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A avaliação da qualidade de sementes por meio de testes rápidos que proporcionem 
resultados reproduzíveis tem sido uma busca constante dos tecnologistas de sementes. 
Entre os testes indiretos cons iderados rápidos, o teste de tetrazólio vem se destacando, para 
isto, é preciso pessoal técnico treinado, padronização de metodologia, e programa de 
trabalho voltado para o aperfeiçoamento das técnicas utilizadas com rapidez e economia 
haja visto o custo elevado do sal 2,3,5 trifenil cloreto de tetrazólio. Este trabalho teve como 
objetivo definir uma alternativa metodológica para redução do uso deste sal e uma maior 
rapidez na avaliação da qualidade de sementes de azevém anual (Lolium multiflorum Lam.), 
uma gramínea forrageira de clima temperado, perfeitamente adaptada em todas as regiões 
do Rio Grande do Sul.  O experimento foi conduzido no Laboratório de Sementes do 
Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia da Faculdade de Agronomia - 
UFRGS, localizado no município de Porto Alegre, RS. As sementes de L. multiflorum foram 
colocadas previamente entre papel umedecido por 24 horas a temperatura de 30ºC e 
posteriormente estabelecidos quatro tratamentos: T1 e T2: sementes imersas diretamente na 
solução de tetrazólio a 0,5 e 1% respectivamente; T3 e T4: sementes seccionadas 
longitudinalmente através do centro do eixo embrionário postas em contato direto com o 
papel gerbox umedecido com 10 gotas de solução de tetrazólio a 0,5 e 1%, respectivamente, 
nos seguintes tempos de contato com o sal: uma, duas e três horas. Foram utilizadas 8 
repetições de 25 sementes. A comparação entre tratamentos foi analisada pelo teste não-
paramétrico de Wald-Wolfowitz..  De acordo com a Tabela 1, não houve diferença 
significativa (P>0,05) entre os tratamentos, ou seja, a avaliação da qualidade de sementes 
de azevém pode ser obtida através da utilização do método alternativo de tretrazólio.  
 
Tabela 1. Porcentagem média de sementes de azevém coloridas (C), parcialmente 

coloridas (PC) e não coloridas (NC) em função do tempo e forma de 
exposição das sementes ao sal de tetrazólio. 

 (T1) (T2) 

 C (%) PC (%) NC (%) C (%) PC (%) NC (%) 

1 hora 80 16 4 82 16 2 

2 horas 84 14 2 85 13 2 

3 horas 89 10 1 92 7 1 

 (T3) (T4) 

 C (%) PC (%) NC (%) C (%) PC (%) NC (%) 

1 hora 77 20 3 79 17 4 

2 horas 82 15 3 82 15 3 

3 horas 88 10 2 90 9 1 
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A base alimentar da bovinocultura  no Estado do Rio Grande do Sul é a vegetação dos 
campos nativos. Apesar da baixa incidência de leguminosas nessas pastagens, elas têm um 
papel muito importante na produção agrícola devido ao elevado valor nutritivo. As espécies 
do gênero Adesmia são citadas como forrageiras potencialmente valiosas e consideradas 
promissoras, desempenhando um papel importante em regiões de grandes secas estivais. A 
Adesmia latifolia é uma espécie hiberno–primaveril que se desenvolve no outono, 
permanecendo verde durante os meses de inverno rigoroso. Sua floração em situações de 
moderado pastejo é abundante e seus estolões formam emaranhados muito extensos. Após 
a semeadura, a semente necessita de um adequado suprimento de água e oxigênio para a 
ativação do processo de germinação. No entanto quando há excesso de água, a 
disponibilidade de oxigênio para o embrião diminui, reduzindo ou atrasando a germinação 
em várias espécies (Kozlowski & Pallardy, 1997). Durante o alagamento do solo ocorre, 
também, injúria por rápida embebição, isto é, entrada de água em grande quantidade e 
rapidez no interior da semente devido à diferença de potencial hídrico entre o interior da 
semente e o meio no qual ela se encontra, induzindo um desvio de metabolismo aeróbico 
para o metabolismo fermentativo (Crawford, 1978). Em determinadas regiões de umidade 
excessiva, vários fatores bióticos e abióticos influenciam na perda de viabilidade das 
sementes. Entre esses o excesso de chuva, logo após a semeadura, pode ser um fator 
limitante à produção, por causar deterioração das sementes levando à menor emergência 
das plântulas em campo (Blom, 1999). Este estudo teve como objetivo verificar os efeitos de 
diferentes períodos de alagamento sobre a germinação de sementes de Adesmia latifolia 
(Spreng.) Vog.. O trabalho foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes do 
Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre-RS no mês de julho de 2004. Foram usadas nesse 
experimento sementes de dois lotes de A. latifolia provenientes da Estação Experimental 
Agronômica da UFRGS, colhidas no ano de 2003. Realizou-se o peso de mil sementes nos 
dois lotes e logo após, utilizando-se do método da estufa a 105°C determinou-se o grau de 
umidade das sementes (Brasil, 1992). Foi feita a escarificação mecânica das sementes com 
o auxílio de um escarificador de sementes elétrico ( 1/3 HP – 1725 rpm) revestido com lixa 
n.º180. O tempo de escarificação durou cerca de 30 segundos para cada amostra (80 g) 
(Montardo et al., 2000). As sementes foram submersas em 100ml de água destilada em 
copos plásticos de 250ml, contendo cada copo aproximadamente 250 sementes e incubadas 
em BOD à 25°C por 0, 8, 16, 24, 32 e 48 horas. Após os períodos de alagamento, as 
sementes foram submetidas ao teste de germinação, sendo colocadas em caixas do tipo 
Gerbox e incubadas em germinador a temperatura de 25°C (Montardo et al., 2000). A 
avaliação foi realizada 12 dias após a semeadura e os resultados expressos em 
porcentagem média de plântulas normais, plântulas anormais, sementes duras e sementes 
mortas. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 2 
repetições de 100 sementes. A análise de variância foi realizada aplicando-se o teste F, e 
quando esse foi significativo, a comparação de médias foi feita através do teste de Duncan a 
5% de significância. Os resultados da análise de variância indicaram que a variável peso de 



1000 sementes foi significativa e germinação (plântulas normais), plântulas anormais e 
sementes mortas apresentaram médias que diferiram significativamente entre os períodos de 
alagamento. No entanto, a interação lotes x tratamento (T*L) foi significativa somente a  

FIG. 1. Resultados médios de germinação (%) de sementes de A latifolia (Spreng.) Vog., obtidos 
através de diferentes períodos de alagamento. Porto Alegre, RS, 2004.  
 
0.1%.Não houve efeito significativo dos teores de umidade, entre lotes e sementes duras 
mostrando com isto que as sementes de A. latifolia não suportam alagamento devido a falta 
de oxigênio, e acabam morrendo. A germinação das sementes diminuiu logo após serem 
submetidas ao alagamento (Figura 1). 
 
