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AVALIAÇÃO DO VIGOR DE SEMENTES DE FEIJÃO E DE SOJA 

POR MEIO DO TESTE DE FRIO 

RESUMO 

Autor: MARCELO mSSNAUER MIGUEL 

Orientador: Prof. Dr. SILVIO MOURE CICERO 

o trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Análises de 

Sementes e em Área Experimental do Departamento de Agricultura da Escola Superior 

de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Universidade de São Paulo, com o objetivo de 

estudar o desempenho das sementes de feijão e soja submetidas a diferentes 

metodologias do teste de frio, comparativamente a outros testes de vigor 

tradicionalmente utilizados para avaliar a qualidade fisiológica das sementes das 

referidas espécies. Para tanto, foram utilizados dois cultivares de feijão e três cultivares 

de soja provenientes de três lotes com diferentes qualidades fisiológicas para cada uma 

das espécies. Os testes de frio utilizados foram: em caixas plásticas com terra, em rolo 

de papel com terra e em rolo de papel sem terra. Para cada teste foram utilizadas 

variações de temperaturas de 10°C e 15°C e períodos de exposição ao frio, de três, cinco 

e sete dias. Os testes de laboratório constaram do teste padrão de germinação, primeira 

contagem de germinação, envelhecimento acelerado, condutividade elétrica e o de 

campo do teste de emergência de plântulas. Os testes foram conduzidos em duas épocas, 

espaçadas de quatro meses. As diferentes metodologias do teste de frio foram 

comparados pelo teste de Tukey e posteriormente foram estabelecidas correlações com 

os demais testes de vigor para as respectivas culturas. A análise dos dados e a 

interpretação dos resultados do presente trabalho permitiram concluir que, para sementes 

de feijão, as metodologias do teste de frio rolo de papel com terra, com períodos de 
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exposição de cinco e, principalmente sete dias à 15°C, proporcIOnaram condições 

favoráveis ao desenvolvimento de fungos, limitando suas utilizações e que o rolo de 

papel sem terra, nos períodos de três e cinco dias à 10°C e à 15°C, proporcionaram 

melhores correlações com os demais testes de vigor, principalmente com a primeira 

contagem de germinação e emergência em campo. Para sementes de soja, as 

metodologias de caixa e de rolo de papel com terra, proporcionaram reduções drásticas 

na emergência das plântulas, principalmente para os materiais com qualidades 

fisiológicas mais baixas. As metodologias de rolo de papel sem terra apresentaram as 

melhores correlações com os testes de primeira contagem de germinação, condutividade 

elétrica e de emergência de plântulas em campo. 



EV ALUA TION OF VIGOUR BEANS AND SOYBEAN SEEDS 

BY COLD TEST 

ix 

Author: MARCELO mSSNAUER MIGUEL 

Adviser : Prof. Dr. SILVIO MOURE CICERO 

SUMMARY 

This research was conducted at the Seed Analysis Laboratory and 

Experimental Area of the Agricultural Department of the Escola Superior de Agricultura 

''Luiz de Queiroz" campus of the University of São Paulo. The objective was to study 

bean and soybean seeds development under different cold test methodologies compared 

to other traditional vigor tests used to evaluate physiological seed quality of the 

aforementioned species. Therefore, two bean cultivars and three soybean cultivars from 

three physiologically different lots of each species were used. eold tests were carried 

out in: plastic boxes with soil, paper ro11s with soil, and paper rolls without soil. For 

each test, temperatures from 100 e and 15°e and cold exposure of three, five and seven 

days were evaluated. Laboratory tests consisted of the standard germination test, first 

germination count, accelerated aging, electrical conductivity and seedlings emergence in 

the field. Tests were conducted during two seasons four months apart. The different 

cold test methodologies were compared by a Tukey testo Afterwards, correlations with 

the remaining vigor tests were established for the respective cuItures. Data analysis and 

interpretation of the resuIts allowed the conclusion that, for bean seeds, the cold test 

methodologies using paper roIls with soil and exposure for five and especially seven 

days at 15°e offered favorable conditions for fungus development, limiting their use; 

paper rolls without soil and exposure for three to five days at lOoe and 15°e correlated 

better with the remaining vigor tests, especial1y the first germination count and seedling 
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emergence in the field. For soybean seeds, the methodologies using boxes and paper 

rolls with soi1 drastically reduced seedling emergence, especially in materiaIs with low 

physiological quality. The methodologies using paper rolls without soil correlated best 

with the first germination count, electrica1 conductivity and seedlings emergence in the 

field. 



1 INTRODUÇÃO 

Diversos segmentos do setor de produção de sementes de grandes 

culturas têm demonstrado grande interesse na utilização de testes de vigor para melhor 

avaliar a qualidade fisiológica das sementes. Estes testes têm como objetivo auxiliar os 

produtores de sementes a selecionar determinadas práticas que resultem na produção de 

sementes de melhor qualidade. Também, podem orientar os agricultores a selecionar os 

lotes de sementes a serem adquiridos e fornecer informações mais precisas sobre a 

densidade de semeadura. 

O teste de mo é um dos testes de vigor mais utilizados em diversas 

regiões de clima temperado, onde a época de semeadura pode coincidir com períodos 

chuvosos e de baixa temperatura. É adotado, principalmente, nos Estados Unidos da 

América, Canadá e Europa. No Brasil apresenta-se com bom potencial de utilização na 

região sul do país. 

Nesta região, nas épocas a partir de setembro até meados de outubro, não 

é de se estranhar a ocorrência de frentes frias chuvosas. Nestas condições, dependendo 

do nível de vigor dos lotes das sementes utilizadas, poderão resultar em grandes 

problemas de emergência de 21.ântulas. 

Nestas situações, o teste de mo pode funcionar como uma ferramenta de 

grande valor para uma seleção prévia dos lotes de sementes que apresentem maior 

potencial de emergência em solos frios e úmidos. 

Seguindo essa linha de pensamento, as empresas produtoras de sementes 

de milho realizam este teste rotineiramente, obtendo-se excelentes resultados. No 

entanto, em outras grandes culturas, como soja, feijão, amendoim, algodão e outras, o 

teste de mo não tem sido muito utilizado, por falta de informações de pesquisa sobre o 

comportamento das sementes das referidas espécies nas condições em que o teste é 
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conduzido. Diante do exposto, é possível que, mediante metodologias específicas, o teste 

de frio possa ser utilizado com sucesso para outras espécies. Assim, o presente trabalho 

teve o objetivo de estudar o desempenho das sementes de feijão e de soja submetidas a 

diferentes metodologias do teste de frio, comparativamente a outros testes de vigor 

tradicionalmente utilizados para avaliar a qualidade fisiológica das sementes das 

referidas espécies. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Testes de vigor de sementes 

Diferentes lotes de sementes com a mesma porcentagem de germinação 

no teste padrão, podem apresentar desempenhos diferentes sob condições desfavoráveis 

de campo (AOSA, 1983), fato que pode ser atribuído a diferenças de vigor existentes 

entre esses lotes. 

Segundo CARVALHO (1986), a qualidade de um lote de semente poderia 

ser razoavelmente bem avaliada, usando o teste padrão de germinação, desde que o lote 

apresentasse alta homogeneidade. Entretanto, se o lote apresentar alto grau de 

heterogeneidade, o teste padrão de germinação apresentaria baixa sensibilidade e, nesse 

caso, os testes de vigor representariam melhor o desempenho do lote no campo. 

Ainda, segundo CARVALHO e NAKAGA W A (1988), se as condições 

de campo forem favoráveis, os resultados de germinação apresentam alta correlação com 

a emergência em campo; porém, estas condições ideais nem sempre estão presentes 

quando os agricultores estão realizando seus plantios. 

Isso pode ser explicado pelo fato de que as principais alterações nos 

processos bioquímicos, associados a deterioração, geralmente ocorrem antes que se 

verifique o declínio na capacidade de germinação (MA TTHEWS, 1981). Assim, essas 

sementes podem apresentar diferenças de vigor porque apresentam-se em diferentes 

estádios de deterioração, cuja manifestação precede a queda de poder germinativo. 

