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RESUMO

OLIVEIRA,  Ariadne  Santos.  Adequações  metodológicas  para  os  testes  de  vigor  em 

sementes de Brachiaria brizantha. 2013. 43p. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) 

– Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2013.

Dentre as espécies mais utilizadas na implantação de pastagens estão as do gênero Brachiaria. 

Os benefícios do uso de sementes de alta qualidade para formação de pastagem podem ser 

facilmente  constatados  pelo  rápido  estabelecimento  da  forrageira,  pastagem  formada 

uniformemente e cobertura mais rápida do solo, resultando em uma utilização da pastagem 

em menor espaço de tempo. Porém, as metodologias utilizadas para avaliar a qualidade de 

suas sementes ainda não estão bem definidas.  O uso de testes de vigor é uma ferramenta 

imprescindível  para  a  avaliação  do  potencial  fisiológico  dos  lotes  de  sementes.  Assim, 

objetivou-se  com  este  estudo  adequar  os  testes  de  envelhecimento  acelerado  e  de 

condutividade elétrica, para avaliar o potencial fisiológico de lotes de sementes de Brachiaria  

brizantha das cultivares Marandu e Xaraés, cada uma delas representada por quatro lotes. 

Para o teste de envelhecimento acelerado as sementes foram submetidas ao envelhecimento 

acelerado tradicional e com solução saturada de NaCl, em cinco períodos de envelhecimento, 

0; 24; 48; 72 e 96 horas. Para o teste de condutividade elétrica, as sementes foram submetidas 

a 12 períodos de imersão em água, por 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22 e 24 horas,  

utilizando-se 25 sementes em 25 mL e em 50 mL, 50 sementes em 50 mL e em 75 mL de 

água. Para caracterizar o perfil dos lotes, foi determinado o grau de umidade, os testes de 

germinação, primeira contagem da germinação, índice de velocidade de germinação, estande 

inicial,  emergência  e  índice  de  velocidade  de  emergência.  Conclui-se  que  o  teste  de 

envelhecimento acelerado possibilita a separação dos lotes de B. brinzatha cv. Marandu e cv. 

Xaraés, pelo método com solução saturada de NaCl por 72 horas e 24 horas, respectivamente.  

No  teste  de  condutividade  elétrica,  o  período  de  imersão  de  14  horas,  utilizando-se  50 

sementes  em 50 mL,  para  a  cv Marandu,  e  utilizando-se  25 sementes  em 25 mL ou 50 

sementes  em 50  mL de  água,  para  a  cv  Xaraés  é  adequado  para  avaliação  do  potencial 

fisiológico das sementes.

Palavras–chave: condutividade elétrica; envelhecimento acelerado; Marandu; vigor; Xarés



ii

ABSTRACT

OLIVEIRA, Ariadne Santos. Methodological adjustments to the vigor tests in Brachiaria  

brizantha seeds.  2013.  43p.  Dissertation  (Master  Degree  in  Vegetable  Production)  – 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2013.

Among the species most commonly used in the implementation of the pastures are of the 

genus Brachiaria. The benefits of using high quality seeds for pasture formation can be easily 

found by the rapid establishment of forage, pasture formed uniformly and cover the ground 

more quickly, resulting in a pasture utilization in shorter time. However, the methodologies 

used to evaluate the quality of their seeds are still poorly defined. The use of vigor testing is 

an essential  implement  for  the evaluation  of the physiological  potential  of seed lots.  The 

objective of this research was adjust the accelerated aging tests and electrical conductivity, to 

evaluate the physiological  potential  of seed lots from  Brachiaria brizantha Marandu and 

Xaraés  cultivars, each represented by four lots. For the accelerated aging test, seeds were 

submitted to traditional accelerated aging and with saturated NaCl solution, five periods of 

aging, 0, 24, 48, 72 and 96 hours. For the electrical conductivity test, seeds were submitted to 

12 periods of imbibitions in water for 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 and 24 hours, using 

samples  of 25 seeds in 25 mL and 50 mL,  50 seeds in 50 mL and 75 mL of water.  To 

characterize  the  profile  of  lots,  were determined  moisture  content,  germination  tests,  first 

count of germination, speed of germination, initial stand, emergence, and  speed of emergence 

index. The accelerated aging test makes possible the separation of  lots of  B. brinzatha  cv 

Marandu and cv Xaraés by the method with saturated NaCl solution for 72 hours and 24 

hours, respectively. For the electrical conductivity test, the imbebition period during 14 hours 

using 50 seeds in 50 mL to Marandu and using 25 seeds in 25 mL or 50 seeds in 50 mL of 

water for cultivar Xaraés is appropriate for evaluating the seed physiological potential.

Key words: accelerated aging; electrical conductivity; Marandu; vigour; Xaraés.
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1 INTRODUÇÃO

A formação de pastagens representa atividade agrícola  que demanda elevado nível 

tecnológico. Tal situação caracteriza o cultivo de espécies forrageiras de forma similar ao de 

grandes culturas, em substituição a pastagem nativa que não recebe nenhum cuidado especial 

(Dias & Alves, 2008).

Pode-se  atribuir  o  crescente  papel  que as  espécies  forrageiras  vêm assumindo  nas 

regiões pecuárias às seguintes características:  adaptam-se a vários tipos de solos, possuem 

bom  valor  nutritivo,  alta  produção  de  massa  seca,  apresentam  poucos  problemas 

fitopatológicos, além de apresentarem bom crescimento durante a maior parte do ano (Costa 

et al., 2005).

O crescente uso de gramíneas forrageiras tem contribuído para o desenvolvimento da 

indústria de suas sementes no Brasil. Em decorrência disso, o país transformou-se no maior 

produtor, consumidor e exportador de sementes (Andrade & Valentim, 2006). As sementes do 

gênero Brachiaria dominam o comércio nos mercados interno e externos (Vechiatto, 2004).

Dessa forma,  nos últimos anos, tem-se evidenciado a necessidade de se obter uma 

eficiente produção de sementes de espécies forrageiras de qualidade, como consequência da 

demanda para incrementar a área de pastagens cultivadas (TERRA-LOPES et al., 2009).

A qualidade de sementes é fundamental para o sucesso da formação da pastagem. Essa 

qualidade é o somatório dos atributos genéticos, físicos, fisiológicos e sanitários que afetam a 

capacidade  de  originar  plantas  de  alta  produtividade,  refletindo-se  diretamente  na 

uniformidade  da  população  de  plantas,  ausência  de  pragas  e  doenças  transmissíveis  pela 

semente  (Popinigis,  1985).  O  uso  de  sementes  de  qualidade  propicia  a  formação  mais 

uniforme  da  pastagem  e  a  cobertura  mais  rápida  do  solo,  diminuindo  assim  a  erosão, 

ocasionando menor infestação de plantas daninhas na área e, consequentemente, a utilização 

da pastagem em menor espaço de tempo (Kichel et al., 1999).

A qualidade fisiológica dessas sementes  tem sido determinada,  principalmente,  por 

meio do teste de germinação que é feito em condições ideais e artificiais de forma a permitir a 

manifestação do máximo potencial de germinação de um lote (Association of Official Seed 

Analists,  1983).  Dessa  forma  os  resultados  desse  teste  podem  ser  superestimados,  não 

apresentando a real condição do lote. Assim, se tem- procurado testes que consigam detectar 

diferenças  sutis  entre  lotes  de sementes  com poder  germinativo  elevado e semelhante,  os 

chamados testes de vigor.
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O vigor pode ser definido como a somatória de atributos que conferem à semente o 

potencial  para  germinar,  emergir  e  resultar  rapidamente  em plântulas  normais  sob ampla 

diversidade de condições ambientais.  Dessa forma, o objetivo básico dos testes de vigor é 

identificar diferenças sutis no potencial fisiológico de lotes de sementes (Marcos Filho, 1999). 

O  vigor  das  sementes  pode  afetar  não  só  o  estabelecimento,  mas  também  influenciar  o 

crescimento, o desenvolvimento e a produtividade das plantas.

Existem diversos testes  de vigor  disponíveis,  sendo que,  dentre  os  mais  estudados 

estão os testes de envelhecimento acelerado e o de condutividade elétrica. O envelhecimento 

acelerado, por apresentar resultados confiáveis em curto período de tempo, tem sido adotado 

para a determinação de vigor de diversas espécies (McDonald, 1995), sendo considerado pela 

International  Seed Testing Association - ISTA suficientemente padronizado para avaliar  o 

vigor de sementes de soja e sugerido para ser aplicado em sementes de milho (Hampton & 

Tekrony,  1995).  A  condutividade  elétrica,  por  ter  demonstrando  boa  relação  com  a 

emergência das plântulas em campo e separação de lotes em diferentes níveis de qualidade 

(Vieira & Krzyzanowski, 1999), tem sido bastante empregada em pesquisas.