Após os períodos de alagamento 8, 16, 24, 32 e 48 horas, houve um decréscimo de, 
aproximadamente, 41, 41, 49, 81 e 123 pontos percentuais, respectivamente. Conclui-se 
então, que o período de 8 horas de alagamento pode provocar prejuízos irreversíveis ao 
estabelecimento de A. latifolia. O estudo do efeito do alagamento na germinação de 
sementes A. latifolia necessita de maiores estudos, utilizando maior número de lotes, tendo 
em vista sua utilização em laboratórios de análise de sementes, pois pode ser um bom 
indicativo para diferenciação de níveis de qualidade fisiológica em sementes. 
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Parte da Região Sul do Brasil é formada pelos campos naturais e em Santa Catarina, esta 
formação campestre está localizada, principalmente, no Planalto Sul. Esta  formação é 
constituída por uma alta diversidade de espécies vegetais, ainda não estimadas totalmente. 
Quando caracterizadas, necessitam de estudos dirigidos para melhor aproveitamento, como 
é o caso das forrageiras. A ocupação e o manejo inadequado do Planalto Catarinense tem 
provocado a perda da diversidade genética destes materiais genéticos. A coleta e 
conservação na forma de semente em Banco Ativo de Germoplasma (BAG), pode ser uma 
forma de garantir exemplares para posteriores estudos. Contudo, é necessária a 
manutenção periódica e a regeneração dos acessos destes bancos de germoplasma.  
O BAG forrageiras da Epagri de Lages (SC) possui 2.404 acessos de 263 espécies,  
introduzidos a partir de 1977, mantidos em câmara seca com temperatura de 10º C e 
umidade do ar inferior a 40%. No presente trabalho, estudou-se a viabilidade de  sementes 
de Adesmia tristis, Bromus auleticus, Paspalum dilatatum e Trifolium repens  armazenadas 
no BAG, visando estabelecer metodologias de conservação, manutenção e regeneração dos 
recursos genéticos estocados. Sementes das quatro espécies forrageiras foram submetidas 
a testes de tetrazólio, germinação e vigor no Laboratório de Sementes do CCA da 
Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, S.C. Para o teste de germinação 
da A. tristis, empregaram-se 10 amostras de 200 sementes cada, com duas repetições. Para 
P. dilatatum, T. repens e B. auleticus, o experimento foi composto de 10 amostras de 100 
sementes cada, com duas repetições. O preparo das sementes de A. tristis para germinação 
foi feito através de escarificação com lixa no 220. Para B. auleticus, removeu-se a lema que 
revestia os grãos e, para P. dilatatum, cortou-se a extremidade apical em ¼ da semente. 
Sementes de T. repens não receberam pré-tratamento. Em seguida estas sementes foram 
acondicionadas em rolo de papel (mata-borrão) e colocadas em câmara de germinação com 
temperatura de 27o C (+-2oC). A obtenção de dados foi feita aos 5, 8, 10, 15 e 23 dias de 
indução. Para o teste de tetrazólio, o pré-condicionamento foi o mesmo aplicado no 
experimento anterior, empregando-se 10 amostras, com duas repetições de 50 sementes 
cada, acondicionadas em rolo de papel e mantidas em câmara de germinação para 
embebimento em água por 24 horas em temperatura de 27oC (+- 2oC). A seguir, as 
sementes de P. dilatatum  e B. auleticus foram seccionadas em sentido longitudinal,  
aproveitando-se apenas a parte que continha o embrião, imergindo-as em solução de 
tetrazólio a 1% (MARA, 1992) por um período de 3 a 4 horas. Para A. tristis , as sementes 
foram seccionadas ao meio no sentido periclinal após 48 horas em câmara de germinação, 
sendo, após, imersas em solução de tetrazólio a 1% por 2 h. Para T. repens, os embriões 
foram excisados e inseridos em solução de tetrazólio de 0,5% de ½ a1 hora. Estes 
procedimentos e análise foram efetuados com o auxílio de lupa com aumento de 15x. No 
teste de vigor, avaliou-se a velocidade de germinação aos 5, 8, 10, 15 e 23 dias , a partir do  



experimento de germinação e determinou-se o índice de vigor. Os resultados obtidos em 
resposta ao teste de tetrazólio, germinação e vigor estão resumidos na tabela 1. 

 

Tabela 1. Testes de tetrazólio, germinação e vigor de sementes armazenadas, de P. 
dilatatum, B. auleticus, T.  repens e A. tristis, em diferentes períodos. 

P. dilatatum  B. auleticus  T. repens  A. tristis   

Ano tetrazólio 
germinaç

ão 
Ìndice de 
Vigor  ano tetrazólio 

Germinaç
ão 

Ìndice de 
Vigor  ano tetrazólio 

Germina 
ção 

Ìndice de 
Vigor  ano tetrazólio 

germinaç
ão 

Ìndice de 
Vigor  

2003 90 76 1,18 2003 53 28 7,33 2003 90 81 0,37 2003 90 72 2,03 
1994 66 55 2,09 1993 26 11 - 1997 68 56 0,62 1997 78 54 3,42 

1992 48 36 3,66 1992 15 6 - 1995 62 55 0,97 1995 65 45 3,92 
1990 36 22 7,80 1990 8 - - 1990 49 42 1,48 1994 58 38 4,64 

1988 18 11 6,76 1988 3 - - 1987 43 31 2,08 1993 53 28 4,08 
1986 14 3 - 1986 - - - 1984 28 23 2,66 1992 42 23 2,91 

1984 6 - - 1984 - - - 1982 18 13 2,98 1991 36 14 2,16 
1982 - - - 1982 - - - 1980 13 9 2,40 1990 18 6 - 

1980 - - - 1980 - - - 1977 9 6 2,04 1987 9 - - 

1979 - - - 1979 - - - 1975 5 3 - 1985 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Análise de Regressão evidenciada por dados agrupados de todas as espécies em: 
viabilidade, germinação e vigor ao longo do tempo de armazenagem das sementes. (R2= 
0,7613) 
Observou-se diferença significativa entre os anos de estocagem de sementes. O teste de 
tetrazólio (f(x)= 84,65-3,64x+esp), resultou em viabilidade inicial de 84,65%, perdas de 3,46 
pontos percentuais ao ano,  com perda total estimada entre 24 e 25 anos. Assim, a perda 
estimada de germinação (f(x)= 65,70-2,86x+esp) é de 2,86% ao ano e a perda total em torno 
de 23 anos. O vigor de sementes (f(x)= 55,67-2,70x+esp) mostrou perdas de 2,70% ao ano e 
uma estimativa de perda total entre 20 e 21 anos. Quando analisados individualmente, 
sementes de B. auleticus perderam a viabilidade após 15 anos de armazenagem, a 
germinação em 11 anos e o vigor fisiológico em menos de 10 anos. Sementes de T. repens 
apresentaram  viabilidade e germinação estimadas para mais de 28 anos. A diminuição da 
viabilidade de sementes, resulta em plantas defeituosas com crescimento anormal da 
radícula, dificuldades de desenvolvimento foliar e encurvamento do epicótilo, mostrando que  
o teste de vigor é um bom parâmetro quando se analisa a capacidade de regeneração de 
acessos in vivo. Em sementes menos degradadas o desenvolvimento foi normal. Dentre as  
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quatro espécies, B. auleticus  apresentou a maior degradação fisiológica, seguido da A. 
Tristis, P. dilatatum e T. repens. Os resultados do presente trabalho mostram que não é 
recomendável estabelecer um limite único de armazenagem para diversos gêneros, famílias 
ou espécies quanto à longevidade, uma vez que diferentes espécies apresentam limites 
críticos diferenciais. Sementes que ainda apresentam alguma viabilidade poderiam ter suas 
plântulas recuperadas por meio de técnicas biotecnológicas mais radicais, como a cultura de 
embriões.  
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As gramíneas cultivadas anuais de verão formam pastagens economicamente atrativas, 
tendo importante participação nos sistemas intensivos de produção. Dentre estas espécies o 
milheto (Pennisetum americanum (L.) Leeke) tem se destacado devido à boa adaptação as 
condições edafoclimáticas do Rio Grande do Sul e à alta produção de forragem com 
excelente qualidade, sendo utilizado especialmente em pastejo direto ou para silagem. 
Entretanto existem produtores que após utilizarem em pastejo direto na fase vegetativa, 
diferem no início da fase reprodutiva para a produção de sementes. Existem poucos 
trabalhos avaliando o efeito interativo de práticas de manejo em áreas de milheto submetidas 
a pastejo e posteriormente diferidas para produção de sementes. O efeito de aplicação de 
nitrogênio, irrigação e regime de cortes são práticas que apresentam efeitos marcantes 
sobre, componentes de produção, rendimento e qualidade de sementes. O estudo destas 
técnicas de manejo é muito importante para otimizar os sistemas mistos de produção de 
forragem e de sementes, proporcionando uma remuneração extra ao produtor. Neste sentido 
foi conduzido um experimento na Estação Experimental Agronômica/UFRGS (30°05’ S; 
51°40’ W; 40 m altitude),  com o objetivo de avaliar o efeito da irrigação (irrigado e não 
irrigado), duas épocas de remoção da forragem (E1- remoção de 2/3 dos ápices dos 
meristemas apicais dos perfilhos primários e E2- remoção total) e  quatro doses de 
nitrogênio (N) (0, 50, 100 e 150 kg/ha), sobre o rendimento e qualidade de sementes de 
milheto cv. CRA 2000. O delineamento experimental utilizado foi parcela sub-subdividida 
com quatro repetições. O estabelecimento foi realizado em sistema plantio direto, utilizando-
se 25 kg de sementes/ha, distribuídas em 8 linhas espaçadas de 0,4m (sub-subparcelas), no 
dia 29/12/00, num “Argíssolo Vermelho Distrófico Típico” (EMBRAPA, 1999), apresentando B 
textural (Rojas, 1998). As doses de N foram parceladas em duas aplicações iguais, a 
primeira em 16/01/01 e a segunda uma semana após os cortes em E1 e E2. Os cortes foram 
realizados a uma altura de 20cm, em 09/02 e 19/02, para E1 e E2, respectivamente. A 
colheita de sementes foi realizada entre 01 e 02/05. A qualidade das sementes foi avaliada 
através dos testes de germinação, primeira contagem do teste de germinação e 
envelhecimento acelerado. O rendimento de sementes puras viáveis apresentou uma 
resposta quadrática às doses de N com o ponto de máxima eficiência técnica estimada em 
120 kg/ha de N (Figura 1). O número de sementes/panícula e o peso de mil sementes foram 
os componentes que apresentaram maior efeito direto sobre o rendimento de sementes 
(Figura 2). Sementes de maior qualidade foram registradas na primeira época de corte (E1) 
(Figura 3). A irrigação não afetou o desempenho das variáveis estudadas. A desfolha, 
realizada estrategicamente com o monitoramento da altura dos meristemas apicais dos 
perfilhos principais e aplicações moderadas de  nitrogênio, pode contribuir para melhorar o 
potencial produtivo e a qualidade fisiológica da semente de milheto.
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FIGURA 1. Rendimento de sementes puras viáveis (RSPV) de milheto em função de doses de 