De acordo com DELOUCHE (1981), citado por LUCENA, 1995, o teste 

padrão de germinação apresenta dentre várias limitações, três principais, sendo a 

primeira pelo fato de que o teste padrão de germinação é destinado a obter a mais 

elevada porcentagem possível de plântulas normais, uma vez que possui um período de 
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execução prolongado e as condições específicas do teste são favoráveis. Dessa forma, 

sem a ocorrência de estresse e com um período bastante longo, as sementes fracas 

também conseguem germinar e produzir plântulas normais. A segunda limitação está na 

avaliação, a qual classifica as plântulas em normais e anormais, apenas pelo critério 

morfológico, como por exemplo na presença ou ausência de vários órgãos, fraturas e 

danos. Não há durante a interpretação do teste, critérios para avaliação quanto a 

diferenças fisiológicas, tais como, a velocidade e uniformidade de germinação, taxa de 

crescimento de plântulas, e outros. Em terceiro lugar, não menos importante que as duas 

primeiras, consiste em que a perda da capacidade germinativa e de produzir uma 

plântula normal, ocorre no estádio final da deterioração da semente, pois antes de atingir 

este estádio, muitas mudanças que prejudicam o desempenho da semente no campo ou 

no armazenamento já ocorreram. 

Dessa forma, um dos principais desafios das pesquisas sobre testes de 

vigor tem sido o de caracterizar parâmetros adequados, comuns à deterioração das 

sementes, de modo que, quanto mais distante da perda de capacidade de germinação 

estiver o parâmetro empregado, mais sensível será o teste, complementando, assim, as 

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

Na literatura podem ser encontradas várias definições de vigor, como: 

vigor de sementes é a soma das propriedades que determinam o potencial de atividade e 

desempenho de uma semente ou de um lote de sementes durante a germinação e a 

emergência da plântula (INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION - ISTA, 

1995b), ou, vigor de sementes compreende às propriedades, que determinam o potencial 

para uma emergência rápida e uniforme de plântulas normais sob ampla faixa de 

condições ambientais (ASSOCIATION OF OFFICIAL SEED ANALYSTS, 1995b -

AOSA, 1983), ou ainda, vigor de sementes é o nível energia que uma semente dispõe 

para realizar as tarefas do processo germinativo (CARVALHO, 1986). 

A primeira manifestação por escrito, de vigor de sementes, foi efetuada 

por NOBBE, na Alemanha em 1876, citado por CARVALHO (1986). No entanto, o 

primeiro teste foi descrito por HILTNER, em 1911. No final da década de 30 foram 
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desenvolvidos trabalhos sobre o teste de tetrazólio na Alemanha e, simultaneamente, 

sobre o teste de frio em milho nos Estados Unidos da América (CARVALHO, 1986). 

Entretanto, somente a partir da década de 60, as pesquisas tiveram grande· 

impulso e desde então vários testes de vigor tem sido propostos (GRABE, 1973). Por 

outro lado, quanto a uma definição de vigor de sementes, várias tentativas foram 

efetuadas, porém sempre foram questionadas por deixarem de incluir algum aspecto em 

sua manifestação (MARCOS FILHO et al., 1987). 

Vários autores propuseram classificações para os testes. Dentre eles, 

ISEL Y (1957) classificou-os em diretos e indiretos, onde os primeiros tentavam simular 

ambientes de campo em laboratório. Nesse caso, as sementes mostram a sua habilidade 

de emergir sob condições simuladas de estresse no campo. Nos métodos indiretos, os 

testes medem determinados atributos fisiológicos ou certas caracteristicas estruturais das 

sementes indiretamente relacionadas ao vigor. POLLOCK e ROOS (1972) optaram por 

classificar em testes rápidos e testes que reproduzem condições de estresse. 

WOODSTOCK (1973) classificou em testes fisiológicos e bioquímicos, e 

McDONALD (1975) acrescentou a essa classificação os testes fisicos. 

Independentemente da classificação a ser adotada, a pesquisa em análise de sementes 

visa a obtenção de testes de vigor que tenham alta reprodutibilidade e sejam rápidos, não 

onerosos, de fácil execução, objetivos e indicativos do potencial de emergência das 

plântulas em campo (McDONALD, 1975). 

Baseando-se nesses aspectos, de acordo com CARVALHO (1986), 

somente alguns testes foram considerados mais indicados, tanto pela 1ST A, citado por 

FIALA (1981), e pela AOSA (1983), sendo eles o de condutividade elétrica, de 

envelhecimento acelerado, do crescimento da plântula, da classificação do vigor de 

plântulas, de tetrazólio e de frio. 
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2.2 Testes de vigor mais utilizados para as sementes de feijão e de soja 

2.2.1 Condutividade elétrica 

Originariamente desenvolvido para detectar as causas de baixa 

emergência em campo de lotes de sementes de ervilha rugosa, que apresentavam elevado 

potencial de germinação em laboratório, vem sendo atualmente considerado como um 

teste que apresenta bom potencial em termos de padronização, pela sua facilidade de 

execução e rapidez na obtenção de resultados. 

É baseado no conceito de que, quando as sementes são imersas em água, 

as de baixo vigor liberam maior quantidade de eletrólitos na solução, refletindo a perda 

de integridade das membranas celulares (WOODSTOCK, 1973; GRABE, 1976) e, 

consequentemente, a redução do vigor. Portanto, a condutividade elétrica da solução de 

embebição de sementes é utilizada como um teste para avaliar o vigor (AOS~ 1983; 

MARCOS FILHO et al., 1987), visto que o valor da condutividade elétrica é função da 

quantidade de lixiviados na solução, a qual está diretamente relacionada com a 

integridade das membranas celulares. 

Segundo ABDUL-BAKI (1980), a organização do sistema de membranas 

é máxima na maturidade fisiológica das sementes. Após a maturidade fisiológica, a 

semente atinge uma condição de baixo teor de água, que é variável em função das 

condições ambientais, principalmente da umidade relativa do ar. Com a secagem das 

sementes, as membranas celulares sofrem um processo de desorganização estrutural, 

estando tanto mais desorganizadas quanto menor for o teor de água nas sementes 

(BEWLEY, 1986), e, em conseqüência, verifica-se um aumento no grau de lixiviação, 

principalmente quando esse teor é inferior a 11 %. Esses resultados têm sido constatados 

com sementes de soja e feijão (TAO, 1978b; LOEFFLER et al., 1988; HAMPTON et al., 

1992). 

Quando uma semente seca é colocada para embeber água, verifica-se uma 

rápida embebição no início, associada a lixiviação de eletrólitos do interior das células 

para o meio externo. Consequentemente, é provável que a permeabilidade seletiva das 
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membranas do tonoplasto e plasmaI ema, que normalmente retém os solutos dentro da 

célula, tenham perdido a integridade durante a secagem e não atuem como uma barreira 

de restrição durante o estádio inicial de embebição (BEWLEY & BLACK, 1985). 

Em função dessa desorganização das membranas celulares, as sementes 

sofrem um processo de redução e perda de vigor, fato esse diretamente relacionado com 

o aumento da quantidade de lixiviados liberados na água de embebição, ou seja, existe 

uma relação inversa entre a perda de lixiviados e o vigor de semente, baseada, 

principalmente, na perda da integridade de membranas e de constituintes celulares 

(WOODSTOCK, 1973; MARCOS FILHO et aI., 1990), citados por VIEIRA & 

CARVALHO (1994). 

Segundo HEPBURN et aI. (1984) o teste de condutividade elétrica tem se 

mostrado bastante promissor para espécies de sementes graúdas como ervilha, feijão e 

soja, em várias localidades. As pesquisas têm mostrado que o decréscimo na germinação 

e no vigor é diretamente proporcional ao aumento da lixiviação de solutos, indicando 

que a condutividade elétrica é um método eficiente para a avaliação do vigor, sendo 

considerado um indicador eficiente da emergência de plântulas em campo. 