Para  forrageiras  tropicais,  os  métodos  não  são  bem  específicos,  e  na  sua  grande 

maioria  são  adaptados  àqueles  usados  para  as  sementes  das  grandes  culturas.  Os 

consumidores  de  sementes  de  forrageiras  preferem  lotes  com  alta  capacidade  de 

estabelecimento, seja para conservação do solo ou para utilização precoce da pastagem; existe 

preferência  por  sementes  com alto  vigor,  porque esta,  em condições  desfavoráveis,  como 

comumente  acontece  nas  situações  de  campo,  apresentam  maior  capacidade  de 

estabelecimento (Carvalho & Nakagawa, 2000).

A  adequação  desses  testes  para  sementes  forrageiras  possibilitará  o  controle  de 

qualidade  das  sementes  produzidas  e  o  estabelecimento  de  pastagens  mais  uniformes  em 

menor  tempo,  além da  recuperação  de  grandes  áreas  de  pastagens  degradadas  existentes. 

Dessa  forma,  objetivou-se  com  este  estudo,  adequar  a  metodologia  do  teste  de 

envelhecimento acelerado e de condutividade elétrica para avaliação da qualidade fisiológica 

de sementes de duas cultivares de Brachiaria brizantha.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O Brasil possui a quarta maior área de pastagem em todo mundo (Anualpec, 2011). Há 

no país aproximadamente 60 milhões  de hectares de pastagens naturais  e 120 milhões  de 

pastagens cultivadas,  das quais  8 milhões  são renovadas  anualmente.  Esta  área total  com 
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pastagens é mais de três vezes a utilizada para a produção de grãos, que atualmente supera 50 

milhões de hectares (Souza, 2012). Dentre as espécies mais difundidas estão a  Brachiaria  

decumbens e  a  B.  brizantha (Gerdes,  et  al.,  2000).  Gramíneas  do  gênero  Brachiaria  

constituem, no Brasil, as principais espécies forrageiras cultivadas, utilizadas para formação 

de pastagens (Castro et al., 1996).

A  gramínea  forrageira  Brachiaria  brizantha,  originária  da  África,  tem  grande 

importância na formação de pastagens melhoradas em diversas regiões do país. A cultivar 

Marandu  tem  mostrado  resistência  à  cigarrinha-das-pastagens,  bom  valor  forrageiro,  alta 

produção de massa verde e sementes, boa palatabilidade, boa tolerância ao pisoteio, ao frio, a 

seca e ao fogo (NUNES et al.,  1984). O cultivar Xaraés apresenta resistência moderada à 

cigarrinha-das-pastagens, persistência,  elevada produção de forragem, e a produtividade de 

sementes puras chega a 120 kg ha-1ano-1 (Valle et al., 2003).

No entanto 60% do total das áreas de pastagem brasileiras, apresentam algum estágio 

de degradação (Anualpec, 2011). Vários são os fatores que contribuem para essa degradação, 

desde a implantação e estabelecimento das pastagens por meio de sementes de má qualidade 

até a sua utilização (Macedo, 1995).

Uma  má  formação  de  pastagens  implica  em  baixa  produtividade  e  inviabilidade 

econômica.  Um dos  fatores  que  mais  contribui  para  o  estabelecimento  de  pastagens  é  a 

escolha de sementes de qualidade que refletirá em uma pastagem formada uniformemente e 

cobertura mais rápida do solo, havendo, consequentemente, uma diminuição da erosão, menor 

infestação de plantas daninhas e resultando em uma utilização da pastagem em menor espaço 

de tempo (Kichel et al., 1999).

Até meados da década de 70, o método utilizado para formação de pastagens era a 

propagação vegetativa,  porém, a partir desse período por meio de incentivos e campanhas 

realizadas por instituições privadas, as sementes começaram a substituir esse método, com 

vistas ao melhoramento das pastagens brasileiras, por meio de espécies mais produtivas. A 

princípio, as sementes utilizadas eram, em sua maioria, importadas, além das provenientes dos 

chamados "colhedores de sementes de beira de estrada" (Nery, et al., 2012).

A  qualidade  das  sementes  utilizadas  para  implantação  das  pastagens,  torna-se  de 

grande importância à medida que se eleva o nível tecnológico das propriedades. Dessa forma, 

uma  seleção  adequada  é  um  fator  muito  importante  para  a  produção  de  forrageiras  de 

qualidade, atendendo as necessidades produtivas que o negócio exige (Terra, 2005).

As  principais  características  avaliadas  em  amostras  de  sementes  de  forrageiras 

tropicais  são  a  pureza  física,  germinação,  viabilidade  de  sementes  por  meio  do  teste  de 
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tetrazólio,  presença  de  outras  cultivares,  outras  espécies,  sementes  silvestres,  sementes 

nocivas toleradas e sementes nocivas proibidas (Brasil, 2009).

Quando se dispõe de diferentes lotes de semente, é de interesse conhecer a qualidade 

fisiológica de cada um, dessa forma, testes como o de germinação, isoladamente,  não são 

adequados para avaliar com precisão a qualidade da semente (Bonner et al., 1994). Por ser 

feito  sob  condições  ideais  e  artificiais,  ele  pode  superestimar  o  potencial  fisiológico  da 

semente  (Association  of  Official  Seed  Analists,  1983).  Dessa  forma,  tem-se  procurado 

metodologias que possam estimar com maior precisão a qualidade das sementes, e, para tal, 

foram desenvolvidos os testes de vigor.

A pesquisa sobre o vigor visa o desenvolvimento de métodos simples, reproduzíveis, 

com rápida obtenção de resultados, baixo custo e que permitam distinguir e classificar os lotes 

de sementes de acordo com o seu potencial de desempenho no campo e/ou no armazenamento 

(Marcos Filho, 1999; Hampton & Tekrony, 1995).

Dentre  os  testes  de  vigor  já  existentes,  os  de  envelhecimento  acelerado  e  de 

condutividade elétrica são os mais estudados para várias espécies cultivadas, por apresentar 

eficiência na comparação do vigor e na estimação do potencial de armazenamento dos lotes 

de sementes, apresentando boa relação com o teste de emergência de plântulas em campo, em 

diversas espécies cultivadas (TeKrony, 1995). O teste de envelhecimento acelerado baseia-se 

no  fato  de  que  sementes  de  maior  vigor  são  mais  tolerantes  à  umidade  relativa  do  ar  e 

temperatura  elevada,  por  um determinado período de exposição,  avaliando a resposta  das 

sementes pelo teste de germinação (Marcos Filho, 1999).

Combinações  de  período  de  exposição  e  temperatura  durante  o  teste  de 

envelhecimento acelerado variam de acordo com a espécie, havendo indicações de sucesso 

com o uso 40 °C/24 horas para aveia preta  (Souza et al., 2009), 41 ºC/72 horas, 45 ºC/48 

horas para macrotiloma (Paiva, et al., 2008), 41 ºC/96 horas para sorgo (Vazquez et al., 2011), 

43 ºC/48 horas para triticale (Steiner, et al., 2011) e 41 ºC/ 72 horas em sementes de grama-

esmeralda (Mao et al., 2009).

A utilização  do teste  de envelhecimento  acelerado  para  as  sementes  de gramíneas 

forrageiras pode apresentar certas limitações, devido ao pequeno tamanho dessas sementes, 

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

após o envelhecimento, resultando em grau de deterioração mais acentuado e redução mais 

drástica da germinação (Powell,  1995;  Panobianco & Marcos Filho,  2001;  Spinola et  al., 

1998). Por essa razão, têm sido estudados procedimentos alternativos para a condução deste 

teste,  visando o controle  da absorção de água pela  semente durante a realização do teste, 
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dentre estes, o uso de solução saturada de NaCl, que permite a obtenção de umidades relativas 

inferiores às verificadas no envelhecimento acelerado tradicional, pela absorção de água de 

forma  mais  lenta  e  em menor  intensidade,  culminando  com menor  grau  de  deterioração 

(Jianhua & McDonald, 1996).

Esse fato foi comprovado em estudos com sementes de Impatiens wallerana (Jianhua 

e McDonald, 1996), e essa técnica também apresentou resultados mais consistentes em outras 

espécies como grama-bermuda expostas a combinação de temperatura e período de 45 oC/48 

horas (Silva et al., 2010), aveia preta exposta a 40oC/24 horas (Souza et al., 2009) e azévem à 

temperatura de 41 oC/48 horas (Tunes et al., 2011).