nitrogênio, EEA/UFRGS, Eldorado do Sul, RS, 2001.  

TABELA  1. Correlações fenotípicas entre rendimento de sementes e os demais componentes de 
rendimento. EEA/UFRGS, Eldorado do Sul, RS, 2001. 

Variáveis Rendimento de sementes 
Total de panículas 0,235 

Sementes por panícula 0,874 
Peso de panícula 0,414 

Peso de mil sementes 0,727 
Panículas com sementes  0,332 
Comprimento de panícula 0,233 

 
TABELA 2. Efeito da época de corte da forragem sobre a qualidade das sementes de milheto, medida 

através dos testes de germinação, primeira contagem e envelhecimento acelerado a 48 
e 72 h. EEA/UFRGS, Eldorado do Sul, RS, 2000/01. 

  Germinação  
Épocas de corte  90 DAC 173 DAC**  

Envelhecimento Acelerado*** 

   1ª cont. Cont. final  48h 72h 
E1  80 a* 15 a 70 a  54 a 50 a 
E2  77 b 11 b 66 b  44 a 34 b 

Média  79 13 68  49 42 
* Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade. ** 
DAC = Dias após a colheita***; Teste executado 173 DAC 
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As gramíneas exóticas anuais de verão formam pastagens economicamente atrativas, sendo 
destacada sua participação nos sistemas intensivos de produção. Dentre estas espécies o 
milheto (Pennisetum americanum (L.) Leeke) tem se destacado devido à boa adaptação as 
condições edafoclimáticas do Rio Grande do Sul e a alta produção de forragem com 
excelente qualidade, sendo utilizado especialmente em pastejo direto ou para corte 
(Jornada, 2002). Em áreas destinadas a produção de sementes também pode ser usado 
com duplo propósito, forragem e sementes. A desfolha é prática comum em áreas 
destinadas à produção de sementes de forrageiras. Os problemas decorrentes da não 
realização desta prática são o acamamento e dificuldades na colheita, resultando em 
redução no rendimento e qualidade das sementes. No entanto, o efeito da frequência e 
altura dos cortes aplicados devem ser considerados.O experimento foi desenvolvido 
objetivando avaliar a influencia do manejo de cortes e épocas de colheita sobre o vigor das 
sementes de milheto no sul do Rio Grande do Sul.  
O trabalho foi conduzido no CAP/UFPel, Capão do Leão, RS, situado a 31° 52’ S e 52° 29’ 
W, região fisiográfica Encosta do Sudeste, de clima predominante tipo Cfa, segundo 
Köppen, e solo Argiloso Vermelho-Amarelo Distrófico Típico. A área preparada com lavração 
e gradagem, recebeu adubação de base com doses de 25 kg/ha de N, 120 kg/ha de P2O5 e 
200 kg/ha de K2O no momento da semeadura realizada em linhas distanciadas em 0,50m, 
proporcionando-se um estande de 25 pl/m linear (500.000 pl/ha). Trinta dias após procedeu-
se adubação nitrogenada em cobertura (50 kg/ha de N com uréia) repetida após cada corte, 
e posterior capina. Os tratamentos foram a combinação de cinco frequências (zero, 1, 2, 3 e 
4) e dois resíduos (baixo: 6,0 cm e alto: 16,0 cm) de corte para forragem e, quatro épocas 
de colheita de sementes (20, 27, 37 e 47 dias após 50 % da antese). Utilizou-se o 
delineamento de blocos completos ao acaso com parcelas subdivididas e cinco repetições. 
Utilizando-se a fração sementes puras, foram analisados o peso de mil sementes segundo 
Brasil (1992) e a percentagem e o índice de velocidade de emergência em solo. Para estes 
utilizou-se bandejas de isopor com 128 células contendo solo destorroado da camada arável 
de um Planossolo e areia lavada na proporção de 2:1, sendo as sementes colocadas a 1,0 
cm de profundidade e o solo irrigado duas vezes por dia. Até o 7º dia após a semeadura 
procedeu-se a contagem diária das plântulas emergidas. O teste foi realizado em sala com 
intensa luz natural, e temperatura de 18 ±3°C. O IVE foi calculado somando-se os 
quocientes obtidos pela divisão do número de plantas emergidas, pelo número de dias, até o 
sétimo dia após a semeadura. No cálculo da percentagem de emergência utilizou-se o 
número total de plantas emergidas até o 7º dia de contagem. As variáveis foram analisadas 
através de análise de variância, regressão polinomial e comparação de médias através do 
teste de Tukey, conforme o caso. 
Ocorreu efeito significativo (P = 0,05) da interação número de cortes x épocas de colheita de 
sementes sobre a percentagem de emergência em solo e índice de velocidade de 
emergência (Tabelas 1 e 2). Sobre o peso de mil sementes as interações significativas 
foram, número de cortes x altura de corte; número de cortes x épocas de colheita de 
sementes e altura de corte x épocas de colheita de sementes (Tabela 3). 
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O vigor das sementes de milheto, medido pelo índice de velocidade de emergência e pela 
percentagem de emergência em solo, não foi reduzido quando até três cortes para retirada 
de foragem foram realizados, indiferente da altura do resíduo. Com até três cortes o 
percentual de emergência de plântulas e o índice de velocidade de emergência diminuiram 
linearmente com o avanço das épocas de colheita, com quatro cortes estas variáveis 
apresentaram resposta quadrática. 
Com exceção do tratamento que recebeu três cortes, não ocorreu efeito da altura do resíduo 
sobre o peso de mil sementes. No resíduo baixo, o efeito dos cortes sobre esta variável 
começou a surgir a partir da realização de dois cortes, enquanto no resíduo alto o efeito foi 
observado somente a partir de quatro cortes. O peso de mil sementes aumentou com o 
avanço das épocas de colheita em todos os tratamentos, ainda que esta resposta tenha sido 
distinta entre os diferentes tratamentos.  
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Tabela 1. Percentagem de emergência em solo (%ES) de plântulas de milheto submetido a 
diferente número de corte para forragem e épocas de colheia de sementes. 

