência (IVE = 17,0) no lote 3 sugerem menor 

qualidade fisiológica deste lote. Os maiores valores para IVG e o IVE foram do lote 

2, com IVG correspondendo a 44,00 e IVE a 12,0 apresentando maior vigor.  

Pesquisa realizada por Silva et al. (2011) não foi possível diferenciar os lotes 

de sementes de grama bermuda através do teste de germinação e por essa razão, 

os lotes foram comparados quanto ao vigor, onde os testes de primeira contagem de 

germinação e o de emergência de plântulas, foram sensíveis para separação de 

baixo e alto vigor. Em estudo de avaliação da qualidade fisiológica de diferentes 

tipos de grama, desenvolvido por Barbosa et al. (2011), também não se observou 

diferenças entre os lotes de sementes, diferenciando-os apenas quando avaliado o 

vigor. 

Os resultados do envelhecimento acelerado (EA) e dos teores de água nas 

sementes em condições normais e após o envelhecimento acelerado estão 

presentes na Tabela 2 e comparadas na Figura 1.  

LOTE Germinação (%) Primeira contagem (%) IVG IVE 

1 88,0 88,0 42,0 11,0 

2 88,0 81,0 44,0 12,0 

3 80,0 74,0 37,0 17,0 
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Tabela 2: Percentuais de sementes de milheto submetidas a envelhecimento acelerado, de teores de 

água em condições normais e após o envelhecimento acelerado, segundo os lotes testados. 
Ourinhos, 2017. 

LOTE Envelhecimento Acelerado (%) Teor de Água em 
Condições 

Normais (%) 

Teor de Água Após   
Envelhecimento Acelerado (%) 

1 71,0 11,7 19,4 

2 77,0 11,6 22,0 

3 68,0 11,2 27,8 

 

Figura 1 – Percentuais do teor de água em condições normais e após o envelhecimento acelerado, 

de sementes de milheto. Ourinhos, 2017. 

 
 
 

As sementes submetidas ao envelhecimento acelerado a 41º C por 48 horas 

apresentaram, teor de água superior no lote 3 (27,8%). O lote 1 obteve o menor teor 

de água após o envelhecimento (19,4%). Os dados encontrados no presente 

trabalho, corroboram com o estudo apresentado por Tunes et al. (2011), que ao 

observarem resultados do teor de água relativamente baixos, permitiu-se maior 

confiabilidade dos resultados obtidos nos testes de qualidade fisiológica. Jornada et 

al. (2008) observaram que o teste de envelhecimento acelerado realizado por um 

período de 48 h não estratificou as sementes pelo vigor, contudo quando realizado 

em 72 h revelou um maior vigor, confirmando os resultados do teste de 

envelhecimento obtidos (lote 1: 71%; lote 2: 77%; lote 3: 68%).  

Souza-Lemes et al. (2015) em estudo do teor de água das sementes de 

grama-bermuda após períodos de envelhecimento a 41º C, observaram que houve 
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acréscimo no grau de umidade, de acordo com o aumento do período de 

envelhecimento. Tais autores constataram que é menor a velocidade de captação de 

água pelas sementes quando são utilizadas soluções salinas (saturadas ou não) e 

portanto, menor teor de água nas sementes. 

 

4.2 Teste de Condutividade Elétrica 

 

Os resultados do teste de condutividade elétrica conduzido na presente 

pesquisa estão descritos na Tabela 3. 

Tabela 3: Condutividade elétrica (μS cm
-1

 g
-1

) de sementes de milheto cv. ANM-38, nas temperaturas 
de 20°, 25° e 30°C em função do volume e tempo de embebição. Ourinhos, 2017. 

 

*Médias seguidas de mesma letra em maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si 
pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade 

 

Os valores de lixiviados presentes na solução do teste de condutividade 

elétrica foram maiores, independentemente da temperatura de realização, em 

volumes de 25 ml e no tempo de 24 horas, diferindo estatisticamente dos demais 

volumes. Os achados do presente trabalho vão ao encontro do que fora levantado 

por Gaspar e Nakagawa (2002), que concluíram haver influência da condutividade 

elétrica da água sobre o valor da solução de embebição das sementes de milheto, 

Períodos de condicionamento (h) 

Volume 1 2 4 8 12 16 24 

20°C 

25 mL 10,75 Aa 11,32 Aa 27,95 Bb 46,07 Bc 73,65 Bd    67,02 Bd 149,15Ce 

50 mL 11,60 Aa 11,87 Aa 11,62 Aa 10,87 Aa 12,85 Aa 21,75 Aa 27,40 Ba 

75 mL 7,67 Aa 9,52 Aa 9,27 Aa 9,72 Aa 9,20 Aa 8,92 Aa 7,75 Aa 

CV (%) = 39,39 

25°C 

25 mL 8,42 Aa 21,30 Bb 30,80 Bb 55,42 Bc 86,32 Bd 132,55Be 114,47 Cf 

50 mL 6,97 Aa 4,90 Aa 2,07 Aa 8,15 Aa 7,52 Aa 19,20 Ab 31,00 Bb 

75 mL 6,67 Aa 5,05 Aa 6,60 Aa 7,77 Aa 6,27 Aa 4,25 Aa 5,37 Aa 

CV(%)=38,34 

30°C 

25 mL 15,95 Aa    4,02 Aa 25,45 Bb 37,35 Bb 71,45 Bc 112,72Bd 108,57Cd 

50 mL 3,02 Aa 3,25 Aa 5,25 Aa 2,15 Aa 16,02 Ab 15,32 Ab 30,00 Bb 

75 mL 3,25 Aa 2,90 Aa 0,90 Aa 2,22 Aa 2,92 Aa 3,30 Aa 1,57 Aa 

CV(%)=46,93 
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principalmente quando o valor da solução é baixo. No mesmo teste realizado com 

sementes de mamoneira, Silva e Martins (2009) observaram aumento do teor de 

água das sementes com o aumento do período de embebição.  

Os dados observados contribuem com os apresentados por Menezes e 

Pasinatto (1995) que obtiveram melhores resultados no teste de condutividade 

elétrica realizados com sementes de milheto, quando fora adotada a quantidade de 

25 sementes embebidas em 30 ml de água destilada.  

Nas temperaturas de 20 e 30°C a partir de quatro horas de condicionamento 

foi possível verificar maior presença de íons na água. Contudo, na temperatura de 

25°C a partir de duas horas de embebição é possível verificar o aumento dos íons 

lixiviados de forma considerável. Os dados obtidos diferem dos  apresentados por 

Gaspar e Nakagawa (2002), os quais estudaram também a condutividade elétrica 

em sementes de milheto, mas que não observaram interferência das temperaturas 

de 20, 25, 30, 35 e 40º C no teste realizado. Sabe-se que tradicionalmente a 

temperatura de embebição utilizada no teste de condutividade elétrica é de 25ºC 

(VIEIRA; KRZYZANOWSKI,1999), entretanto são verificadas diferenças no 

comportamento das sementes ao teste de condutividade em função da espécie 

trabalhada (GASPAR; NAKAGAWA, 2002), como observado por Domiciano (2012) 

que concluiu que independentemente da temperatura utilizada no teste de 

condutividade em lotes de sementes de cenoura, o que favoreceu a diferenciação do 

vigor de tais lotes foram períodos de embebições mais longos.  
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5 CONCLUSÃO 

O lote 2 de sementes de milheto apresenta alta qualidade fisiológica. O teste 

de condutividade elétrica foi mais eficiente com volume de 25 mL a partir de duas 

horas de embebição na temperatura de 25ºC.  
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