Além desses,  foram obtidos  também  resultados  não  satisfatórios  com a  utilização 

dessa metodologia alternativa, em sementes aveia branca (Tunes et al., 2008). Marcos filho et 

al. (2001), trabalhando com sementes de soja utilizando envelhecimento acelerado tradicional 

e com solução saturada de NaCl exposta a 41 ºC/48 horas e 72 horas, também não obtiveram 

resultados  satisfatórios.  O  teste  de  envelhecimento  acelerado  tradicional  ou  com solução 

saturada de NaCl, ainda não está totalmente determinado para todas as espécies.

Outro teste de vigor que tem se mostrado eficiente é o teste de condutividade elétrica, 

proposto como um parâmetro de avaliação do vigor das sementes por ser rápido, objetivo, 

fácil de ser conduzido, além de não necessitar de muitos equipamentos e treinamento pessoal 

(Vieira  &  Krzyzanowski,  1999;  Hampton  &  Tekrony,  1995),  estando  incluído  na 

Internacional Seed Testing Association (ISTA, 2006) e sua utilização sendo recomendada, 

atualmente, apenas para sementes de ervilha e sugerida para as de soja (AOSA, 2002).

Sementes com baixo vigor tendem a perder a integridade das membranas celulares, 

causando uma desorganização na sua estrutura. Essa desorganização resultará em um aumento 

na  lixiviação  de  solutos,  tais  como,  açúcares,  aminoácidos,  ácidos  orgânicos,  proteínas  e 

substâncias fenólicas, e de íons inorgânicos. Assim, o objetivo do teste é avaliar indiretamente 

a  intensidade  desses  danos  causados  a  membrana,  durante  o  processo  de  deterioração 

(Vanzolini & Nakagawa, 2003; Dias et al., 2006).

O teste  é  realizado  avaliando-se  a  condutividade  elétrica  da  solução,  por  meio  da 

quantificação  dos  solutos  lixiviados  pela  semente  na  água  de  embebição.  Sementes  com 

qualidade inferior terão uma condutividade elétrica maior que sementes de qualidade superior, 

em consequência de uma menor permeabilidade seletiva da membrana,  liberando maiores 

quantidades de lixiviados na água de embebição. (Powell, 1995).  Dessa forma, o vigor das 

sementes é considerado inversamente proporcional ao valor da condutividade elétrica (Vieira 

& Krzyzanowski, 1999).
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Porém, de acordo com Rodrigues et al. (2006), vários são os fatores que podem afetar 

os resultados  dentre  os quais  destacam-se a qualidade  da água,  temperatura e  duração do 

período de embebição, grau de umidade da semente, número de sementes testadas e genótipo 

(Dias & Marcos Filho, 1995; Vieira & Krzyzanowski, 1999; Gaspar & Nakagawa, 2002).

Características morfológicas do tegumento da semente afetam de forma direta o tempo 

de  embebição  ou  imersão  das  sementes  em  água  e,  consequentemente,  a  avaliação  da 

condutividade, por meio das variações na capacidade de absorção, devido à forma, tamanho e 

função dos poros, material que constitui a epiderme do tegumento, e ao grau de aderência da 

testa ao cotilédone (Powell, 1995; Souza, 2007).

A duração do período de embebição das sementes, também tem efeito marcante na 

capacidade  do teste  de condutividade  elétrica,  em distinguir  diferenças  sutis  de qualidade 

entre lotes. Usualmente recomenda-se 24 horas para o período de embebição para a leitura da 

condutividade elétrica. Porém, tem-se procurado reduzir esse tempo, a fim de que auxilie a 

rápida  tomada  de  decisões  pelos  programas  de  controle  de  qualidade  de  sementes.  Para 

sementes de aveia preta, por exemplo, o período de 8 horas é suficiente para a classificação 

dos lotes em diferentes níveis de qualidade (Menezes, et al., 2007). Contudo, segundo Vieira 

& Krzyzanowski (1999) a liberação inicial  de eletrólitos logo no início da embebição das 

sementes é intensa, tornando-se difícil a distinção da qualidade entre os lotes.

Neste sentido, é importante considerar que a embebição das sementes obedece a um 

padrão trifásico, onde a fase I, denominada embebição, é consequência do potencial matricial 

e, portanto trata-se de um processo físico, ocorrendo independentemente da viabilidade ou 

dormência, desde que não seja uma dormência tegumentar causando impedimento de entrada 

de água. A fase II, denominada de estacionária ocorre em função do balanço entre o potencial 

osmótico  e  o potencial  pressão.  Nessa fase,  a semente  absorve água lentamente  e o  eixo 

embrionário ainda não consegue crescer. Esta fase se caracteriza pelas reações metabólicas 

preparatórias à emergência da raiz primária. A fase III é caracterizada pela intensificação do 

metabolismo e protrusão da radícula, ocorre uma redução no potencial hídrico das sementes, 

resultando  em  rápida  absorção  de  água  do  substrato  reiniciando  o  crescimento  do  eixo 

embrionário  (Bewley  & Black,  1994).  Dessa  forma,  o  período  máximo  utilizado  para  a 

realização do teste de condutividade elétrica, pode ser determinado dentro do intervalo das 

fases I e II, sendo o limite o início da fase III. Isso porque, o teste de condutividade elétrica  

avalia a intensidade dos danos causados à membrana durante o processo de deterioração das 

sementes, processo esse que ocorre durante as fases I e II da germinação das sementes, e a 



7

partir  da  fase  III  esses  lixiviados  não  são  provenientes  dos  danos  ou  da  deficiência  em 

reorganização das membranas, e sim da retomada do metabolismo para protrusão radicular.

Ainda em relação ao período de embebição, Lopes & Franke (2010), trabalhando com 

sementes de azévem, verificaram um aumento na quantidade de eletrólitos liberados pelas 

sementes com o decorrer do período de embebição, confirmando a influência desse processo 

na quantidade de solutos lixiviados para a solução, conforme descrito em sementes de aveia 

preta por Menezes et al. (2007). A quantidade de eletrólitos liberados pelas sementes vai, com 

o passar do tempo de embebição, se estabilizando, em razão principalmente, da reorganização 

das membranas, favorecendo a ordenação dos lotes em níveis de qualidade (Lopes & Franke, 

2010).

Analisando-se  sementes  de  outras  espécies  forrageiras,  alguns  autores  observaram 

melhores resultados para sementes de azevém após 1 hora de embebição (Lopes & Franke; 

2010); 8 horas de embebição para sementes de aveia preta (Menezes et, al., 2007); 24 horas 

para ervilha forrageira  (Machado, et,  al.,  2011) e 48 horas para sementes  de macrotiloma 

(Paiva, et al., 2008).

Outro fator que influencia o teste de condutividade elétrica é a quantidade de sementes 

a serem utilizadas.  A AOSA sugere a utilização de quatro repetições  de 25 sementes,   já 

Loeffler et al. (1988), indicam a utilização de 50 sementes, também com quatro repetições, de 

forma a reduzir o coeficiente de variação, a fim de obter-se maior uniformidade dos resultados 

entre repetições.

Diversos  trabalhos,  com diferentes  espécies,  têm sido  desenvolvidos  no  intuito  de 

adequar  o  teste,  com  relação  à  quantidade  de  sementes  a  ser  utilizada.  Para  o  teste  de 

condutividade elétrica em milheto, a melhor combinação para diferenciar os lotes quanto a 

qualidade fisiológica foi de 100 sementes e 100 mL de água destilada, a 25 oC por 24 horas 

(Gaspar  & Nakagawa,  2002).  Menezes  et  al.  (2007),  trabalhando com sementes  de aveia 

preta, determinaram que a utilização de 25 sementes sem casca, imersas por 8 horas em 75 

mL de água destilada permite a estratificação dos lotes em diferentes níveis de vigor. Lopes & 

Franke  (2010),  trabalhando  com  sementes  de  azevém,  constataram  que  o  teste  de 

condutividade elétrica conduzido com quatro sub-amostras de 50 sementes puras, embebidas 

em 50 mL de água deionizada, na temperatura de 25 ºC permitia a separação dos lotes a partir 

de 1 hora de embebição.

Estudos de testes  de vigor  para  avaliação do potencial  fisiológico  de sementes  de 

espécies forrageiras são escassos e a metodologia utilizada na maioria das vezes são adaptadas 

das sementes de grandes culturas. Assim, essa adequação possibilitará o controle de qualidade 
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das sementes produzidas, podendo resultar no estabelecimento de pastagens mais uniformes e 

de forma mais rápida. Dessa forma, objetivou-se com este estudo, adequar a metodologia do 

teste de envelhecimento acelerado e de condutividade elétrica para avaliação da qualidade 

fisiológica de sementes de duas cultivares de Brachiaria brizantha.