Número de 
cortes  

%ES Equação de regressão da %ES para as épocas de 
colheita de sementes para cada número de cortes  

r² 

0 80 a Y= 68,534 – 0,155x 0,97 
1 78 a Y= 71,063 – 0,331x 0,88 
2 80 a Y= 75,039 – 0,364x 0,87 
3 79 a Y= 72,043 – 0,277x 0,80 
4 56 b Y=5,028 + 2,608x – 0,036x² 0,99 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si (Tukey<0,01). Valores das 
regressões transformados para Arco seno (%emergência/100)½. Probabilidade das regressões 
P=0,01. 

 

 

Tabela 2. Indice de velocidade de emergência (IVE) de plântulas de milheto submetido a 
diferente número de corte para forragem e épocas de colheia de sementes. 

Número de 
cortes  

IVE Equação de regressão do IVE para as épocas de colheita 
de sementes para cada número de cortes 

r² 

0 25,8 a ñs - 
1 24,8 a ñs - 
2 24,9 a Y= 28,861 - 0,120x 0,71 
3 24,9 a Y= 28,25578 – 0,11546x 0,58 
4 15,3 b Y= -25,509 + 2,514x – 0,035x² 0,97 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si (Tukey<0,01). Probabilidade das regressões 
P=0,01. 
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Tabela 3. Peso de mil sementes (g) milheto submetido a diferente número e resíduos (cm) de corte para forragem e épocas de 
colheia de sementes. 

Número de cortes  Equações de 
regressão(2) 

Resíduo de 
corte 

0 1 2 3 4  

Alto 3,00 Aa 3,41 Aa 3,45 Aa 2,93 Aa 1,56 Ba Y=-0,448+0,172x -
0,00197x²; r²=0,99 

Baixo 3,05 Aa 3,31 Aa 3,19 Aa 2,37 Bb 1,67 Ca Y=-0,735+0,164x -
0,001634x²; 

r²=0,99 

Equações de 
regressão(1) 

Y=1,493 + 0,047x; 
r²=0,83 

Y=0,970+0,236x - 
0,003x²; r²=0,97 

Y=-1,663 + 0,051x; 
r²=0,97 

Y=1,221 + 0,199x -
0,002x²; r²=0,98 

Y=-1,406 + 
0,142x-0,001x²; 

r²=0,98 

 

Médias seguidas por letras distintas maiúsculas na linha e minúsculas na coluna diferem entre si (Tukey<0,01). (1)Equações de regressão das 
épocas de colheita de sementes para cada número de cortes, na média das alturas de corte (interação número de cortes x épocas de colheita 
de sementes) e, (2) das épocas de colheita de sementes para cada altura de corte, na média do número de cortes (interação alturas de corte x 
épocas de colheita de sementes).  Probabilidade das regressões P=0,01.  
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Pela produção e qualidade como forrageira de verão, o milheto tornou-se a gramínea anual 
de maior importância na formação de pastagens de primavera-verão no Rio Grande do Sul. 
Cultivado para produção de grãos ou sementes, apresenta altos rendimentos de matéria 
seca por hectare com considerável valor alimentar. O nível geral de qualidade das sementes 
de gramíneas forrageiras tropicais e sub-tropicais é baixo em razão da imaturidade 
pronunciada da semente na colheita, que tem origem na pobre sincronização do 
perfilhamento, floração e amadurecimento, além da rápida degrana das sementes maduras, 
dificultando a definição da época mais adequada para colheita. O experimento foi 
desenvolvido objetivando avaliar a influencia do manejo de cortes e épocas de colheita sobre 
o teor de água e impurezas das sementes de milheto no sul do Rio Grande do Sul.  

O trabalho foi conduzido no CAP/UFPel, Capão do Leão, RS, situado a 31° 52’ S e 52° 29’ 
W, região fisiográfica Encosta do Sudeste, de clima predominante tipo Cfa, segundo 
Köppen, e solo Argiloso Vermelho-Amarelo Distrófico Típico. A área preparada com lavração 
e gradagem, recebeu adubação de base com doses de 25 kg/ha de N, 120 kg/ha de P2O5 e 
200 kg/ha de K2O no momento da semeadura realizada em linhas distanciadas em 0,50m, 
proporcionando-se um estande de 25 pl/m linear (500.000 pl/ha). Trinta dias após procedeu-
se adubação nitrogenada em cobertura (50 kg/ha de N com uréia) repetida após cada corte, 
e posterior capina. Os tratamentos foram a combinação de cinco frequências (zero, 1, 2, 3 e 
4) e dois resíduos (baixo: 6,0 cm e alto: 16,0 cm) de corte para forragem e, quatro épocas 
de colheita de sementes (20, 27, 37 e 47 dias após 50 % da antese). Utilizou-se o 
delineamento de blocos completos ao acaso com parcelas subdivididas e cinco repetições. 
Foram analisados o teor de água das sementes segundo Brasil (1992) e a percentagem de 
impurezas  (palha, glumas, sementes chochas, leves e menores que 2,0 mm, entre outros). 
As variáveis foram analisadas através de análise de variância, regressão polinomial e 
comparação de médias através do teste de Tukey, conforme o caso. 
Com exceção do tratamento testemunha (zero cortes), o menor resíduo resultou em maior 
teor de água nas sementes. O que se deve ao maior número de perfilhos, e conseqüente 
desuniformidade na floração, proporcionado por este tratamento. Com resíduo alto o teor de 
água nas sementes aumentou a partir da realização de dois cortes, enquanto com resíduo 
baixo este efeito foi verificado já a partir da realização de um corte. A partir da realização de 
dois cortes a percentagem de impurezas foi alta, atingindo valores médios de 52,88 e 78,80 
quando da realização de três e quatro cortes, respectivamente.  
O teor de água nas sementes e a percentagem de impurezas diminuíram com o avanço das 
épocas de colheita de sementes, embora a intensidade de redução tenha sido distinta entre 
os diferentes tratamentos. 
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Tabela 1. Teor de água (%) das sementes de milheto submetido a diferente número e resíduos (cm) de corte 
para forragem e épocas de colheia de sementes. 

Número de cortes Resíduo de 
corte 

0 1 2 3 4 

Alto 35,9 Ca 36,1 Cb  36,3 Cb 46,6 Bb 60,2 Ab 

Baixo 34,1 Da 39,5 CDa 41,5 Ca 53,4 Ba 65,0 Aa 

Equações de 
regressão(1) 

Y=69,0385 -
1,0385x; r²=0,99 

Y=100,514 -3,115x 
+ 0,0334x²; r²=0,99 

Y=80,983-1,286x; 
r²=0,99 

Y=84,646-1,057x; 
r²=0,99 

Y=66,187+0,617x -
0,020x²; r²=0,99 

Médias seguidas por letras distintas maiúsculas na linha e minúsculas na coluna diferem entre si (Tukey<0,01). 
(1)Equações de regressão das épocas de colheita de sementes para cada número de cortes , na média das alturas de 
corte (interação número de cortes x épocas de colheita de sementes). Probabilidade das regressões P=0,01. 

 
 

Tabela 2. Percentagem de impurezas nas sementes de milheto submetido a diferente número e resíduos (cm) de corte para 
forragem e épocas de colheia de sementes. 