O teste é considerado promissor em termos de padronização, porém, o 

Comitê de Vigor da 1ST A constatou variações nos resultados entre laboratórios devido a 

problemas de metodologia (pERRY, 1981). A pesquisa tem demonstrado que vários 

fatores podem afetar o resultado do teste, tais como: qualidade da água, temperatura e 

duração do período de embebição, grau de umidade e número de sementes testadas 

(TAO, 1978b). BEDFORD (1974) acrescentou a estes fatores, o genótipo. Para 

ROWLAND & GUSTA (1977), citado por DIAS (1994), a liberação de eletrólitos de 

sementes de leguminosas resulta da interação de três fatores principais: cultivar, grau de 

umidade da semente e temperatura de embebição. 

MARCOS FILHO et aI. (1985) pesquisando sementes de soja colhidas em 

diferentes épocas e armazenadas em ambientes distintos, concluíram que o conjunto de 

informações proporcionadas pelos testes de germinação, envelhecimento artificial e 

condutividade elétrica foi eficiente para diferenciar os níveis de qualidade fisiológica das 

sementes e estimar o potencial de emergência das plântulas em campo, com destaque 
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para o teste de condutividade que permitiu a obtenção de informações mais precisas. Em 

concordância, BARROS (1988) realizando um estudo comparativo entre testes para 

avaliação da viabilidade e vigor de sementes de soja, ressaltou a eficiência da 

condutividade na identificação de lotes com diferentes níveis de qualidade e potencial de 

emergência em campo. Ainda, NASCTh1ENTO & CICERO (1991), avaliando a 

qualidade fisiológica de sementes de ervilha submetidas a diferentes tratamentos 

fungicidas, constataram alterações no vigor durante o armazenamento através da 

condutividade. 

BROUWER e MULDER (1982) utilizando o teste de condutividade 

elétrica em sementes de feijão, observaram ser este um método rápido para detectar a 

baixa qualidade de lotes de sementes e ao mesmo tempo complementar as informações 

obtidas pelo teste de germinação na avaliação do potencial de desempenho das sementes 

no campo. Ainda, RODRIGUES (1995), trabalhando com sementes de feijão vagem, 

constatou que este teste é adequado para separação eficiente dos lotes de sementes em 

diferentes níveis de qualidade, além de predizer a emergência em campo. 

2.2.2 Envelhecimento acelerado 

É um dos testes mais utilizados para a avaliação do vigor de sementes. É 

baseado no fato de que a taxa de deterioração de sementes aumenta consideravelmente 

através da sua exposição a condições adversas de temperatura e umidade relativa do ar. 

Nessas condições, as sementes de baixa qualidade deterioram-se mais rapidamente 

quando comparadas àquelas mais vigorosas, possibilitando, dessa forma, estabelecer 

diferenças no potencial fisiológico das amostras avaliadas (MARCOS FILHO, 1994). 

O teste foi desenvolvido por DELOUCHE (1965), na tentativa de 

determinar o potencial relativo de armazenamento de lotes de trevo e de festuca. Este 

estudo baseou-se em informações obtidas por CROKER e GROVES (1915), segundo os 

quais a morte das sementes durante o armazenamento foi causada pela coagulação de 

proteínas e que o aquecimento a alta temperatura acelerou este processo. Os autores 

sugeriram que os testes de germinação conduzidos após a exposição de sementes secas 
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à temperaturas elevadas (50-100°C), por breves períodos, poderiam ser úteis para 

predizer a longevidade. 

Em 1962, HELMER et aI. relataram que a resposta germinativa de 

sementes de trevo após vários dias de exposição à alta temperatura (35-40°C) e umidade 

relativa do ar (100010), foi fortemente associada com o vigor das sementes e emergência 

das plântulas em campo, sugerindo que o envelhecimento acelerado poderia ser útil para 

avaliação do potencial relativo de armazenamento de lotes de sementes. Esta sugestão 

foi considerada por vários pesquisadores, sendo então desenvolvida uma série de 

pesquisas envolvendo o teste. 

Atualmente, o teste de envelhecimento acelerado é utilizado para avaliar o 

vigor de sementes de diversas espécies, tais como soja (TOMES et al., 1988; EGLI et 

aI., 1990), feijão (HAMPTON et aI., 1992), sorgo (IBRAHIM et aI., 1994), trigo 

(TOMER & MAGUIRE, 1990), amendoim (V ANZOLINI et aI., 1997) e milho 

(TEKRONY et al., 1989; BITTENCOURT & VIE~ 1997) e, incluído em programas 

de controle de qualidade por empresas produtoras de sementes, pois, em poucos dias, 

pode-se ter uma estimativa do potencial de armazenamento dos lotes processados. 

Em se tratando de sementes de leguminosas, e também de trigo e milho, 

MATTHEWS (1985), GANGULI e SEM-MANDI (1990), LIN (1990) e 

BASAVARAJAPPA e SHETTY (1991), citados por MARCOS FILHO (1994), 

concluíram que a exposição das sementes à temperatura e umidade elevadas provoca 

sérias alterações degenerativas no metabolismo das sementes (desnaturação de proteínas, 

queda nos teores de carboidratos totais, de açúcares redutores, de proteínas solúveis e de 

fosfato, aumento no teor de ácidos graxos, desestabilização da atividade de enzimas) 

desencadeadas pela desestruturação e perda de integridade do sistema de membranas 

celulares, causadas, principalmente, pela peroxidação de lipídeos (constituintes 

essenciais da membrana). Assim, esses eventos promovem descontrole do metabolismo 

e das trocas de água e solutos entre a célula e o meio exterior, determinando a queda da 

viabilidade da semente. A manifestação inicial, como a menor velocidade de 

germinação, é correspondente aos primeiros indícios de desestruturação das membranas, 

enquanto a ocorrência de anormalidades nas plântulas, nos estádios finais de 
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deterioração, é determinada pela morte de tecidos importantes, em diferentes regiões da 

semente. 

o teste de envelhecimento acelerado apesar de uma boa aceitação entre os 

tecnologistas e analistas de sementes e, também dos produtores, quanto a sua 

padronização, deve ser cuidadosamente executado, pois vários fatores são capazes de 

contribuir para a falta de consistência dos resultados. 

Um dos principais fatores que influenciam os resultados do teste é a 

temperatura, que oscila entre 41°C e 45°C (lSTA, 1995a). A sua elevação promove 

efeitos mais drásticos sobre a germinação do que o prolongamento do penodo de 

envelhecimento (TOMES et aI., 1988). Assim, toma-se necessário um constante 

monitoramento da temperatura durante o teste, para que sejam obtidos resultados 

confiáveis. 

Outro fator de variação é o número de horas requeridas para o teste. É 

um fator que tem sido estudado intensamente, mas não há ainda consenso entre os 

pesquisadores quanto aos penodos de envelhecimento mais adequados para sementes de 

várias espécies. 

A ação de fungos associados às sementes pode ser considerada uma das 

causas responsáveis pela variabilidade de resultados. A presença de patógenos, 

particularmente Aspergillus spp., pode interferir negativamente no desempenho das 

sementes envelhecidas artificialmente. 

MARCOS FILHO (1994) ressaltou que temperatura e umidade elevadas 

podem inibir a manifestação de alguns microrganismos; assim, os dados obtidos no teste 

de envelhecimento podem ser superiores aos observados no teste de germinação com as 

mesmas amostras. Portanto, as condições impostas pelo teste de envelhecimento 

artificial não agiriam apenas no comportamento das sementes, mas, também, 

influenciariam na ação de microrganismos participantes da deterioração. A peroxidação 

de lipídios em sementes envelhecidas de soja e ervilha, ao provocar maior liberação de 

aldeídos voláteis, estimula a germinação de esporos de fungos presentes durante a 

germinação das sementes (HARMAN et aI., 1982). 
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Atualmente, o teste de envelhecimento acelerado é considerado 

padronizado somente para avaliação do vigor de sementes de soja. No entanto, 

excelentes progressos têm sido realizados no refinamento de técnicas e na avaliação das 

interações entre penodo de exposição, temperatura e grau de umidade das sementes, que 

poderão tomar possível, portanto, a padronização da metodologia para outras espécies. 