3 MATERIAL E MÉTODOS

O  trabalho  foi  conduzido  no  Laboratório  de  Sementes,  do  Departamento  de 

Agronomia,  da  Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri,  UFVJM, 

Diamantina,  MG.  Foram utilizados  quatro  lotes  de  sementes  de  Brachiaria  brizantha cv. 

Marandu, todos da safra 2011, sendo o lote 1 de Mato Grosso, o lote 2 de Mato Grosso do 

Sul, o lote 3 de São Paulo e o lote 4 de Minas Gerais, e quatro lotes de sementes da cv. 

Xaraés, todos da mesma safra e origem da cultivar anterior. A qualidade fisiológica dos lotes 

de semente foi avaliada pelos seguintes determinações e testes:

O  grau de umidade foi determinado pelo método de estufa a 105 ºC por 24 horas 

(Brasil, 2009), com duas repetições de 5 g de sementes.

O teste de germinação foi realizado utilizando-se quatro repetições de 50 sementes 

por lote. A semeadura foi efetuada sobre duas folhas de papel mata-borrão umedecida com 

água destilada, na quantidade de 2,5 vezes o peso do substrato, em gerbox, e acondicionados 

em germinador do tipo B.O.D., à temperatura alternada de 20 ºC-35 ºC (35 ºC/8 horas, em 

presença de luz, e a 20 ºC/16 horas, no escuro). As avaliações foram iniciadas aos sete dias 

(primeira contagem), e encerradas aos 21 dias após instalação, computando-se as plântulas 

normais, anormais deformadas e infeccionadas, sementes dormentes e mortas. Os resultados 

foram expressos em porcentagem de plântulas normais (Brasil, 2009). Ao final do teste, as 

sementes que não germinaram foram submetidas ao teste de tetrazólio, sendo imersas em uma 

solução de tetrazólio a 0,1% e mantidas em câmara escura, a 37 ºC, por 3 horas (Dias & 

Alves,  2000).  Após esse período,  as  sementes  foram lavadas  e  a quantidade  de sementes 

viáveis  foi somada à contagem final  do teste de germinação.  O  índice de velocidade de 

germinação (IVG) foi feito conjuntamente com o teste de germinação, contando-se o número 

de sementes germinadas diariamente, até a estabilização, e calculado conforme a fórmula de 

Maguire (1962).

Para o teste de emergência de plântulas foi efetuada a semeadura em substrato solo + 

areia na proporção 1:2 em bandejas plásticas. A umidade do substrato foi ajustada para 60% 

da capacidade  de retenção.  A semeadura  foi  realizada  com profundidade de 1 cm,  sendo 
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utilizadas quatro repetições de 50 sementes e as bandejas foram mantidas em temperatura 

ambiente. Quando se iniciou a emergência, foram realizadas avaliações diárias, computando-

se o estande inicial ao 7º dia e o número de plântulas emergidas, até a estabilização. O índice 

de velocidade de emergência (IVE) foi determinado conforme fórmula de Maguire (1962).

Para o teste de envelhecimento acelerado, foram utilizados quatro repetições de 50 

sementes  distribuídas em telas de alumínio e sobrepostas no interior de uma caixa plástica 

tipo  gerbox,  contendo  40  mL  de  água  destilada.  Posteriormente,  os  gerboxes  foram 

acondicionados  em câmara  de  germinação  do  tipo  B.O.D.  por  24,  48,  72  e  96  horas  e 

testemunha, a temperatura de 45 oC. Decorrido cada período de envelhecimento acelerado, as 

sementes foram postas  para germinar. A avaliação da percentagem de plântulas normais foi 

realizada no 21º dia após a semeadura (Brasil, 2009). Além disso, foi realizada também a 

determinação do grau de umidade após cada período do envelhecimento acelerado (Brasil, 

2009).

Para o  teste de envelhecimento acelerado com solução saturada de NaCl, foram 

incorporadas ao teste de envelhecimento acelerado, as modificações propostas por Jianhua & 

McDonald (1996). Dessa forma, utilizou-se, ao invés da água destilada,  40 mL de solução 

saturada de NaCl,  na proporção de 40 g de NaCl para 100 mL de água, o qual proporciona 

umidade relativa de 76%.

Para o  teste de condutividade elétrica, foram avaliados os efeitos dos períodos de 

embebição (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24 horas) e das combinações número de 

sementes/  volume  de  água  deionizada  (25  sementes/25  mL;  25  sementes/  50  mL;  50 

sementes/50 mL; 50 sementes/ 75 mL). Foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes, 

que,  depois  de  contadas,  foram pesadas,  com precisão  de  duas  casas  decimais  (0,01g),  e 

colocadas em copos plásticos descartáveis, com capacidade de 200 ml, sendo adicionada água 

deionizada.  Posteriormente,  foram levadas  para câmaras  do tipo BOD, a  25  oC, e  a  cada 

período  de  embebição,  a  condutividade  elétrica  da  solução  foi  determinada  por  meio  de 

leituras  em  condutivímetro,  com  os  resultados  expressos  em  μS.cm-1.g-1.  À  exceção  dos 

fatores estudados, o teste foi conduzido conforme descrito por Vieira e Krzyzanowski (1999).

Os períodos de embebição das sementes, utilizados no teste de condutividade elétrica, 

foram definidos de acordo com a curva de embebição das sementes em água.

Para a construção da  curva de embebição, foram utilizados 4 lotes de sementes de 

cada cultivar, que foram colocadas em caixas acrílicas do tipo gerbox, tendo como substrato 

duas folhas de papel mata-borrão umedecidas com água destilada, em quantidade igual 2,5 
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vezes a massa do papel. Esses gerboxes, foram acondicionados em câmaras do tipo BOD, à 

temperatura de 25 oC, com luz constante.

As sementes foram pesadas secas antes do início da embebição e novamente pesadas a 

intervalos de tempo de acordo com o ganho de água. Para a avaliação,  as sementes  eram 

retiradas do gerbox, retirado o excesso de água com papel toalha e pesadas em balança de 

precisão de 0,001 g. Foi calculado o incremento porcentual de massa ao longo do tempo, em 

função da massa inicial das sementes. (Justo, 2007).

Para os testes de envelhecimento acelerado e condutividade elétrica, foi utilizado o 

delineamento inteiramente casualizado (DIC), com quatro repetições. Para o envelhecimento 

acelerado das sementes das duas cultivares (Marandu e Xaraés), adotou-se o esquema fatorial 

4x5 (quatro lotes de sementes e cinco períodos de envelhecimento) sendo que, as análises 

estatísticas para cada método, tradicional ou com solução saturada de NaCl, foram realizadas 

separadamente.  Para  o  teste  de  condutividade  elétrica  das  sementes  dos  dois  cultivares 

(Marandu  e  Xaraés),  adotou-se  o  esquema  fatorial  4x12x4 (quatro  lotes  de  sementes,  12 

períodos de embebição e 4 tratamentos combinando número de sementes e volumes de água).

Os dados foram submetidos à analise de variância e as médias comparadas entre si 

pelo teste de Scott-Knott,  a 5% de probabilidade.  As análises estatísticas foram realizadas 

com o auxílio do programa estatístico SISVAR® (Ferreira, 2000).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para  a  cultivar  Marandu observou-se  que  o  grau  de  umidade  das  sementes  foram 

semelhantes para os quatro lotes sendo igual a 10%. Já para a cultivar Xaraés, a umidade foi  

igual a 11%, em todos os lotes avaliados.  O grau de umidade das sementes é de extrema 

importância  para padronização de qualquer  método,  bem como na obtenção de resultados 

uniformes  entre  laboratórios  e  dentro  de  um mesmo  laboratório.  Sementes  com grau  de 

umidades  maiores  tendem a degradar  mais  rapidamente  nas condições  de envelhecimento 

acelerado, quando comparadas as sementes com grau de umidade menores (Marcos Filho, 

2005).

Ainda para a cultivar Marandu, observou-se pelos resultados do teste de germinação, 

primeira contagem de germinação e índice de velocidade de germinação (IVG) (tabela 1) que 

os lotes 1 e 4 são de qualidade superior e os lotes 2 e 3 de qualidade inferior. Para o teste de 

emergência  pode-se  observar  a  superioridade  do  lote  1,  seguido  dos  lotes  4,  3  e  2, 

respectivamente, distinguindo os lotes em quatro níveis de qualidade. Com o teste do estande 
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inicial,  foi  possível  distinguir  os  lotes  em  dois  níveis  de  qualidade,  confirmando  a 

inferioridade do lote 2, e colocando os lotes 1, 3 e 4 como superiores. Examinando-se os 

resultados do IVE foi possível distinguir os lotes em três níveis de qualidade, sendo o lote 1 

de melhor qualidade, o 4 e o 3 intermediário e o 2, inferior. 