Número de cortes  Equações de 
regressão(2) 

Resíduo de 
corte 

0 1 2 3 4  

Alto 38,37 Ca 32,25 Da 31,68  Da 48,77 Bb 77,05 Aa Y=106,132-
3,156x+0,036x²; 

r²=0,99 

Baixo 38,50 Ca 32,71 Da 35,69CDa 56,99 Ba 80,35 Aa Y=104,911-
2,666x+0,027x²; 

r²=0,99 

Equações de 
regressão(1) 

Y=89,849-
2,502x+0,026x²; 

r²=0,97 

Y=78,210 -
2,362x+0,027x²; 

r²=0,88 

Y=111,587-4,075 
x+0,047x²; r²=0,99 

Y=149,978-
4,984x+0,056x²; 

r²=0,98 

Y=96,797-0,553x; 
r²=0,99 

 

Médias seguidas por letras distintas maiúsculas na linha e minúsculas na coluna diferem entre si (Tukey<0,01). (1)Equações de regressão das 
épocas de colheita de sementes para cada número de cortes, na média das alturas de corte (interação número de cortes x épocas de colheita 
de sementes) e, (2) das épocas de colheita de sementes para cada altura de corte, na média do número de cortes (interação alturas de corte x 
épocas de colheita de sementes).  Probabilidade das regressões P=0,01. 
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O uso de sementes de alta qualidade é fundamental para a instalação e produção de uma 
cultura. A qualidade de um lote de sementes é o conjunto de atributos que determina seu 
valor para semeadura. Tais informações são obtidas em testes conduzidos em laboratórios 
de análise de sementes a partir de uma amostra representativa do lote. O teste de 
envelhecimento acelerando é indicado para avaliação da qualidade fisiológica de sementes e 
consiste em submeter as mesmas a condições adversas de temperatura e umidade relativa 
do ar, durante um certo período e em seguida, observar a resposta através do teste de 
germinação. Sua utilização é proposta para a previsão da capacidade de armazenamento de 
diferentes sementes, onde se incluí o amendoim (Arachis hypogaea), bem como do 
estabelecimento a campo (Helmer, 1962; Baskin, 1970). O teste de tetrazólio é uma 
avaliação bioquímica empregada para determinar com maior rapidez  a viabilidade, o vigor, a 
deterioração por danos mecânicos, umidade, secagem e ação de insetos, além de ser 
também usado para identificar aspectos de dormência e condições fisiológicas do embrião. É 
um teste particularmente útil no caso de sementes dormentes, como na maioria das espécies 
forrageiras, e em espécies com sementes de germinação lenta, proporcionando em pouco 
tempo, elementos para tomar decisões referentes a comercialização e ao acondicionamento 
de lotes (Peretti, 1994; Rodrigues et al., 1999). Como os testes de envelhecimento acelerado 
e tetrazólio têm sido usados como referência por muitas empresas, e considerando a 
crescente oferta de sementes de amendoim-forrageiro, torna-se necessário suas 
padronizações visando agilizar a análise qualitativa das sementes desta especie. Assim, este 
trabalho objetivou determinar o período requerido para o teste de envelhecimento acelerado 
em sementes de amendoim-forrageiro, observando-se suas respostas no teste de tetrazólio. 
O experimento foi desenvolvido no Laboratório Didático de Análise de Sementes do 
DFT/FAEM/UFPel. Foram utilizados dois lotes de sementes  de amendoim-forrageiro (Arachis 
pintoi Krap.& Greg.), sendo o lote 1 constituído de sementes de todos os tamanhos  (original) 
com peso de mil sementes de 155,41g e 63% de germinação, e o lote 2 constituído por 
sementes pequenas, que passaram em peneira de malha 6,5 x 25,0 mm, com peso de mil 
sementes de 147,50g e 49% de germinação. O teste de envelhecimento acelerado foi  
realizado com 50 sementes de cada lote, distribuídas sobre bandejas de tela de aluminio, 
fixadas no interior de caixas plásticas do tipo gerbox, funcionando como compartimento 
individual. Na parte inferior do gerbox foram adicionados 40ml de água. Os gerbox foram 
levados a uma incubadora tipo BOD, permanecendo em temperatura constante de 40 0C 
durante os períodos de 48, 72 e 96 horas. Após, foram descascadas e colocadas para 
embeber, em rolo de papel, em germinador à 25 0C por 18 horas. As sementes embebidas, 
foram colocadas em solução de sal de tetrazólio a 0,5% por duas horas em temperatura de 
40 0C com ventilação forçada. Para a leitura do teste de tetrazólio as mesmas foram 
classificadas em viáveis e não viáveis. Utilizou-se um esquema fatorial 4X2, constituindo 8 
tratamentos em um delineamento completamente casualizado com duas repetições. 
Submeteu-se os dados à análise de variação, comparação de médias (Duncan P=0,05) e 
regressão polinomial.  
 
Observou-se efeito da interação lote x período (P=0,05), demonstrando que cada lote pode 



 

responder de maneira diferenciada à exposição a condições adversas (Figura 1), embora 
ambos os lotes testados tenham apresentado resposta linear negativa ao aumento do 
período de envelhecimento acelerado (P=0,01). 
Apesar de não se ter verificado diferenças (P=0,05) entre os dois lotes nos períodos 
avaliados, se observou que o lote 1 apresentou maior redução da qualidade que o lote 2, 
mostrando que uma maior viabilidade inicial não mantém sua superioridade após 48 horas 
de envelhecimento acelerado. 
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Figura 1. Viabilidade das sementes de amendoim forrageiro submetidas a 

diferentes períodos de envelhecimento acelerado a 40°C. Pontos 
seguidos de letras iguais, dentro do mesmo período, não diferem 
entre si para o teste de Duncan (P=0,05). 
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O amendoim forrageiro pertence ao gênero Arachis, é originário da América do Sul, é uma 
planta herbácea, perene, de crescimento rasteiro. O Amendoim forrageiro tem despertado o 
interesse no Rio Grande do Sul devido ao seu grande potencial forrageiro. O uso de 
sementes de alta qualidade é fundamental para a instalação e produção de uma cultura, 
sendo o teste de germinação o único indicativo oficial da qualidade fisiológica destas 
sementes. Deste modo, pesquisas tem procurado validar a aplicação de testes de vigor para 
confirmar a avaliação da qualidade das sementes. Para isso, diversos testes de vigor tem 
sido idealizados, procurando avaliar e correlacionar, com precisão, o comportamento de lotes 
de sementes em laboratório e no campo, como por exemplo, o teste de envelhecimento 
acelerado. O presente trabalho teve por objetivo determinar o tempo e a temperatura 
requerida, para o teste de envelhecimento acelerado em sementes de amendoim forrageiro. 
O experimento foi desenvolvido no Laboratório Didático de Análise de Sementes pertencente 
ao Departamento de Fitotecnia da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel (FAEM), 
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Para a realização dos testes, foram utilizados três 
lotes de sementes de amendoim forrageiro, com diferente vigor. Desses três lotes, foram 
utilizadas cem sementes, tomadas ao acaso, com duas repetições de 50 sementes, para 
posteriormente serem pesadas e semeadas em bandejas com tela de alumínio fixadas em 
caixas plásticas do tipo gerbox funcionando como compartimento individual (mini-câmara). 
No interior dessa mini-câmara serão adicionados 40ml de água e em seguida os gerbox 
adaptados serão levados a uma incubadora tipo BOD. As sementes desses gerbox foram 
submetidas a cinco períodos de envelhecimento acelerado que foram: 0, 24, 48, 72 e 96 
horas e sobre o efeito de três temperaturas 38, 40 e 42°C. Para o teste de germinação as 
sementes foram semeadas em papel mata-borrão, e levadas para o germinador. O teste foi 
feito através de duas contagens, a primeira contagem feita aos treze dias e a contagem final 
realizada aos trinta e dois dias. Na primeira contagem, são removidas do substrato apenas 
plântulas normais bem desenvolvidas, para evitar risco de entrelaçamento de raízes, e as 
sementes podres e/ou as plântulas infectadas, para evitar contaminação. As plântulas com 
pouco desenvolvimento, as consideradas como anormais, mais as sementes não-
germinadas ou  apenas com o inicio de germinação, permanecerão no substrato até o dia da 
contagem final onde então, foram avaliadas e computadas adequadamente. Os resultados 
demonstraram que existe diferença entre os lotes de sementes de amendoim forrageiro, 
sendo o que apresentou melhor resultado foi o lote 2 por ter maior porcentagem de plântulas 
normais (Fig. 1). Para o efeito de temperatura e período de envelhecimento o tratamento foi 
exposto a 42° durante 24 horas foi o que apresentou melhor resultado para plântulas 
normais e o que foi exposto a 42° durante 96 horas teve o pior desempenho para plântulas 
normais. O tratamento testemunha apresentou a maior porcentagem de sementes anormais. 
O período de exposição ao envelhecimento para as três temperaturas teve a maior 
porcentagem de sementes mortas (Fig. 2). O teste de médias utilizado foi Tukey a 5%. 
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Figura 1- Diferença dos lotes na qualidade das sementes 
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Figura-2 Influência da temperatura e do período  de exposição ao envelhecimento acelerado 
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A qualidade dos lotes de sementes é rotineiramente avaliada pelo teste de germinação, que 
é conduzido sob condições favoráveis de umidade, temperatura e substrato, permintindo às 
sementes expressarem todo o seu potencial de produzir plântulas normais. Contudo, esse 
teste pode ser pouco eficiente para estimar o desempenho no campo, onde as condições 
nem sempre são favoráveis. Assim, o uso de testes que forneçam uma estimativa do 
desempenho das sementes em campo e/ou armazenamento é um importante aspecto a ser 
considerado. Entre estes testes, pode ser citado o teste de envelhecimento acelerado, o qual 
baseia-se em submeter às sementes a fatores de estresse envolvendo alta temperatura (40-
45°C) e umidade relativa próxima a 100%. Entretanto, os efeitos da interação temperatura x 
período de exposição das sementes às  condições de envelhecimento para muitas espécies 
ainda não foi determinado. Com objetivo de observar os efeitos de diferentes temperaturas e 
períodos de exposição ao teste de envelhecimento acelerado sobre a biomassa das 
plântulas de amendoim -forrageiro, desenvolveu-se o presente trabalho. 
Para o experimento, desenvolvido no Laboratório Didático de Análise de Sementes do DFT/ 
FAEM/UFPel, utilizou-se três lotes de sementes de amendoim forrageiro (Arachis pintoi 
Krap.& Greg.), com as seguintes características de germinação, pureza e peso de mil 
sementes, respectivamente: Lote 1: 67%; 82,90% e 135,17g. Lote 2: 68%, 82,50% e 
136,31g. Lote 3: 68%; 82,40% e 137,64g.  
O teste de envelhecimento acelerado foi realizado com 50 sementes de cada lote, 
distribuídas sobre bandejas de tela de aluminio, fixadas no interior de caixas plásticas do tipo 
gerbox, funcionando como compartimento individual. Na parte inferior do gerbox foram 
adicionados 40ml de água. Os gerbox foram levados a uma incubadora tipo BOD, 
permanecendo em temperatura constante de 38, 40 e 420C, durante os períodos de zero, 24, 
48, 72 e 96 horas. Decorridos estes períodos, as sementes foram postas a germinar em rolo 
de papel, em germinador à 250C por um período de 32 dias. Ao final destes períodos foi 
determinado o peso seco da parte aérea e radicular das plântulas normais. Foi utilizado um 
esquema fatorial 3X3X4, constituindo 36 tratamentos num delineamento completamente 
casualizado com duas repetições. Os dados foram analisados por análise de variância, 
comparação de médias e regressão polinomial, conforme o caso. 
O peso seco da parte aérea das plântulas foi influenciado apenas por período de 
envelhecimento e o peso seco da parte radicular pela interação lotes e períodos de 
envelhecimento . O peso seco da parte aérea das plântulas aumentou linerarmente (P= 
0,01405) com o avanço dos períodos de envelhecimento (Figura 1). O peso seco da parte 
radicular (Figura 2) foi afetado pela interação lotes e períodos de envelhecimento 
(P=0,01902). A análise da regressão polinomial apresentou significância apenas para o lote 
3, que se ajustou em modelo linear (r = 0,84). As temperaturas utilizadas não foram efetivas 
para permitir identificar diferença entre lotes. O aumento do período de envelhecimento 
provoca um incremento no peso seco da parte aérea e radicular. O peso seco da parte aérea 
apresenta uma maior resposta, comparado com o peso seco da parte radicular. 