2.2.3 Primeira contagem de germinação 

Consiste em registrar a porcentagem das plântulas normais constatada na 

data referente a primeira contagem do teste padrão de germinação, estabelecida pelas 

Regras para Análise de Sementes (1992). 

Indiretamente, está se realizando uma avaliação da velocidade de 

germinação, pois, uma maior porcentagem de plântulas normais na primeira contagem 

do teste de germinação, significa que as sementes desta amostra germinaram mais 

rapidamente que as demais. Este teste pode, muitas vezes, expressar melhor as 

diferenças de velocidade de germinação entre lotes do que os índices de velocidade de 

germinação (NAKAGA W A, 1994). 

Segundo MATTHEWS (1985), no processo de deterioração, a velocidade 

de germinação decresce antes da porcentagem de germinação e, portanto, os lotes que 

germinam mais rapidamente, apresentam valores mais elevados de germinação na 

primeira contagem e podem ser consideradas mais vigorosas do que aquelas de 

germinação mais lenta. 

De acordo com a AOSA (1983) este teste apresenta vantagens 

importantes, para a sua utilização em laboratório de sementes, pois é um teste barato, 

relativamente rápido, não requer equipamentos especializados, nem treinamento 

tecnológico adicional. 

No entanto, o referido teste tem sido criticado como teste de vigor, devido 

a fatores variáveis como umidade e temperatura, que são dificilmente padronizados entre 

laboratórios e influenciam a velocidade de germinação, além de depender da habilidade 
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do analista, em possuir conceitos bem claros de uma semente germinada (McDONALD, 

1975; AOSA, 1983). 

MARCOS FILHO et aI. (1984), trabalhando com sementes de sOJa, 

analisaram a relação entre vários testes para a avaliação do vigor de sementes e 

emergência das plântulas em campo; consideraram os testes de germinação, primeira 

contagem de germinação e velocidade de germinação, como os mais eficientes para 

identificar diferenças entre o potencial de emergência das plântulas. De forma 

semelhante MOTTA (1986), realizando um estudo comparativo entre testes de vigor 

com a emergência das plântulas em campo, com sementes de soja, obteve correlações 

significativas entre os resultados da primeira contagem de germinação e a emergência 

em campo, demonstrando a sua eficiência. 

MORENO (1986), entretanto, constatou que esse teste não demonstrou 

sensibilidade para diferenciar níveis de qualidade de sementes de milho, quando 

comparado a outros testes de vigor, como o teste de frio e o de envelhecimento 

acelerado. 

2.2.4 Emergência de plântulas em campo 

Este teste visa avaliar ou determinar o vigor relativo do lote de sementes, 

através da porcentagem de emergência de plântulas em condições de campo. 

Parte do princípio de que lotes que apresentam um maior percentual de 

sementes em condições de germinar e originar plântulas com capacidade de emergir do 

solo, em condições não controladas de campo, são os mais vigorosos. Enquanto que, as 

sementes pouco vigorosas não apresentariam resultados semelhantes. 

Quando esse teste é conduzido próximo a época normal de semeadura, 

fornece boas informações quanto a quantidade de sementes a ser utilizada, visando uma 

população adequada; no entanto, quando conduzido em épocas, onde as condições 

climáticas são inadequadas a semeadura, poderá fornecer resultados que gerem subsídios 

suficientes para a comparação e diferenciação de lotes (NAKAGAW A, 1994). 
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Devido às variações ambientais encontradas entre diferentes locais, no 

decorrer do ano, a comparação de resultados entre localidades distintas é dificultada, 

ocorrendo muitas vezes resultados controversos (pERRY, 1981). Com o objetivo de 

reduzir o efeito do ambiente, é necessário que o local escolhido para a condução do teste 

não apresente problemas de patógenos e pragas de solo, o que certamente irá interferir 

no processo de germinação e emergência das plântulas. 

2.3 Teste de frio 

o desempenho fisiológico das sementes, é influenciado diretamente, 

pelas condições ambientais, por ocasião da semeadura. Portanto, esta operação deve ser 

realizada em épocas que propiciem um desenvolvimento adequado das sementes, ou 

seja, em um período em que as sementes tenham condições de expressar o seu real 

potencial. 

No entanto, sabe-se que, muitas vezes, por ocasião da semeadura, as 

condições ambientais predominantes não são as ideais para que as sementes se 

desenvolvam de maneira adequada. Portanto, a avaliação da qualidade de um lote de 

sementes que será submetido à condições adversas, fornecida pelo teste padrão de 

germinação, não irá representar o real desempenho das sementes no campo. Diante desta 

situação, o uso de testes que forneçam condições semelhantes às encontradas no campo, 

seriam de grande utilidade, permitindo assim, verificar o desempenho de diferentes lotes 

sob condições adversas. 

Dentre os testes desenvolvidos com o objetivo de fornecer resultados 

complementares ao do teste padrão de germinação, pode-se citar o teste de frio, cujo 

princípio baseia-se na avaliação da qualidade de sementes sob condições adversas. É 

considerado um teste de resistência, ou seja, o lote de sementes que melhor resistir às 

condições adversas é considerado mais vigoroso. De forma geral, se os resultados do 

teste de frio se aproximarem dos obtidos no teste padrão de germinação, há grande 

possibilidade desse lote apresentar capacidade para germinar sob ampla variação das 

condições de conteúdo de água e temperatura do solo (CICERO e VIEIRA, 1994). 
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o teste de frio foi inicialmente desenvolvido para simular as condições de 

alta umidade e baixa temperatura que prevaleciam no "cinturão do milho", nos Estados 

Unidos da América, por ocasião da semeadura (KRZYZANOWSKI et aI., 1991a). A 

presença de certos patógenos nestas condições afeta a germinação, o crescimento e a 

emergência de plântulas. Com isso, o teste de frio passou a ser conduzido incluindo-se a 

utilização de solo como substrato. 

Atualmente, o teste de frio é o mais empregado na avaliação do vigor de 

sementes de milho e estudos vem sendo desenvolvidos para adequá-lo a outras espécies, 

que não necessariamente sejam cultivadas em condições semelhantes as encontradas no 

"cinturão do milho", pois o objetivo é que seja utilizado como teste de rotina em 

laboratórios de análise de sementes na avaliação da qualidade fisiológica (CICERO e 

VIEIRA, 1994). 

No Brasil, KRZYZANOWSKI et alo (l991b), relataram que para os 

estados do sul, onde lavouras de algodão, milho e soja podem ser semeadas a partir de 

setembro a meados de outubro, o teste de frio parece ser bastante promissor, devido ao 

alto potencial de utilização, pois nesta época a região está sujeita a ocorrência de frentes 

frias chuvosas, as quais, dependendo do nível de vigor dos lotes, poderão resultar em 

sérios problemas de germinação e emergência de plântulas. Nestas condições, o teste de 

frio pode funcionar como um instrumento de grande valor para a seleção prévia de lotes 

de sementes que apresentam bom potencial de emergência em solos frios e úmidos. 

No início, a metodologia do teste de frio era realizada utilizando-se solo 

como substrato. No entanto, com o passar do tempo, vem sofrendo algumas alterações 

em busca de uma melhor adequação; uma vez que o uso de solo não permite uma 

padronização entre laboratórios, devido a caracteristicas variáveis do solo, como 

propriedades química, fisÍca e biológica, além de tornar o teste maIS trabalhoso 

(BURRIS e NA VRATIL, 1979). 

Dentre as metodologias alternativas desenvolvidas para o teste de frio, 

pode-se destacar o rolo de papel sem terra, rolo de papel com terra e metodologia em 

bandeja. É importante ressaltar que o uso de uma ou outra metodologia deve ser baseado 
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em resultados científicos que demonstrem qual seria a mais adequada na avaliação do 

vigor de lotes para uma determinada espécie e que possibilitasse a sua padronização. 