Tabela 1 - Resultados de plântulas normais na germinação – G (%); primeira contagem – PC 

(%); índice de velocidade de germinação - IVG; emergência – E (%); estande inicial – EI (%); 

e índice de velocidade de emergência – IVE e, obtidos de 4 lotes de sementes de Brachiaria  

brizantha cv Marandu. UFVJM, Diamantina, MG. 2012.

Lotes G PC IVG E EI IVE
1 81 a 58 a 5,07 a 80 a 33 a 10,07 a
2 55 b 33 b 3,53 b 16 d 3 b 1,25 c
3 58 b 34 b 3,56 b 45 c 22 a 6,17 b
4 77 a 52 a 5,39 a 65 b 18 a 5,94 b

CV (%) 14,20 19,37 12,99 9,50 24,85 15,42
Médias seguidas pela mesma letra minúscula, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5%.

Para a cultivar Xaraés (tabela 2), examinando-se os resultados referentes a primeira 

contagem  da  germinação  e  o  índice  de  velocidade  de  germinação  (IVG)  observou-se  a 

superioridade do lote 2 e a inferioridade dos lotes 1, 3 e 4. Para a germinação não houve 

diferenças significativas entre os lotes avaliados. Para o estande inicial (EI), os lotes 1 e 2 

foram  superiores  e  o  3  e  4  inferiores.  Contudo,  ao  analisar  os  resultados  do  teste  de 

emergência e o índice de velocidade de emergência (IVE) foi possível estratificar os lotes em 

quatro níveis  de vigor,  sendo o lote  2 de qualidade  superior,  seguido dos  lotes  1,  3 e  4, 

respectivamente. 

Tabela 2. Resultados de plântulas normais na germinação – G (%); primeira contagem – PC 

(%); índice de velocidade de germinação - IVG; emergência – E (%); estande inicial – EI (%); 

e índice de velocidade de emergência – IVE obtidos de 4 lotes de sementes de  Brachiaria  

brizantha cv Xaraés. UFVJM, Diamantina, MG. 2012.

Médias seguidas pela mesma letra minúscula, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5%.

Lotes G PC IVG E EI IVE
1 64 a 19 b 3,25 b 50 b 25 a 3,11 b
2 70 a 32 a 4,23 a 63 a 23 a 3,74 a
3 64 a 13 b 3,25 b 43 c 18 b 2,53 c
4 66 a 16 b 3,54 b 31 d 14 b 1,86 d

CV (%) 8,70 22,99 6,36 8,65 13,21 7,18
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O grau de umidade após o teste de envelhecimento acelerado de ambas cultivares, 

apresentou interação significativa (p < 0,05) apenas entre os métodos e períodos, não havendo 

diferenças significativas entre os lotes avaliados (tabelas 3 e 4).

Observa-se ainda, nas tabelas 3 e 4, que, no envelhecimento acelerado tradicional, as 

sementes  apresentaram um grau  de  umidade  relativamente  alto,  devido  a  maior  umidade 

relativa dentro do gerbox, podendo essa ser a causa da dificuldade de estratificar ao lotes em 

diferentes níveis de qualidade (Ávila, et al., 2006).

Tabela 3.  Resultados  do grau de umidade (%) nos diferentes  períodos de envelhecimento 

acelerado tradicional e com solução saturada de NaCl das sementes de Brachiaria brizantha 

cv Marandu. UFVJM, Diamantina, MG. 2012.

Períodos de envelhecimento 
(horas)

Tratamentos
Tradicional NaCl

Testemunha 10 aA 10 aA
24 14 bA 10 aA
48 15 bB 10 aA
72 16 bB 10 aA
96 17 bB 12 aA

CV (%) 9,71
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de  
Scott-Knott 5% de probabilidade.

Após a exposição ao envelhecimento acelerado tradicional e com o uso de solução 

saturada  de  NaCl  (tabelas  3  e  4),  verificou-se  que,  independentemente  do  período  de 

exposição,  o  emprego  de  solução  saturada  de  NaCl,  resultou  em  teores  de  água 

acentuadamente inferiores e mais uniformes que os observados para as sementes envelhecidas 

pelo procedimento tradicional.

Tabela 4.  Resultados  do grau de umidade (%) nos diferentes  períodos de envelhecimento 

acelerado tradicional e com solução saturada de NaCl das sementes de Brachiaria brizantha 

cv Xaraés. UFVJM, Diamantina, MG. 2012.

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de  
Scott-Knott 5% de probabilidade.

Períodos de envelhecimento 
(horas)

Tratamentos
Tradicional NaCl

Testemunha 11 aA 11 bA
24 15 aB 9 bA
48 15 aB 9 bA
72 17 aC 9 bA
96 19 aC 9 bA

CV (%) 7,76
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Segundo Jianhua e McDonald (1996), com a utilização de solução saturada de NaCl 

haverá uma redução na umidade relativa dentro do gerbox, de forma que a semente absorverá 

água em menor velocidade, resultando em graus de umidade inferiores e uniformes, quando 

comparados ao envelhecimento acelerado tradicional, promovendo efeitos menos severos nas 

sementes e sem reduzir a eficiência do teste. Esse fato também foi observado por Silva, et al. 

(2010), em sementes de grama-bermuda, Souza et al. (2009), em aveia preta e Tunes et al. 

(2011), em azevém.

Além disso, a utilização da solução saturada de NaCl, reduziu o desenvolvimento de 

fungos durante o teste (figura 1),  devido a  restrição da umidade relativa  do ambiente  no 

interior das caixas plásticas, o que não favorece a proliferação de microrganismos. É provável 

que  a  solução salina  libere  íons  de  cloro  e  sódio para  o  meio  e  esses  íons  de  cloro  por 

possuírem ação antifúgica, contribuem para a redução na proliferação de fungos (Ávila et al., 

2006).  A  ausência  de  fungo  durante  o  teste  de  envelhecimento  acelerado  com  solução 

saturada de NaCl  também foi constatada por Tunes, et al. (2011), em sementes de azévem, 

Souza et al. (2009), em aveia preta e Silva et al. (2010), em sementes de grama-bermuda.
Figura  1  -  Desenvolvimento  de  fungos  em  sementes  de 
Brachiaria  brizantha cv  Marandu  submetidas  ao  teste  de 
envelhecimento  acelerado.  Visão  geral  e  aproximada  do 
gerbox no tratamento com solução saturada de NaCl (A) e 
(B),  respectivamente,  e pelo método tradicional (C) e (D), 
respectivamente,  após 72 horas de envelhecimento.  A seta 
indica os fungos. UFVJM, Diamantina, MG. 2012.

Para  os  resultados  de  plântulas  normais 

obtidos  no  teste  de  envelhecimento  acelerado, 

houve  interação  dupla  significativa  (p  <  0,05) 

entre os períodos e os lotes (tabelas 5 e 6), para 

cada método testado, para ambas cultivares.

Examinando-se  os  resultados  do  teste  de 

envelhecimento  acelerado  tradicional  para  a 

cultivar Marandu (tabela 5), pode-se observar que, 

após  24  horas  de  envelhecimento  não  houve 

diferenciação  dos  lotes,  porém  observou-se  um 

aumento  na  porcentagem  de  germinação  das 

sementes  dos  lotes  2 e  3,  quando comparados  a 

testemunha. Esse aumento não foi estatisticamente 

significativo, porém foi suficiente para igualar estatisticamente a qualidade dos lotes após 24 

horas de envelhecimento. Segundo Meschede et al. (2004), o envelhecimento acelerado é uma 
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tecnologia eficiente para superação de dormência de sementes de  B. brizantha cv Marandu, 

contudo o período de exposição pode variar com a qualidade inicial do lote.

Pode-se observar ainda na tabela 5, após 48 e 72 horas de envelhecimento pelo método 

tradicional, a superioridade dos lotes 1 e 4 e a inferioridade dos lotes 2 e 3, assemelhando-se 

ao resultado apresentado nos testes de germinação, primeira contagem e IVG (tabela 1).

Após 96 horas de envelhecimento, confirma-se a superioridade do lote 1, em relação 

aos demais lotes.

Tabela 5. Resultados de plântulas normais (%) obtidos no teste de germinação por meio de 

sementes  de  Brachiaria  brizantha cv  Marandu,  submetidas  aos  diferentes  períodos  de 

envelhecimento acelerado tradicional e com solução saturada de NaCl. UFVJM, Diamantina, 

MG. 2012.