 

A partir dos resultados obtidos conclui-se que plântulas de amendoim-forrageiro aumentam 
seu peso seco da parte aérea e da parte radicular na medida em que aumenta o período de 
exposição ao envelhecimento acelerado, indiferente da temperatura deste. 
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Figura 1- Peso seco da parte aérea de plântulas de amendoim-forrageiro 

provenientes de sementes submetidas a envelhecimento 
acelerado sob diferentes períodos. 
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Figura 2- Peso seco da parte radicular de plântulas de amendoim-

forrageiro provenientes de três lotes de sementes submetidos a 
envelhecimento acelerado sob diferentes períodos. Pontos 
seguidos de letras iguais, dentro do mesmo período, não 
diferem entre si para o teste de Duncan (P=0,05). 
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O feijão-dos-arrozais (Macroptilium lathyroides (L.) Urb.) é uma espécie que entre suas 
características apresenta altos rendimentos de forragem, regeneração pelo banco de 
sementes do solo, além de rebrotação após a colheita de sementes da primeira floração, o 
que possibilita, quando as condições climáticas ainda são favoráveis, a obtenção de uma 
segunda colheita de sementes (Skerman, 1988; Ferreira, 2001). Entretanto, devido a 
acentuada falta de sincronização no florescimento das forrageiras tropicais como o M. 
lathyroides  , a definição da melhor época de colheita tem sido objetivo principal de vários 
estudos para aliar boa produção com alta qualidade de sementes. Deste modo, com objetivo 
de avaliar os efeitos da realização ou não de um corte da parte aérea durante o estádio 
vegetativo e de sete épocas de colheita de sementes, sobre o teor de água das sementes de 
uma segunda floração de feijão dos arrozais, planejou-se um trabalho em esquema fatorial 
2x7 e três repetições, em delineamento de blocos completos ao acaso. O experimento foi 
realizado em área localizada no município de Capão do Leão, RS, Brasil, na região 
fisiográfica Litoral Sul, situado 31º 52’ S e 52º 29’ W. O clima da região é do tipo Cfa, 
segundo Köeppen, e o solo da área experimental é classificado como Planossolo, unidade 
de mapeamento Pelotas. As sementes, escarificadas com lixa e inoculadas, foram semeadas 
em linhas espaçadas de 0,40 m, na densidade de 3,0 kg/ha de SPV em 7.12.2000, em solo 
preparado com aração e gradagens e adubado conforme as recomendações da Comissão 
de Fertilidade do Solo – RS/SC, para leguminosas forrageiras de estação quente. O corte 
das plantas foi realizado quando a cultura apresentava sinais de estar próximo ao IAF ótimo, 
determinado visualmente (amarelecimento das folhas basais), deixando-se um resíduo de 
18,0 cm. A primeira colheita de sementes, do segundo pico de floração da cultura, foi 
realizada em 05/04/2001, quando surgiram as primeiras vagens maduras (cor marrom). A 
partir desta, com intervalos de sete dias, foram definidas as épocas seguintes. Analisou-se o 
teor de água (%) das sementes segundo Brasil (1992). 
A análise de variância acusou significância (P=0,05) para a interção dos fatores corte durante 
o estádio vegetativo x época de colheita de sementes. Embora a análise de regressão 
polinomial do fator época de colheita tenha mostrado significativa (P=0,05) para o grau dois 
com e sem a realização de corte, o ponto crítico dessas curvas foi distinto. Quando foi 
realizado corte, o maior teor de água (77,4% - valores absolutos) foi observado 
aproximadamente aos 25 dias após o APVM, enquanto quando as plantas cresceram 
livremente, sem corte, este se deu aos 17 dias, com teores de 75% (valores absolutos). Ou 
seja, até estas datas houve incremento nos teores de água das sementes, os quais 
decresceram a partir de então. Resultados contrários aos citados por Polo (2000), que 
observou redução no teor de água das sementes, provenientes do primeiro pico de floração, 
de M. lathyroides a partir da primeira ápoca de colheita. A diferença no teor de água entre as 
sementes das plantas que receberam ou não corte foi verificada somente na última época de 
colheita (42 dias após o apareceimento das primeiras vagens maduras) (Figura 1). Diferença 
esta, que se deve ao maior percentual de plantas com vagens verdes no tratamento com 
corte (54,5% - a) quando comparado ao sem corte (33% - b). Por ser uma espécie de hábito 
indeterminado de crescimento (Skerman, 1988), M. lathyroides  apresenta intensa emissão 
de ramos e inflorescências durante praticamente todo seu ciclo.  
Isto faz com que em todas as épocas de colheita ocorram altos percentuais de sementes 



 

imaturas, proporcionando alto teor de água no lote das sementes colhidas. Como no 
presente experimento as observações são provenientes do segundo pico de florescimento 
das plantas, a diminuição nos teores de água nas últimas épocas de colheita pode ser 
proveniente da diminuição da emissão de novas inflorescências, já que as últimas colheitas 
coincidiram com os períodos de queda de temperatura na região. 
Diferenças nos teores de água das sementes do segundo pico de floração de M. lathyroides 
provenientes de plantas que receberam ou não corte durante o estádio vegetativo somente 
são observadas a quarenta e dois dias após o aparecimento das primeiras vagens maduras.  
Os teores de água nas sementes provenientes do segundo pico de floração de M. 
lathyroides  são crescentes até os vinte e cinco dias após o aparecimento das primeiras 
vagens maduras, decrescendo logo após. 