Além do uso de uma metodologia adequada, vários são os fatores que 

podem afetar os resultados fornecidos pelo teste de frio, entre eles pode-se citar: período 

de exposição das sementes à baixas temperaturas, temperatura utilizada, umidade do 

substrato e a proporção areia/terra. É importante ressaltar mais uma vez que, sementes 

de diferentes espécies e cultivares podem apresentar comportamento variável quando 

expostas à condições adversas (CICERO e VIEIRA, 1994). 

Dentre os fatores mais estudados, devido a serem os mais determinantes 

nas variações de resultados, destacam-se a temperatura, a umidade do substrato, a 

variabilidade de substrato, a espécie e o genótipo em estudo. 

CROSIER (1957), sugeriu que, devido a variabilidade dos solos, 

temperatura, umidade, tipos de recipientes e duração do teste, este deveria ser ajustado a 

cada laboratório, com a utilização de um lote conhecido, para a obtenção de resultados 

mais uniformes. 

A temperatura do teste de frio geralmente recomendada é de 10°C 

(CICERO & VIEIRA, 1994). Já, na Holanda, a temperatura de 8,5°C é freqüentemente 

usada (NIJENSTEIN, 1985). BRUGGINK et aI. (1991) reportaram que diferenç~s de 

vigor podem ser detectadas à temperaturas entre 8,5 a 13,5°C, mas as diferenças são 

mais marcantes à temperaturas mais baixas. 

A temperatura de 8,8°C e um curto período de frio (três dias), foram mais 

efetivos para detectar diferenças de vigor entre os lotes do que temperaturas entre 8,8°C 

e 15°C; porém acima de 15°C diferenças não foram detectadas. À baixa temperatura, a 

germinação é atrasada e a semente fica exposta ao ataque de microrganismos, sendo que 

estes influenciam nos resultados do teste de frio com terra. 

Ainda, a umidade e a temperatura do solo afetam a severidade das 

doenças causadas por espécies de Rhizoctonia (WONG et al., 1984) e Fusarium 

(NIJENSTEIN, 1995). 
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A umidade do substrato tem influência sobre o desenvolvimento de 

fungos nas sementes. Em um trabalho realizado por WOLTZ (1997), com sementes não 

tratadas de milho, constatou-se que houve uma queda de 48% na germinação das 

sementes submetidas a diferentes umidades no substrato. Constatou-se ainda que esse 

efeito não foi tão pronunciado para sementes tratadas. 

Estudando a capacidade de retenção de água no substrato, em teste de frio 

utilizando terra, TAO (1978a) obteve maiores correlações com a emergência em campo 

quando essa capacidade foi de 52% e menores quando utilizou 42%, para sementes de 

soja. Observou ainda, que a utilização de substrato esterilizado permitiu uma maior 

emergência de plântulas, confirmando a influência dos microrganismos nos resultados 

do teste. Resultado semelhante foi obtido por WOLTZ (1997), onde se verificou um 

aumento na germinação de sementes de milho, submetidas ao teste de frio com o uso de 

sementes tratadas e uso de solo esterilizado, concluindo-se que os patógenos do solo tem 

grande efeito sobre a germinação no teste de frio. 

BURRIS e NA VRATIL (1979) compararam várias metodologias do teste 

de frio usadas em nove laboratórios de análise de sementes e também encontraram 

grande variação nos resultados. Os valores médios variaram de 74% (terra em caixa) 

para 93% (método da bandeja) sobre os 60 lotes de sementes de milho que foram 

testados. Como exemplo, os autores citam o lote 3 da variedade W153R que teve uma 

germinação de 38% quando avaliada por um laboratório e de 96% quando avaliada por 

outro, sendo que ambos utilizaram a mesma metodologia que foi a de terra em caixa, 

recomendada pela AOSA. O mais baixo coeficiente de variação (1,99%) foi obtido com 

o método da bandeja. 

Um estudo da variabilidade do teste de frio (rolo de papel com terra, 

caixa e bandeja) dentro e entre laboratórios e depois comparando-os com os resultados 

do teste padrão de germinação, permitiu observar que as variações do teste de frio não 

foram maiores do que as obtidas no teste padrão de germinação. Dessa forma, BYRUM 

e COPELAND (1995), concluíram que os resultados deste teste de vigor poderiam ser 

utilizados com as mesmas tolerâncias dos resultados do teste padrão de germinação. A 
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variabilidade no teste de frio foi reduzida dentro de cada laboratório onde os métodos 

podem ser padronizados. 

O Comitê de vigor da ISTA (IST ~ 1995a) conduziu vários testes de 

aferição e encontrou resultados variáveis entre as metodologias do teste de frio. 

Entretanto, os métodos de rolo de papel e bandeja foram os que apresentaram maior 

reprodutibilidade de resultados. Para fins de utilização, as empresas de sementes dos 

Estados Unidos da América têm estabelecido uma diferença mínima de 5 a 15% entre o 

teste de frio e o teste padrão de germinação; se a diferença for abaixo desta faixa, o lote 

de sementes deve ser usado somente em áreas onde as condições ambientais para a 

emergência sejam favoráveis (CAMPOS, 1998). 

O teste de frio em rolo de papel toalha com terra foi mais severo para 

detectar injúrias causadas por secagem em sementes de milho, mas houve algumas 

variações em função do substrato (LOEFFLER et aI., 1985). Porém, quando foi utilizado 

o mesmo método sem terra, houve menos variabilidade. Ambos os testes detectaram 

redução na porcentagem de germinação associada com as injúrias de secagem. Devido 

às complicações encontradas no uso do teste com terra e similaridade obtida em ambos 

os testes para a detecção de danos por secage~ os autores concluíram que o teste de frio 

sem terra é aceitável para ser utilizado em estudos com secagem de sementes de milho, 

por ser sensível, fornecer resultados com alta reprodutibilidade e também pela 

simplicidade. 

MOLINA et alo (1987), visando avaliar diferentes metodologias do teste 

de frio na caracterização fisiológica das sementes de milho, concluíram que, embora o 

teste de frio tradicional (terra + areia), seguindo a metodologia descrita por BASKIN, 

citado por POPIN1GIS (1985), onde foi utilizada a temperatura de 7 à 10°C por sete 

dias, tenha sido a que permitiu diferenciar melhor os níveis de qualidade entre os lotes 

estudados, nele, a emergência de plântulas foi mais afetada do que outros. As outras 

metodologias testadas envolveram o substrato Germitest e duas variantes relativas à 

temperatura e ao tempo de exposição, sendo uma à 10°C por cinco dias e outra 7 à 10°C 

por sete dias. Os testes de frio modificados mostraram ser menos eficientes para detectar 
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as diferenças de qualidade, embora o uso de frio por sete dias (7 à 10°C) permitiu 

estabelecer uma melhor separação dos níveis de qualidade entre os lotes. 

O teste de frio usando rolo de papel com terra, mantidos a temperatura de 

8°C por sete dias e depois colocados em ambiente à 20°C por oito dias (FIALA, 1987), 

mostrou-se eficiente como teste de vigor para feijão-fava e ervilha. Embora existam 

diferenças significativas entre os laboratórios, a classificação dos lotes não diferiu e os 

resultados do teste foram significativamente relacionados com a emergência em campo 

na maioria dos locais estudados. É também possível que diferenças entre plântulas 

vigorosas e não vigorosas se tomassem mais evidentes se o periodo do teste fosse 

prolongado. Para o milho, a classificação dos lotes foi similar em todas as estações (os 

resultados tiveram alta reprodutibilidade), mas a relação entre o teste de frio e a 

emergência em campo foi baixa (FIALA, 1987). 