Lotes
Tratamentos/ Períodos de envelhecimento (horas)

Tradicional NaCl
0 24 48 72 96 0 24 48 72 96

1 81 aA 76 aA 80 aA 76 aA 85 aA 81 aA 72 aA 75 aA 77 aA 77 aA
2 55 aB 60 aA 46 bB 39 bB 48 bB 55 aB 31 bB 25 bC 29 bD 18 bC
3 58 aB 68 aA 58 aB 44 bB 45 bB 58 aB 61 aA 46 aB 51 aC 54 aB
4 77 aA 72 aA 81 aA 69 aA 47 bB 77 aA 73 aA 71aA 66 bB 59 bB

CV (%) 12,38
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de  
Scott-Knott 5% de probabilidade.

No envelhecimento acelerado com solução saturada de NaCl, para a cultivar Marandu, 

observa-se, após 24 horas de envelhecimento,  a inferioridade do lote 2, como foi constatado 

pelos testes de emergência, estande inicial e IVE (tabela 1).

Após 48 horas de envelhecimento foi possível distinguir os lotes em três níveis de 

qualidade, sendo os lotes 1 e 4 de qualidade superior, o 3 intermediário e o 2 inferior. Nos 

testes de germinação, primeira contagem e IVG, também foi detectada a superioridade dos 

lotes 1 e 4, e, nos testes de emergência, estande inicial e IVE a inferioridade do lote 2 (tabela 

1).

Examinando-se os resultados após 72 horas, foi possível estratificar os lotes em quatro 

níveis  de  qualidade,  sendo  o  lote  1  de  qualidade  superior,  seguidos  dos  lotes,  4,  3  e  2, 

respectivamente.  Esses  resultados  coincidem  com  os  resultados  obtidos  nos  testes  de 

emergência (tabela 1).

O período de 96 horas de envelhecimento também classificou os lotes em três níveis 

de qualidade, sendo o lote 1 de qualidade superior, seguido dos lotes 3 e 4, intermediários e o 
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lote 2 de qualidade inferior. A superioridade do lote 1 foi detectada nos testes de emergência e 

IVE, bem como a inferioridade do lote 2, que além destes testes foi detectada ainda pela 

emergência inicial (tabela 1).

Em todos os períodos estudados no teste de envelhecimento acelerado com solução 

saturada de NaCl, o lote 2 teve desempenho inferior aos demais.

Para a cultivar Xaraés, analisando-se os resultados de plântulas normais após o teste de 

envelhecimento acelerado tradicional (tabela 6) após 24 horas de envelhecimento, foi possível 

classificar os lotes em dois níveis de qualidade, sendo o lote 2 de qualidade superior e os lotes 

1,  3  e  4  iguais  e  de  qualidade  inferior.  Percebe-se  ainda  que,  após  24  horas  de 

envelhecimento, houve o decréscimo de plântulas normais para todos os lotes, com exceção 

do lote 2, onde isso só ocorreu após 48 horas.

Após  48  e  72  horas  de  envelhecimento  pelo  método  tradicional,  os  lotes  foram 

classificados em dois níveis de qualidade sendo os lotes 1 e 2 de qualidade superior e os lotes 

3 e 4 de qualidade inferior, concordando com o resultado encontrado no estande inicial (tabela 

2).

É possível  observar  que a  diferenciação dos  lotes  em três  níveis  de qualidade,  só 

ocorreu  após  96  horas  de  envelhecimento,  onde  o  lote  2  apresentou  qualidade  superior, 

coincidindo com os testes de germinação, primeira contagem, EI, IVE e IVG (tabela 2), os 

lotes 1 e 3 de qualidade intermediária e o lote 4 de qualidade inferior.

Tabela 6. Resultados de plântulas normais (%) obtidos no teste de germinação por meio de 

sementes  de  Brachiaria  brizantha cv  Xaraés,  submetidas  aos  diferentes  períodos  de 

envelhecimento acelerado tradicional e com solução saturada de NaCl. UFVJM, Diamantina, 

MG. 2012.

Lotes
Tratamentos/ Períodos de envelhecimento (horas)

Tradicional NaCl
0 24 48 72 96 0 24 48 72 96

1 62 aA 52 bB 49 cA 37 dA 27 eB 62 aA 51 aB 55 aA 58 aA 40 bB
2 69 aA 63 aA 46 bA 44 bA 45 bA 69 aA 62 aA 57 bA 58 bA 52 bA
3 62 aA 51 bB 26 cB 25 cB 22 cB 62 aA 42 bC 27 cB 34 cB 30 cC
4 61 aA 36 bB 27 bB 26 bB 15 cC 61 aA 31 bD 21 cB 18 cC 22 cC

CV 
(%) 14,90

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de  
Scott-Knott 5% de probabilidade.
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Pelo método com uso de solução saturada de NaCl (tabela 6), para a cultivar Xaraés, 

após 24 horas já foi possível distinguir os lotes em quatro níveis de qualidade, sendo o lote 2 

de qualidade superior, concordando com todos os testes realizados anteriormente, seguido dos 

lotes 1, 3 e 4, respectivamente, coincidindo assim com os resultados da emergência e do IVE 

(tabela 2).

Após 48 horas de envelhecimento, foi possível observar a classificação dos lotes em 

dois níveis de qualidade sendo os lotes 1 e 2 de qualidade superior e os lotes 3 e 4 iguais e 

inferiores.

Após 72 horas de envelhecimento, também foi observada a superioridade dos lotes 1 e 

2, seguidos dos lotes 3 e 4, de qualidade intermediária e inferior, respectivamente.

Na utilização do período de 96 horas de envelhecimento, foi possível classificar os 

lotes em três níveis de qualidade, sendo o lote 2 de qualidade superior, o 1 intermediário e o 3 

e 4 inferiores.

De maneira geral os dados obtidos no envelhecimento acelerado com solução saturada 

de NaCl, concordam com o maior vigor do lote 2 e a inferioridade do lote 4, sendo que os 

lotes 1 e 3 ora se comportam como lotes mais vigorosos, ora como menos vigoroso. Para 

Rodo et al. (1998); Marcos Filho, (1999); Santos et al. (2011), lotes de vigor intermediário 

são de difícil identificação podendo ter comportamento igual aos de maior vigor ou de menor 

vigor dependendo do teste empregado.

De acordo com Spinola  et  al.  (1998),  e  Marcos  Filho  (1999),  períodos  longos de 

envelhecimento acelerado tradicional podem ocasionar condições muito drásticas, capazes de 

dificultar  ou  impedir  a  detecção  de  diferenças  significativas  de  qualidade  entre  lotes  de 

sementes. Isso também foi observado por Silva et al. (2010), em sementes de grama-bermuda. 

O envelhecimento  acelerado tradicional  tem revelado resultados  pouco reproduzíveis  para 

espécies  de  sementes  pequenas,  uma  vez  que  estas  absorvem  água  mais  rapidamente, 

resultando  em  teores  de  água  elevados  e  deterioração  mais  acentuada  (Powell,  1995; 

Panobianco e Marcos Filho, 2001).

Observa-se  ainda,  no envelhecimento  acelerado  tradicional,  que  a  alta  temperatura 

associada à umidade relativa de 100% foram condições excessivamente estressantes para as 

sementes de B. brizantha, para as duas cultivares em estudo, visto que houve uma diminuição 

drástica na porcentagem de germinação das sementes a partir de 48 horas de exposição a esse 

tratamento. Isso também foi observado por Usberti (1982) em sementes de capim-colonião 
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onde ele verificou que, o envelhecimento acelerado durante 48 horas, foi muito drástico para 

as sementes, conduzindo a percentagens de germinação muito baixas.

A utilização da solução saturada de NaCl,  quando comparada a utilização da água 

destilada pura, faz com que as sementes não absorvam muita água (proporciona uma menor 

umidade relativa do ar) e sofram um processo de deterioração atenuado, mesmo diante de uma 

metodologia que causa um estresse nas sementes com a utilização de alta temperatura (Tunes 

et. al., 2011). Resultados consistentes com o uso desse procedimento para avaliação do vigor 

de sementes foram obtidos por Lopes et  al  (2009), com sementes de azévem, Silva et al. 

(2010), com grama-bermuda e Fanan et al. (2006), com trigo.

Para o estabelecimento dos períodos de pré-condicionamento para a realização do teste 

de condutividade elétrica, foi realizada a curva de embebição.