 

a

b

0

10

20

30

40

50

60

70

0 7 14 21 28 35 42

Dias após aparecimento das primeiras vagens maduras

A
rc

o 
se

no
 vx

/1
00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

T
eo

r 
d

e 
ág

u
a 

(%
)

----C/C (Y= 49,898 + 0,946x - 0,0191x²; r²= 0,70) 

___S/C (Y= 51,4144 + 1,116x - 0,0361x²; r²= 0,70) 

 
Figura 1. Teor de água nas sementes de M. lathyroides em função de corte 

durante o estádio vegetativo e diferentes épocas de colheita. 
Equação de regressão para dados transformados para Arco seno 
(vx/100). Pontos seguidos de letras iguais, dentro do mesmo período, 
não diferem entre si para o teste de Duncan (P=0,05). 
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Diversos estudos sobre bancos de sementes do solo têm sido realizado em ecossistemas 
agrícola e de pastagens, bem como agropastorís, visando a obtenção de técnicas que 
proporcionem tanto o controle de plantas indesejáveis, como a manutenção ou o retorno de 
espécies desejáveis. O banco de sementes de espécies forrageiras tem merecido especial 
atenção por sua importância  na manutenção dos estandes de plantas, prorcionando maior 
produção e persistência nos anos subseqüentes, e conseqüentemente maior diluição dos 
custos de implantação das pastagens. Há autores que enfatizam a importância da 
manutenção do banco de sementes em locais de diferentes manejos (Nabinger, 1980; 
Carámbula, 1997). Segundo Carámbula (1981), em muitos locais a ressemeadura natural e a 
persistência das espécies forrageiras pode chegar a ser uma característica mais importante 
que a disponibilidade de altos rendimentos de forragem. O objetivo do presente experimento 
foi verificar a quantidade e a qualidade das sementes de amendoim-forrageiro (Arachis 
pintoi) presentes no solo após diferentes práticas de manejo durante o verão. 
O experimento foi conduzido no CAP/UFPel, Capão do Leão, RS, Brasil, situado a 31° 52’ S 
e 52° 29’ W, região fisiográfica Encosta do Sudeste, de clima predominante tipo Cfa, 
segundo Köppen, e solo Argiloso Vermelho-Amarelo Distrófico Típico. Em uma área de 
amendoim-forrageiro (Arachis pintoi) estabelecida há 3 anos foram testados tratamentos de 
adubação com fósforo e potássio e cortes, a saber: três níveis de adubação (0, 50 e 100% 
da dose preconizada pelas Recomendações de Adubação e Calagem para os Estados do 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina para leguminosas forrageiras de estação quente) 
aplicados em 29/10/2003, e seis níveis de corte (0, 1, 2, 3, 4 e 5 cortes espaçados de 35 
dias). Utilizou-se o delineamento de blocos completos ao acaso com parcelas subdivididas e 
três repetições. No mês de abril, foram coletadas 12 subamostras de solo com trado de 5cm 
de diâmetro a uma profundidade de 10cm, sendo removida uma área de 2,35 m². Após, a 
coleta de solo foi destorroado e peneirado para a retirada das sementes. Avaliou-se a 
quantidade total de sementes coletada e o percentual de sementes sadias (visualmente 
intactas) e deterioradas. 
A quantidade total de sementes coletada e o percentual de sementes sadias não foram 
alterados em função dos tratamentos aplicados (P>0,05). O número médio de sementes 
coletada foi de 4,38 sementes/2,35 m², e o percentual médio de sementes sadias foi de 
43,3%. Para o percentual de sementes deterioradas a análise de regressão polinomial 
mostrou significância (P = 0,024) para regressão de grau três (Tabela 1). A não significância 
dos fatores experimentais testados sobre a quantidade de sementes coletadas e percentual 
de sementes sadias, bem como o alto percentual de sementes mortas podem ser atribuídos 
à limitação hídrica a qual as plantas foram impostas durante o período esperimental, uma 
vez que durante o verão de 2004, foi verificado níveis de pluviosidade muito inferiores a 
média da região. 
Diante dos resultados expostos pode-se concluir que apesar de sua marcada resistência a 
seca, o amendoim-forrageiro têm sua produção de sementes, bem como a qualidade destas, 
alterada negativamente quando exposto a condições de seca durante o verão. Mesmo tendo 



 

um grande número de sementes deterioradas a sementes presentes na área seriam 
suficientes para estabelecer a mesma, este número de sementes deterioradas pode ser um 
resíduo de anos anteriores. 
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Figura 1- Percentual de sementes de amendoim-forrageiro mortas 

encontradas no banco de sementes do solo de um cultivo de 
amendoim-forrageiro submetido a diferentes práticas de manejo. 
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A ação do homem, criando áreas cultivadas relativamente simples quanto ao número de 
espécies, cria um ambiente favorável à proliferação de plantas daninhas, as quais competem 
com os cultivos por recursos do ambiente. Quando se estuda o ambiente de uma pastagem, 
verifica-se que embora muitas espécies causem prejuizos, outras no entanto promovem a 
diversificação na dieta dos animais em pastejo, promovendo muitas vezes melhorias na 
qualidade da pastagem. Entretanto o manejo dispensado a uma espécie promovendo o 
aumento de biomassa pode vir em detrimento de outras, diminuindo sua produção de 
matéria seca e/ou sementes, modificando sua persistência e longevidade na área. Deste 
modo, foi realizado um levantamento com objetivo de obter informações sobre as principais 
espécies daninhas ou não, ocorrentes no banco de sementes de um cultivo estabelecido há 
3 anos de amendoim-forrageiro (Arachis pintoi), submetido a diferentes manejos de corte e 
adubação. A área experimental pertence ao CAP/UFPel, Capão do Leão, RS, Brasil, situado 
a 31° 52’ S e 52° 29’ W, região fisiográfica Encosta do Sudeste, de clima predominante tipo 
Cfa, segundo Köppen, e solo Argiloso Vermelho-Amarelo Distrófico Típico. O cultivo de 
amendoim-forrageiro recebeu tratamentos de adubação e cortes (sendo o número em 
percentual a adubação e o seguinte o número de cortes respectivamente) na seguinte 
combinação: T1=0%0; T2=0%5; T3=50%0; T4=50%5; T5=100%0 e T6=100%5, interessante 
resaltar que em abril de 2003, após ter se confeccionado feno de amendoim-forrageiro foi 
estabelecido a lanço na área azevém (Lolium multiflorum) com objetivo de se aproveitar esta 
área durante o período de inverno, ocorreu assim uma ressemeadura natural do mesmo. 
Utilizou-se um delineamento de blocos completos ao acaso com três repetições, com as 
espécies ocorrentes consideradas como variáveis. Os dados foram submetidos a análise de 
variância multivariada através de teste de aleatorização (Pillar & Orlóci, 1996), utilizando-se 
1000 iterações e P=0,05. Como base para as análises foi utilizada a medida de semelhança 
distância euclidiana entre unidades amostrais. Para o procedimento foi utilizado o aplicativo 
MULTIV 2.0.3 (Pillar, 1997; Pillar, 2001). As amostras de solo foram coletadas com trado de 
5,0cm de diâmetro na profundidade de 10cm, em 22/12/2003. O solo coletado, seco em 
temperatura ambiente e destorroado, juntamente com igual porção de vermiculita, foi 
colocado em casa de vegetação em bandejas de alumínio para identificação das espécies 
presentes na medida de sua germinação. Espécies como cyperáceas e (Cynodon dactylon), 
ocorreram em maior número, a segunda citada pode ser utilizada como forrageira, não tendo 
um valor nutricional comparável com o do Amendoim-forrageiro, já a primeira citada não 
apresenta valor forrageiro e existem várias famílias desta na região, devido a sua adaptação 
a solos alagados onde predomina o cultivo do arroz irrigado. A importância deste trabalho se 
torna maior quando verificamos uma boa ressemeadura natural de azevém, sendo esta uma 
ótima forragem de inverno ,e com o sucesso deste ,consórcio pode-se obter na mesma área 
pastagens de inverno e verão desde que bem manejada.A exceção de (Lolium multiflorum), 
todas as espécies presente concorre para a depreciação da pastagem (Tabela 1), 
promovendo concorrência com o cultivo do amendoim-forrageiro e, se ingeridas, diminuindo 
a qualidade da dieta. As espécies invasoras observadas coincidem com as descritas em 
outros trabalhos semelhantes, entretanto estudos mais longos devem ser desenvolvidos 
visando-se observar a dinâmica das mesmas em meio a esta forrageira.  