Comparando dois testes de frio modificados (rolo de papel com terra à 

10°C por cinco dias e 7 à 10°C, por sete dias) MOLINA et aI. (1987), observaram 

resultados bem similares, porém bastante diferentes quando comparados ao teste 

tradicional (terra e areia, 7 à lOOC, por 7 dias), que foi o melhor método para detectar 

diferenças de qualidade fisiológica em sementes de milho (condições mais drásticas 

parecem ser mais eficientes para detectar essas diferenças). Materiais híbridos quando 

comparados com os de polinização livre, apresentaram um melhor desempenho nos 

testes modificados, indicando uma associação entre cultivares e condições do teste 

BURRIS e NA VRATIL (I979), estudando procedimentos empregados 

por diversos laboratórios na condução do teste de frio com sementes de milho, 

constataram que a menor variação para o método foi obtida com a utilização de rolos de 

papel com uma pequena quantidade de terra. LOEFFLER et aI. (1985) sugeriram a 

eliminação da terra do teste para minimizar ainda mais a variabilidade dos resultados. 

Ainda, segundo LOEFFLER et aI. (1985), o teste de frio, sem a utilização de terra, 

avalia diretamente os efeitos de baixa temperatura e alto teor de água nas sementes, sem 

a interferência de outros fatores. Nesse caso não existe a microbiota do solo, o que 

facilita a padronização da metodologia e a uniformidade de resultados obtidos (BURRIS 
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& NA VRA TIL, 1979). Desta forma, os efeitos são menos drásticos que os observados 

em testes com terra, mas a simplicidade de sua execução e a maior precisão dos 

resultados justificam o seu uso. Na atualidade é uma metodologia alternativa de maior 

simplicidade e com vantagens para a padronização. 

Os mesmos autores, ainda citaram que o teste de frio não pode ser 

padronizado quando o solo é um dos componentes, e propõe o desenvolvimento de um 

teste de frio, incorporando apenas baixa temperatura e sem a adição de solo que seria um 

fator de variação dos resultados. O uso de substrato esterilizado foi similar aos testes 

com terra e a principal resposta das sementes foi em relação ao estresse da temperatura 

durante a embebição e não ao solo. Em contraste, a eliminação de patógenos nos estudos 

feitos por WOLTZ (1997), resultaram em porcentagens de germinação acima de 95% 

para todos os lotes e em todos os níveis de umidade e temperatura testadas. Diferenças 

entre lotes, entre tratamentos de sementes ou influências de fatores ambientais (umidade 

de solo e temperatura) não puderam ser detectados quando os patógenos do solo foram 

eliminados, portanto, o uso de substrato esterilizado para uma padronização do teste de 

frio parece não ser praticável. 

Grande variabilidade nos resultados do teste de frio foi encontrada por 

CROSIER (1957), sendo que a porcentagem de germinação para sementes de milho 

tratadas foi de 88% para rolo de papel, 83% para terra em caixa e 72% para o método 

com solo inundado. Para sementes não tratadas, a máxima germinação observada foi 

com o método de terra em caixa (52%), seguido pelo rolo de papel (42%) e solo 

inundado (10%). Os fungos Gibberella zeae e Pythium foram as principais espécies 

responsáveis pela redução da germinação. 

Ao comparar diferentes metodologias do teste de frio, observa-se que os 

métodos que oferecem condições mais estressantes são os melhores para separar lotes de 

sementes com diversos níveis de vigor. Quando as metodologias são comparadas dentro 

de um mesmo laboratório, a variabilidade do teste de frio é bastante reduzida, tornando

o viável para separar lotes com diferentes níveis de vigor. Porém, entre laboratórios a 

variabilidade é bem acentuada, dificultando a comparação e reprodutibilidade dos 
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resultados. Há uma tendência para menores variações quando se utiliza os métodos sem 

terra (rolo de papel sem terra) ou os métodos que incorporem menores quantidades deste 

componente (método da bandeja), sendo que o último geralmente se correlaciona bem 

com a emergência em campo. 

Conforme citado anteriormente, o teste de frio quando envolve o uso de 

solo, apresenta problemas com relação a padronização, devido a sua alta variabilidade 

tanto fisica quanto biológica, fato este que explica a obtenção de resultados 

desuniforrnes entre laboratórios (CICERO e VIERA, 1994). Nesse caso, a presença de 

microrganismos exerce grande influência nos resultados obtidos, devido à baixa 

temperatura e o excesso de água no solo favorecerem o desenvolvimento de alguns 

microrganismos patogênicos, como Phytium spp. e Giberella zeae. Apesar do exposto, a 

utilização do solo como substrato é um fator muito interessante, quando se considera que 

com o seu uso é possível avaliar a eficiência de tratamentos fungicidas. 

CICERO et al. (1989), constataram que, quando sementes de milho são 

tratadas com fungicidas, os índices de germinação e emergência são significativamente 

superiores quando comparados com a testemunha sem tratamento. Tal fato se deve às 

sementes sofrerem menores danos provocados por fungos patogênicos atuantes nessas 

condições desfavoráveis à germinação da plântula . 

O efeito do tratamento com Captan® foi claramente influenciado pela 

umidade do solo e, as diferenças de vigor foram mais aparentes em solos com conteúdo 

de umidade entre 50% a 75% da capacidade de campo. Em substratos esterilizados, o 

tratamento fungicida, em sementes de milho, não influenciou os testes com sementes 

não tratadas, e, em solo ou substrato esterilizado, houve melhor correlação com a 

emergência em campo do que o teste com terra e sementes tratadas ou do que o teste de 

germinação padrão. Caso as características de solo sejam controladas, o teste de frio para 

sementes não tratadas será provavelmente um teste rápido e com alta reprodutibilidade 

para a avaliação de vigor e também para testar a eficiência de tratamento com fungicidas 

(BRUGGINK et aI., 1991). 
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FRATIN (1987), observou em sementes de milho, que o teste de frio 

revelou maior sensibilidade para definir a qualidade de lotes, em relação a outros 

métodos de vigor convencionalmente utilizados. 

A eficiência do teste de frio foi comprovada experimentalmente por 

diversos pesquisadores, e foi sugerido seu uso na seleção de linhagens de milho antes do 

período de semeadura, devido a sua sensibilidade em prognosticar o desempenho das 

sementes em campo. Dessa forma, muitas empresas produtoras de sementes de milho 

utilizam esse teste nos programas internos de controle de qualidade (TEKRONY, 1983). 

Através do conhecimento das condições não favoráveis de campo, as empresas mantém 

um rígido padrão antes da comercialização. Elas usam o teste de frio, para predizer a 

emergência sob condições de frio e umidade (\V AES, 1995). Esse teste tem sido 

utilizado com sucesso, também, para diferenciar níveis de vigor relacionados com a 

forma, peso, tamanho e tratamento de sementes (MARCOS FILHO et aI. 1977; SIL V A 

& MARCOS FILHO, 1979). Foi também demonstrado porTHRONEBERRY & SMITH 

(1955), que os danos ocasionados às sementes durante o processo de secagem eram mais 

facilmente evidenciados com o teste de frio. 

FRATIN (1987) concluiu que, dentre os testes utilizados para a avaliação 

da qualidade fisiológica de sementes de milho, o teste de frio com utilização de terra e o 

de envelhecimento acelerado podem ser considerados como os mais eficientes, visando a 

identificação do potencial de emergência das plântulas, do potencial de armazenamento 

das sementes e da separação dos lotes em diferentes níveis de vigor. Ainda, afirmou que 

o teste de frio sem a utilização de terra, apesar de proporcionar efeitos menos drásticos 

às sementes e resultados menos variáveis em relação ao frio com terra, permite 

identificar, principalmente, as diferenças acentuadas na qualidade fisiológica das 

sementes. 

Tem se verificado boa correlação entre teste de frio e emergência em 

campo; entretanto, condições climáticas (entre anos e regiões) podem também 

influenciar na correlação entre os resultados do teste de frio e emergência em campo 

(W ASSlNK e HOEFMAN, 1992). 
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o teste de frio tem sido usado, principalmente para sementes de milho, 

porém seu uso para outras espécies como soja, feijão, algodão e ervilha tem crescido 

significativamente, principalmente nos Estados Unidos da América e Europa (AOSA, 

1983). No caso da soja, FERRlSS e BAK.ER (1990) concluíram que o teste para avaliar 

a qualidade de semente de soja que melhor estima a emergência no campo, pode variar 

com as condições de solo, principalmente no que diz respeito à umidade, temperatura e 

microbiota. 