Observa-se  pela  figura  2  que  todos  os  lotes  de  sementes  da  cultivar  Marandu 

obedeceram ao padrão trifásico da germinação. Para os lotes 1, 2, 3 e 4, a estabilização da 

absorção de água, final da fase I, ocorreu após 32, 59, 52 e 39 horas respectivamente; a fase II 

teve duração de 56, 19, 31 e 59 horas, respectivamente, e a fase III teve seu início após, 78, 

78, 83 e 98 horas, respectivamente.

Lote 1 y = 0,0001x3 - 0,0215x2 + 1,0759x + 119,27 R² = 0,9135
Lote 2 y = 6E-05x3 - 0,0124x2 + 0,839x + 85,766 R² = 0,8028
Lote 3 y = 8E-05x3 - 0,0139x2 + 0,7973x + 115,91 R² = 0,8820
Lote 4 y = 0,0001x3 - 0,0235x2 + 1,3912x + 99,352 R² = 0,7936

Figura 2 - Curva de embebição das sementes de Brachiaria brizantha cv Marandu, lote 1, lote 2, lote 3 e lote 4. 
UFVJM, Diamantina, MG. 2012.

1 2

3 4
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O mesmo ocorreu para a cultivar Xaraés, onde todos os lotes apresentaram um padrão 

trifásico de germinação (figura 3), sendo que, para os lotes 1, 2, 3 e 4 a fase I da curva de  

embebição durou 97, 62, 48 e 38 horas, respectivamente; a fase II teve duração de 13, 53, 26 e 

15  horas,  respectivamente,  e  a  fase  III  teve  início  após,  110,  115,  74  e  53  horas, 

respectivamente.

Lote 1 y = 4E-05x3 - 0,0125x2 + 1,2974x + 123,42 R² = 0,9015
Lote 2 y = 6E-05x3 - 0,016x2 + 1,2952x + 115,19 R² = 0,9296

Lote 3 y = 0,0002x3 - 0,0368x2 + 2,1596x + 113,84 R² = 0,9234
Lote 4 y = 0,0004x3 - 0,0554x2 + 2,4901x + 108,95 R² = 0,891

Figura 3 - Curva de embebição das sementes de Brachiaria brizantha cv Xaraés, lote 1, lote 2, lote 3 e lote 4. 
UFVJM, Diamantina, MG. 2012.

O teste de condutividade elétrica avalia a intensidade dos danos causados à membrana 

durante  o  processo  de  deterioração  das  sementes  por  meio  da  quantificação  dos  solutos 

lixiviados, processo esse que ocorre durante as fases I e II da germinação das sementes. Dessa 

forma, o período máximo para a realização do teste de condutividade elétrica é de 32 horas 

para a cultivar Marandu e 38 horas para a cultivar Xaraés, para os lotes estudados.

No entanto, o período máximo de embebição utilizado para a realização do teste de 

condutividade elétrica, nesse estudo, foi o de 24 horas para ambas cultivares, pois durante a 

condução  do  teste,  após  24  horas  de  embebição,  as  sementes  começaram  a  protrusão 

1 2

3 4
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radicular, liberando lixiviados que não refletem a deterioração da semente e sim a retomada 

do metabolismo para que comece a ocorrer a protrusão. 

Para  a  cultivar  Marandu,  a  condutividade  elétrica  (tabela  7),  avaliada  sob  os  três 

fatores (combinação de quantidade de sementes/volume de água, período de imersão e lotes), 

apresentou interação tripla  significativa (p < 0,05),  ou seja, os lotes de sementes têm um 

desempenho diferente em cada combinação de volume de água e período de imersão.

Com  relação  ao  período  de  imersão  das  sementes,  verificou-se  o  aumento  na 

quantidade de lixiviados liberados pelas sementes com o decorrer do período de imersão para 

cultivar Marandu (tabela 7).

Na combinação de 25 sementes com 25 mL de água, após 2 horas, o lote 1 apresenta 

qualidade superior, o 3 e 4 intermediários e o 2 qualidade inferior. Resultados semelhantes 

foram obtidos nos testes de emergência  (tabela  1),  em que a  superioridade do lote  1 e a 

inferioridade do lote 2 foram verificadas. Durante todo o período de imersão a classificação 

dos  lotes  em três  níveis  de  qualidade,  sendo  o  lote  1  de  qualidade  superior,  o  3  e  o  4 

intermediários e o 2 inferior, foi mantida até as 24 horas, período final do teste.

Na combinação de 25 sementes com 50 mL e 50 sementes com 75 mL, somente após 

6 horas e 22 horas de imersão, respectivamente, é que foi possível a separação dos lotes em 

três níveis de qualidade. Isso ocorre devido à liberação inicial de eletrólitos ser intensa logo 

no início da imersão das sementes em água, tornando-se difícil a distinção da qualidade entre 

os lotes (Vieira & Krzyzanowski, 1999).

No  tratamento  envolvendo  50  sementes  em 50  mL  de  água,  após  duas  horas  de 

imersão, já foi possível separar o lote 1 dos demais lotes mostrando que este lote, mesmo em 

um curto período de imersão, apresentou maior potencial fisiológico. No entanto, o período de 

duas horas não foi suficiente para apontar diferenças significativas de vigor entre os lotes 2 e 

3. Após 14 horas de imersão, foi possível classificar os lotes em quatro níveis de qualidade, 

sendo o lote 1 de qualidade superior, seguidos dos lotes 4, 3 e 2, respectivamente. Segundo 

Menezes  et  al.  (2007),  a  medida  que  se  aumenta  o  período  de  imersão  das  sementes,  a 

quantidade de lixiviados liberados pelas sementes mais vigorosas vai se estabilizando, dentre 

outros fatores, pela reorganização das membranas, favorecendo a classificação dos lotes em 

níveis de qualidade. Lopes & Franke (2010), trabalhando com sementes de azévem, também 

conseguiram melhor distinção dos lotes na utilização de 50 sementes em 50 mL.

Comparando os resultados da condutividade elétrica (Tabela 7) com os obtidos nos 

demais testes de avaliação do potencial fisiológico (Tabela 1), verifica-se a semelhança entre 

a condutividade elétrica após 14 horas de embebição com 50 sementes em 50 mL de água, a 
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emergência (tabela 1) e o envelhecimento acelerado com solução saturada de NaCl, por 72 

horas (tabela 5), uma vez que todos eles classificaram os lotes em quatro níveis de qualidade.

Tabela 7 - Resultados de condutividade elétrica (μS/cm/g) de sementes de Brachiaria brizantha cv Marandu em função dos tratamentos; 25 sementes 

(stes) em 25 mL de água deionizada; 25 sementes em 50 mL de água deionizada; 50 sementes em 50 mL de água deionizada e 50 sementes em 75 mL 

de água deionizada  e dos períodos de imersão. 

Tratamentos Lotes 
Períodos de imersão (horas) 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

25/25 

1 47aA 61aA 66aA 72aA 76aA 77aA 110bA 121bA 124bA 125bA 129bA 130bA 
2 171aC 188aC 190aC 193aC 201bC 208bC 218bC 228bB 234cC 241cC 258dC 265dC 
3 126aB 143aB 153bB 163bB 170bB 171bB 199cB 204cB 206cB 208cB 209cB 209cB 
4 145aB 162aB 168aB 169aB 174aB 175aB 182bB 197bB 188bB 189bB 184bB 199bB 

25/50 

1 18aA 23aA 26aA 29aA 32aA 33aA 39bA 44bA 46bA 47bA 47bA 49bA 
2 82aB 93aB 99aC 101aC 105aC 106aC 106aC 106aC 107aC 108aC 108aC 110aC 
3 61aB 72aB 79aB 85bB 91bC 91bC 95bC 98bC 102bC 106bC 109bC 110bC 
4 68aB 72aB 70aB 70aB 73aB 73aB 74aB 75aB 78aB 79aB 81aB 82aB 

50/50 

1 22aA 26aA 29aA 32aA 35aA 35aA 37aA 42aA 44aA 44aA 44aA 44aA 
2 91aC 100aC 102aC 104aC 111aC 121aC 128bD 137bD 143bD 148bD 149bD 156bD 
3 85aC 96aC 100aC 101aC 102aC 102aC 102aC 104aC 105aC 108aC 110aC 111aC 
4 64aB 69aB 72aB 72aB 75aB 76aB 76aB 77aB 77aB 78aB 79aB 86aB 

50/75 

1 14aA 17aA 19aA 21aA 23aA 24aA 25aA 28aA 28aA 29aA 29aA 27aA 
2 55aB 56aB 56aB 58aB 58aB 62aB 73bB 78bB 86bB 86bB 89bC 91bC 
3 51aB 58aB 62aB 66aB 69aB 69aB 75aB 79aB 78aB 77aB 80aC 83aC 
4 39aB 40aB 42aB 42aA 42aA 43aA 44aA 47aA 49aA 50aA 52aB 52aB 

CV (%) 16,22 
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.
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Para a cultivar Xaraés, houve interação dupla significativa (p < 0,05) entre os lotes e a 

combinação de quantidade  de sementes/  volume de  água (tabela  8)  e  entre  os  lotes  e  os 

períodos estudados (tabela 9).