 

Tabela 1- Número médio de pântulas das espécies observada no banco de sementes de um cultivo de amendoim-
forrageiro submetido a diferentes manejos de corte e adubação. 

VARIÁVEL/ESPÉCIE  
TRAT Lol Cyp Cyn Amar Rich Dig Sid Port Sol Ros Moll An Spér Bid Con Set Oxal  

1 25,7 14,0 0,3 0,0 1,7 2,3 1,0 0,3 0,0 1,7 2,7 0,3 0,0 0,3 5,7 0,0 0,0 a 
2 3,3 8,7 0,0 0,3 2,0 0,7 0,0 3,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 ab 
3 33,7 11,7 0,7 0,3 2,3 2,3 0,3 0,7 0,7 0,7 2,7 3,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 a c 
4 4,3 9,3 0,7 0,3 3,3 1,3 0,0 1,0 0,3 0,0 1,3 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 ab d 
5 30,0 7,3 0,0 0,0 1,7 0,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 abc 
6 1,0 5,0 0,7 0,0 2,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 1,7 1,3 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0   b de 

Médias seguidas por mesma letra não diferem entre si para o teste de aleatorização (P=0,05). 

ESPÉCIES = Lolium multiflorum = Lol; Cyperus sp.= Cyp; Cynodon dactylon = Cyn; Amaranthus sp.= Amar; Richardia brasiliensis 
= Rich; Digitaria horizontalis = Dig; Sida rhombifolia = Sid; Portulaca olerácea = Port; Solanum americanum = Sol; Rosulatum sp.= 
Ros; Mollugo verticillata ; Anagalis arvensis = An; Spérgula arvensis = Spér; Bidens sp.= Bid; Coniza bonariensis = Con; Setária 

sp.= Set; Oxalis sp.;Oxal. 

 

 TRATAMENTOS = T1= 0%0; T2 = 0%5; T3 = 50%0; T4 = 50%5; T5 = 100%0; T6 = 100%5. 
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Introducción. El banco de semillas es el conjunto de semillas viables en el suelo en un área 
determinada. Juega un importante papel en determinar parte de la vegetación que se 
desarrollará luego de una perturbación. Varios estudios han indicado que el conocimiento de 
los bancos de semillas de comunidades naturales puede aportar valiosas herramientas para 
el manejo, restauración y conservación de las mismas (Howe & Chancelor 1983; Fenner 
1985; D`Angela et al. 1988; Graham & Hutchins 1988; Thompson 1992; Bertiller 1996; Lunt 
1997; Funes et al. 2001). Si bien existen diversos estudios en los cuales se ha descrito la 
composición florística de las praderas naturales de esta región, los estudios de los bancos de 
semillas son escasos. 
El objetivo general del trabajo fue analizar el banco de semillas de una pradera natural a 
través de la composición y abundancia de sus principales grupos funcionales definidos para 
la vegetación establecida. Los objetivos específicos fueron: 1) Comparar el tamaño y 
composición funcional del banco de semillas en dos parcelas adyacentes, una bajo pastoreo 
continuo y la otra clausurada a la herbivoría por ganado; 2) Comparar la composición 
funcional del banco de semillas de las dos parcelas con la vegetación en crecimiento. 
 
 
Materiales y Métodos. El muestreo se realizó en el establecimiento ganadero “El Relincho”, 
ubicado próximo a la localidad de Ecilda Paullier, San José, Uruguay. En cada parcela, en 
puntos elegidos al azar se tomaron 10 muestras de suelo. Para la evaluación del banco de 
semillas se utilizó el método de emergencia de plántulas (Roberts 1981). El experimento de 
germinación se llevó a cabo durante 5 meses en un solario con luz artificial y temperatura 
controlada de entre 20-24°C. Las plántulas fueron clasificadas en 4 grupos funcionales: 
Gramíneas invernales, Gramíneas estivales, Monocotiledóneas no gramíneas y 
Dicotiledóneas. 
Para cada parcela, se calculó el número medio de semillas/m2 para el total y para cada grupo 
funcional. Se calculó la abundancia relativa de cada grupo funcional para cada tratamiento. 
Estos porcentajes fueron transformados por el arcoseno de la raíz y comparados mediante 
un test de “t” con el programa Systat 5.03 para Windows (Wilkinson 1990). 
Para comparar la composición funcional del banco de semillas y la vegetación en crecimiento 
se utilizaron los datos del muestreo de vegetación reportado en Altesor et al. (2003). A partir 
de estos datos fue calculada la cobertura de cada grupo funcional definido para el banco de 
semillas. La cobertura ha sido utilizada como medida de la abundancia de los grupos de la 
comunidad, especialmente cuando la estimación de la densidad resulta difícil por la ausencia 
de límites netos visibles entre los individuos, como se da en los pastizales (Matteucci & 
Colma 1982). Finalmente se calculó el Porcentaje de Similaridad de Renkonen (Wolda 1981) 
entre el banco de semillas y la vegetación para cada parcela.  
 
 
 
 



 

Resultados y Discusión. En la parcela pastoreada la densidad del banco de semillas fue 
significativamente mayor que en la clausura (P=0.041, Fig. 1), debido principalmente al alto 
número de semillas de dicotiledóneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Proporción (± E.S.) de cada grupo funcional 
en el banco de semillas y en la vegetación bajo 
condiciones de pastoreo y exclusión de pastoreo. D. : 
dicotiledóneas; M.: monocotiledóneas no gramíneas; 
G.E.: gramíneas estivales; G.I.: gramíneas 
invernales.  
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Figura 1. Densidad de los bancos de semillas de pradera 
natural (N° medio semillas/m2 ± E.S.) bajo condiciones de 
pastoreo y exclusión de pastoreo. 
 

En la parcela pastoreada predominaron 
netamente las dicotiledóneas, mientras que 
las gramíneas fueron muy escasas. En el 
banco de semillas de la exclusión 
predominaron las gramíneas (invernales + 
estivales), seguidas de las dicotiledóneas, en 
tanto las monocotiledóneas no gramíneas 
estuvieron bien representadas en ambos 
tratamientos (Fig.2). Se hallaron diferencias 
significativas entre tratamientos en el banco 
de dicotiledóneas (P=0.006) y en el de las 
gramíneas invernales (P=0.022). La 
similaridad entre la vegetación y el banco de 
semillas resultó relativamente bajo en el 
tratamiento pastoreado (44%) y alto en la 
clausura (70%). 
 
Las importantes diferencias entre el banco de 
semillas bajo condiciones de pastoreo y 
clausura podrían basarse no sólo en las 
diferencias de la vegetación que se desarrolla 
en los distintos tratamientos, sino también en 
la influencia del pastoreo en la producción de 
semillas y el destino de éstas en el suelo. Los 
resultados de este trabajo sugieren que los 
grupos funcionales definidos para la 
vegetación también responden a los cambios 
de manejo de las praderas a nivel de banco 
de semillas. Esto abre interesantes 
perspectivas para el uso de los grupos 
funcionales de plantas en los estudios de las 
praderas naturales. 



 

 

 