Além dessas espécies, o teste pode ser utilizado para outras, embora em 

alguns casos possa ser necessária a adaptação da metodologia para atender as 

caracteristicas de cada espécie (CICERO e VIEIRA, 1994). 
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3l\1ATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Análise de Sementes (LAS) e 

em área experimental do Departamento de Agricultura da Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz" (LAGIESALQ), Universidade de São Paulo (USP), no 

município de Piracicaba - SP. 

O experimento foi conduzido nos anos de 1997/1998, em duas épocas 

com intervalo de quatro meses. Foram utilizadas sementes de três cultivares de soja, 

FT-5, OCEPAR-13 e BR-16 e dois cultivares de feijão, Carioca Comum e IAC Carioca, 

provenientes de três lotes com diferentes qualidades fisiológicas para cada material. 

Essas sementes durante o período experimental foram armazenadas em condições de 

ambiente não controlado. 

3.1 Metodologias utilizadas para o teste de frio 

3.1.1 Teste de frio com terra - semeadura em caixas plásticas 

Foram semeadas, em caixas plásticas com dimensões de 47 cm x 30 cm x 

11 cm, quatro repetições de 100 sementes para cada lote de cada cultivar em substrato 

constituído por 2/3 de areia e 1/3 de terra, provenientes de áreas cultivadas com feijão e 

soja, respectivamente. O substrato foi irrigado com água até atingir 60% da sua 

capacidade de retenção. As sementes permaneceram em condições conforme descritas a 

seguIr: 

TI - teste de frio com terra, durante sete dias á 10°C; 

T2 - teste de frio com terra, durante sete dias à 15°C; 

T J - teste de frio com terra, durante cinco dias à 10°C; 

T 4 - teste de frio com terra, durante cinco dias à 15°C; 

T 5 - teste de frio com terra, durante três dias à 10°C; 

T6 - teste de frio com terra, durante três dias à 15°C. 
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Após a permanência em câmara fria, as caixas foram retiradas e colocadas 

em condição de ambiente não controlado do LAS/LAGIESALQ/USP, onde 

permaneceram por sete dias, quando foi procedida a contagem das plântulas emersas. 

3.1.2 Teste de frio em rolo de papel com terra 

Foram instaladas quatro repetições de 100 sementes para cada lote de 

cada cultivar em rolos de papel toalha Germitest, umedecidos com quantidade de água 

equivalente a 2,5 vezes o peso dos papéis. 

As sementes foram distribuídas em duas folhas de papel e sobre as 

sementes foi colocada uma fina camada de terra, proveniente de área cultivada com 

feijão e outra com soja e, a seguir, cobertas com outra folha de papel. Esses rolos foram 

colocados em caixas plásticas, vedadas e, em seguida, mantidos nas condições descritas 

a seguIr: 

T 7 - teste de frio, em rolo de papel com terra, durante sete dias à 10°C; 

T 8 - teste de frio, em rolo de papel com terra, durante sete dias à 15°C; 

T 9 - teste de frio, em rolo de papel com terra, durante cinco dias à 10°C; 

T 10 - teste de frio, em rolo de papel com terra, durante cinco dias à 15°C; 

TIl - teste de frio, em rolo de papel com terra, durante três dias à 10°C; 

T 12 - teste de frio, em rolo de papel com terra, durante três dias à 15°C. 

Decorridos os respectivos períodos, os rolos foram transferidos para 

germinador, a temperatura de 25°C, por quatro dias, quando foram efetuadas as 

contagens de plântulas normais. Os resultados foram expressos em porcentagem. 



25 

3.1.3 Teste de frio em rolo de papel sem terra 

Os procedimentos foram semelhantes ao descrito no item anterior (3.1.2), 

com exceção da colocação de camada de terra sobre as sementes. As condições em que 

as sementes foram submetidas está descrita a seguir : 

T 13 - teste de frio, em rolo de papel sem terra, durante sete dias à 10°C; 

T 14 - teste de frio, em rolo de papel sem terra, durante sete dias à 15°C; 

T 15 - teste de frio, em rolo de papel sem terra, durante cinco dias à 10°C; 

T 16 - teste de frio, em rolo de papel sem terra, durante cinco dias à 15°C; 

T17 - teste de frio, em rolo de papel sem terra, durante três dias à 10°C; 

TIs - teste de frio, em rolo de papel sem terra, durante três dias à 15°C. 

3.2 Outras determinações utilizadas para avaliar a qualidade dos lotes de sementes 

3.2.1 Determinação do grau de umidade 

Foi efetuado pelo método da estufa a 105°C ± 3°C durante 24 horas, 

conforme as Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 11. A, 1992). 

3.2.2 Teste padrão de germinação 

Foi conduzido com quatro repetições de 50 sementes para cada lote de 

cada cultivar de cada espécie, em rolos de papel toalha, em germinador regulado à 25°C. 

A quantidade de água adicionada foi equivalente a 2,5 vezes o peso do substrato seco, 

visando umedecimento adequado, e consequentemente uniformização _ do teste. As 

contagens, no 4° e 7° dias após a semeadura, seguiram os critérios estabelecidos nas 

Regras para Análise de Sementes ( BRASIL, M. A, 1992 ), com resultados expressos 

em média de plântulas normais. 
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3.2.3 Primeira contagem de germinação 

Conduzido em conjunto com o teste de germinação, computando-se as 

porcentagens de plântulas normais na data prevista (4° dias após a semeadura) para 

primeira contagem no teste de germinação. 

3.2.4 Envelhecimento acelerado 

o procedimento adotado foi o proposto pela AOSA (1983), pelo método 

do gerbox, em incubadora regulada a 41°C. Para as sementes de feijão, o período em 

incubadora foi de 72 horas e para a soja 48 horas. Decorridos esses períodos, quatro 

repetições de 50 sementes de cada lote, de cada cultivar, em cada espécie, foram 

colocadas em rolos de papel Germitest e postas a germinar de maneira semelhante a 

descrita para a germinação. A interpretação do teste foi realizada no 4° dia após a 

semeadura. Os resultados foram expressos em porcentagens médias de plântulas 

normals. 

3.2.5 Condutividade elétrica 

Realizado com quatro repetições de 50 sementes para cada lote de cada 

cultivar de cada espécie. As sementes foram pesadas com precisão de duas casas 

decimais e, em seguida, colocadas em copos plásticos contendo 75 ml de água destilada. 

As sementes foram embebidas por 24 horas, em germinador a 25°C. Após esse período, 

cada copo foi agitado ligeiramente, e a condutividade elétrica avaliada por um 

condutivímetro. A avaliação foi realizada pela leitura da condutividade elétrica da 

solução, com resultados expressos em llmhos/crn/g. 



27 

3.2.6 Emergência de plântulas em campo 

o teste foi conduzido em área experimental do Departamento de 

Agricultura, com quatro repetições de 100 sementes para cada lote de cada cultivar, para 

cada espécie. O solo foi mantido com umidade suficiente através de irrigações para 

promover a emergência das plântulas. A semeadura foi realizada em duas épocas, sendo 

a primeira em 05/12/97 e a segunda em 15/04/98. A profundidade de semeadura foi de 

3-4 em. A avaliação das plântulas emergidas foi realizada aos 15 dias após a semeadura. 

3.2.7 Sanidade das sementes 

Conduzido pelo método do papel de filtro sem congelamento, conforme 

NEEGARD (1977), com a utilização de 200 sementes para cada lote de cada cultivar, 

para cada espécie. 

3.2.8 Análise da terra utilizada nos testes de frio 

Com a finalidade de detectar os patógenos presentes na terra utilizada nos 

testes de frio, foi conduzida análise pelo método isca, utilizando-se pecíolos de plântulas 

de feijão e de soja. Os resultados foram expressos em porcentagem de pecíolos 

infectados SNEH et aI. (1966). 