Pela tabela 8, observa-se que quando o teste foi realizado com 25 sementes em 25 mL 

de água e com 50 sementes em 50 mL de água, foi possível separar os lotes em 4 níveis de 

qualidade,  sendo o lote 2 superior seguido dos lotes 1, 3 e 4, respectivamente.  O mesmo 

resultado  foi  obtido  pelos  testes  emergência  e  IVE  (tabela  2),  além  do  envelhecimento 

acelerado pelo método com solução saturada de NaCl, por 24 horas (tabela 6). A classificação 

do lote 2 com qualidade superior foi a mesma para todos os tratamentos testados, assim como 

a classificação em três níveis de qualidade, exceto o tratamento com 25 sementes em 25 mL 

de água e 50 sementes em 50 mL de água, que classificou em quatro níveis, mantendo a 

classificação do lote 2 como de melhor qualidade.

A classificação dos lotes foi mais evidente nas combinações proporcionais (número de 

sementes: volume de água), em que o número de sementes se encontra de 1:1 com o volume 

de água (25 sementes/ 25 mL e 50 sementes/ 50 mL). Nestas combinações constataram-se 

leituras de condutividade elétrica mais próxima dos resultados dos testes de caracterização 

dos  lotes.  Resultado  semelhante  também  foi  encontrado  por  Lopes  e  Franke.,  (2010), 

trabalhando com sementes de azévem, onde o tratamento utilizando-se 50 sementes em 50 mL 

de água, classificou os lotes de forma mais evidente.

Tabela  8.  Resultados  de  condutividade  elétrica  (μS/cm/g)  de  sementes  de  Brachiaria  

brizantha cv Xaraés submetidas aos diferentes tratamentos; 25 sementes (stes) em 25 mL de 

água deionizada; 25 sementes em 50 mL de água deionizada; 50 sementes em 50 mL de água 

deionizada e 50 sementes em 75 mL de água deionizada. UFVJM, Diamantina, MG. 2012.

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de  
Scott-Knott 5% de probabilidade.

Alguns trabalhos avaliaram a qualidade fisiológica das sementes utilizando números 

diferentes  de sementes,  com o objetivo de adequar  o teste  de condutividade  elétrica  para 

Lotes 25stes/25 mL 25stes/50 mL 50stes/50 mL 50stes/75 mL
1 244 cB 114 bB 109 bB 83 aB
2 201 cA 101 bA 93 bA 64 aA
3 258 dC 156 cC 146 bC 97 aC
4 329 cD 164 bC 165 bD 98 aC

CV (%) 15,31
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determinadas espécies, mostrando que é possível reduzir a quantidade de sementes utilizadas 

e obter uma melhor estratificação dos lotes de sementes (Lopes et al., 2010; Menezes et al., 

2007; Gaspar e Nakagawa, 2002). Ribeiro et al. (1997), concluíram que, para sementes de 

milho, as  repetições  de  25  sementes  apresentaram  melhores  resultados  do  que  as  de  50 

sementes. Portanto, seria mais indicado utilizar 25 sementes em 25 mL de água.

Resultados semelhantes de utilização de 25 sementes em 25 ml como metodologia do 

teste de condutividade elétrica já foram observados para sementes macrotiloma (Paiva et al., 

2008). No entanto, Menezes et al. (2007), para sementes de aveia preta e Tunes et al. (2008), 

para sementes de aveia branca, observaram que o número de 25 sementes foi eficiente para 

detectar diferenças de vigor quando as sementes foram embebidas em 75 mL de água.

Quanto  a  utilização  de  50  sementes  em  50  mL  de  água,  Steiner,  et  al.  (2011), 

concluíram  que  essa  seria  a  metodologia  eficiente  na  classificação  do  vigor  de  lotes  de 

sementes de triticale. Entretanto, Lima, (2005) e Silva et al. (2012), para sementes de trigo e 

crotalária,  respectivamente,  observaram  que  o  número  de  50  sementes  foi  eficiente  para 

verificar diferenças de vigor quando as sementes foram embebidas em 75 mL de água.

Com relação ao período de imersão  (tabela  9)  observa-se que  após 2 horas  já  foi 

possível  detectar  diferença na qualidade  dos lotes  quanto ao potencial  fisiológico em três 

níveis de qualidade,  mostrando a superioridade do lote  2. Todavia,  a distinção em quatro 

níveis  de  qualidade,  sendo  o  lote  2  de  qualidade  superior,  seguido  dos  lotes,  1,  3  e  4 

respectivamente, foi observada apenas após 14 horas de imersão. Essa classificação  dos lotes 

em quatro  níveis  de  qualidade  também  foi  observado  para  os  testes  IVE,  emergência  e 

envelhecimento acelerado com solução saturada de NaCl por 24 horas. 

Verificou-se ainda na tabela 9, o aumento na quantidade de eletrólitos liberados pelas 

sementes com o decorrer do período de imersão, demonstrando a influência do período de 

imersão das sementes na quantidade de solutos lixiviados para a solução. Isso também foi 

relatado  por  Paiva  (2007)  para  sementes  de  macrotiloma,  Machado  et  al.  (2011),  para 

sementes de ervilha forrageira, Vazquez et al. (2011), para sementes de sorgo e Maree et al. 

(2007), para sementes de milho.

Sabendo-se  que  a  liberação  inicial  de  eletrólitos  é  intensa,  tanto  pelas  sementes 

intactas  e  vigorosas  como  pelas  danificadas,  torna-se  difícil  à  identificação  de  possíveis 

diferenças  de  qualidade  entre  os  lotes  logo  no  início  da  embebição.  No  entanto,  com o 

decorrer deste processo, a quantidade de lixiviados liberados pelas sementes vigorosas vai se 

estabilizando,  em razão,  principalmente,  da  reorganização  das  membranas,  favorecendo  a 

ordenação dos lotes em níveis de qualidade (Lopes e Franke., 2010).



23

Sementes  mais  deterioradas  ou danificadas  liberam maiores  quantidades  de solutos 

durante  a  embebição  refletindo  o  grau  de  desorganização  de  suas  membranas  e, 

consequentemente, sua qualidade fisiológica e vigor (Sá, 1999) conforme se pode verificar 

observando-se o lote 4, onde houve um maior valor da condutividade elétrica.

Para espécies de sementes pequenas, o período de embebição pode variar de minutos a 

poucas  horas,  como  observado  para  várias  espécies  (Roveri-José  et  al.,  2001;  Gaspar  e 

Nakagawa, 2002).

Tabela  9.  Resultados  de  condutividade  elétrica  (μS/cm/g)  para  os  diferentes  períodos  de 

embebição de sementes de Brachiaria brizantha cv Xaraés.

Lotes Períodos de embebição (horas)
2 4 6 8 10 12

1 95aA 109aB 119bB 125bB 134cB 138cA
2 82aA 88aA 99bA 106bA 110bA 115cB
3 127aB 140aC 147bC 153bC 159bC 163cC
4 112aB 128bC 141cC 150cC 160dC 167dC

Lotes 14 16 18 20 22 24
1 147cB 150dB 156dB 158dB 160dB 162dB
2 123cA 128cA 130cA 130cA 133cA 133cA
3 177cC 177cC 179cC 179cC 184cC 184cC
4 211eD 221eD 233fD 243gD 249gD 256gD

CV (%) 15,31
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de  

Scott-Knott 5% de probabilidade.

Estes resultados revelam que o teste  de condutividade pode ser mais  rápido que o 

usualmente recomendado (24 horas). Este fato é de grande importância para os programas de 

controle de qualidade de sementes onde se buscam informações sobre o vigor dos lotes em 

período de tempo relativamente curto.

5 CONCLUSÕES

O teste de envelhecimento acelerado possibilita as separação dos lotes de B. brinzatha 

cv Marandu e cv Xaraés pelo método com solução saturada de NaCl por 72 horas e 24 horas, 

respectivamente.

Para o teste de condutividade elétrica o período de embebição de 14 horas para ambas 

cultivares e utilizando-se 50 sementes em 50 mL para a cultivar Marandu e 25 sementes em 
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25 mL ou 50 sementes em 50 mL de água para a cultivar Xaraés é adequado para avaliação do 

potencial fisiológico das sementes.
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