3.3 Delineamento estatístico 

O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado com 18 

tratamentos correspondentes às metodologias utilizadas no teste de frio. Os dados 

porcentuais sofreram transformação em Arco Seno (%/1 00)°,5. 
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A análise da variância para as metodologias do teste de frio foi realizada 

separadamente para cada lote em cada cultivar de cada espécie. 

Os dados obtidos nos testes de primeira contagem, envelhecimento acelerado, 

condutividade elétrica e emergência em campo foram submetidos à análise de correlação 

simples, com sua significância testada através do teste t, visando selecionar a melhor 

combinação de temperatura, período de exposição e substrato que melhor evidenciasse 

os níveis de qualidade e apresentasse melhor correlação entre as diferentes metodologias 

do teste de frio com os demais testes de vigor. 

Na execução das análises estatísticas foi utilizado o "Sistema de Análise 

Estatística para Microcomputadores - SA1\TEST". 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Sementes de feijão 

A análise da variância para sementes de feijão, cultivar Carioca Comum 

mostrou haver diferenças significativas entre as diferentes metodologias para o teste de 

frio para os lotes 1 e 2. Já para o lote 3, o teste revelou não haver diferenças 

significativas. 

Na Tabela 1, observa-se, pelo teste de Tukey, que para as sementes de 

feijão Carioca Comum do lote 1 na primeira época, as metodologias que proporcionaram 

maior redução de emergência, caracterizando-se como metodologias mais drásticas, 

foram os tratamentos que envolveram rolo de papel com terra, com sete dias de 

exposição à lSoC, seguido do tratamento caixa, com sete dias de exposição à 10°C e por 

fim o tratamento de rolo de papel com terra, com cinco dias de exposição à lS°C. Ainda 

em relação ao lote 1, as metodologias menos drásticas foram observadas em todos 

tratamentos que envolveram caixa, com exceção do tratamento com sete dias à 10°C 

citado anteriormente, rolo de papel com terra à 10°C quando as sementes foram 

submetidas a períodos de sete e cinco dias de exposição e todas as metodologias que 

envolveram rolo de papel sem terra. 

Para o lote 2, ainda do cultivar Carioca Comum, as metodologias que 

proporcionaram maior redução de emergência de plântulas foram os tratamentos que 

envolveram rolo de papel com terra com sete e cinco dias de exposição à lS°C. 

As sementes quando submetidas a metodologia de rolo de papel com terra 

à lSoC, por períodos de cinco e sete dias, apresentaram elevada incidência de fungos. 

Verificou-se que a medida que o período de exposição das sementes sob essas condições 

aumentava, aumentava significativamente a incidência de fungos, em função da 
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ocorrência de condições favoráveis ao seu desenvolvimento. Durante três dias de 

exposição à 15°C, não foi detectado a presença de fungos, devido ao tempo insuficiente 

para o seu desenvolvimento. Porém, quando expostas a cinco e, principalmente, a sete 

dias, houve diferenças significativas em relação a outras metodologias estudadas. A 

presença dos fungos Rhizoctonia e Fusarium foi verificada tanto na análise de sanidade 

de sementes, como na análise de terra realizada com o intuito de detecção de patógenos 

(Tabelas 2 e 3). Segundo CARDOSO (1994), estes fungos sobrevivem saprofiticamente 

no solo, geralmente nas camadas superficiais (± 10 cm) devido a sua forte dependência 

de oxigênio e são favorecidos por umidades próximas à saturação. Já o mesmo teste de 

rolo de papel com terra, porém com temperatura de 10°C ao invés de 15°C, não 

propiciou condições tão favoráveis ao desenvolvimento dos fungos Rhizoctonia e 

Fusarium, uma vez que estes não chegaram a interferir nos resultados do teste. Há 

concordância dos resultados observados no presente trabalho com as afirmações de 

WONG et aI. (1984) e NIJENSTEIN (1995) de que a umidade e a temperatura do solo 

afetam a severidade das doenças causadas por Rhizoctonia e Fusarium. 

Segundo STOCKWELL & HANCHEY (1984), citado por CARDOSO 

(1994), o feijoeiro é suscetível aos patógenos Rhizoctonia e Fusarium, a partir da 

germinação, reduzindo esta suscetibilidade à medida que a planta se desenvolve, devido 

a lignificação dos tecidos e engrossamento da parede celular pela deposição de pectatos 

de cálcio. Assim, nessa fase, ou seja, na germinação e emergência, qualquer condição 

favorável ao desenvolvimento dos fungos é extremamente prejudicial à plântula de 

feijão, pois esta se encontra em sua fase mais suscetível com relação aos patógenos. 
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Ainda, no lote 2, os tratamentos onde a emergência foi maior, envolveu os 

tratamentos caixa com sete dias de exposição a 10°C e cinco dias de exposição a 15°C, 

apesar de não terem diferido estatisticamente de outros tratamentos. 

Para o lote 3, não foi verificado diferenças significativas entre as 

metodologias, ou seja, apesar de alguns tratamentos apresentarem emergências maIS 

baixas, estes valores não foram significativamente diferentes dos demais. 

Tabela 1 - Médiasl (%) e coeficientes de variação (%) referentes às diferentes 
metodologias do teste de frio realizados nos lotes de sementes de feijão, cultivar 
Carioca Comum, observados na la época. 
Tratamentos2 Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Cx 7D 10°C 55,6 cd 97,2 a 82,6 a 
Cx m 15°C 96,7 a 79,6 abcd 82,7 a 
Cx 5D 10°C 84,3 abc 96,0 ab 85,7 a 
Cx 5D 15°C 95,8 a 96,6 a 90,1 a 
Cx 3D 10°C 87,9 a 96,3 ab 86,7 a 
Cx 3D 15°C 94,8 a 95,3 ab 90,6 a 
RPCT m 10°C 89,6 a 89,2 abcd 75,2 a 
RPCT 7D 15°C 44,6 d 71,8 cd 74,5 a 
RPCT 5D 10°C 89,6 a 89,9 abcd 81,6 a 
RPCT 5D 15°C 59,5 bcd 67,1 d 81,0 a 
RPCT 3D 10°C 92,7 a 92,5 abc 78,5 a 
RPCT 3D 15°C 89,2 a 86,1 abcd 81,7 a 
RPST m 1 COC 84,2 abc 87,5 abcd 73,8 a 
RPST m 15°C 90,2 a 75,6 bcd 85,2 a 
RPST 5D 10°C 90,7 a 94,4 abc 79,0 a 
RPST 5D 15°C 90,6 a 81,2 abcd 80,8 a 
RPST 3D 10°C 87,7 ab 90,4 abcd 74,6 a 
RPST 3D 15°C 91,8 a 86,7 abcd 76,8 a 
CV 10,8 10,1 8,7 
lMédias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 
signíficância. 
2CX = Caixa; RPCT = Rolo de papel com terra; RPST= rolo de papel sem terra e D=dias de e>.:posição. 

A análise da variância para a segunda época revelou, pelo teste de F, que 

não houve diferença significativa entre as diferentes metodologias para os três lotes 

estudados. Na Tabela 4 encontram-se os valores médios de emergência para os três lotes 

do cultivar Carioca Comum. 
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Tabela 4 - Médias! (%) e coeficientes de vanaçao (%) referentes às diferentes 
metodoJogias do teste de frio realizados nos lotes de sementes de feijão, cultivar 
Carioca Comum, observados na 2a época. 
Tratamentos2 Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Cx 7D 10°C 91,0 a 83,6 a 86,4 a 
Cx 7D 15°C 94,4 a 93,1 a 86,8 a 
Cx 5D 10°C 88,7 a 89,3 a 79,9 a 
Cx 5D 15°C 95,7 a 93,7 a 79,9 a 
Cx 3D 10°C 94,6 a 87,5 a 84,2 a 
Cx 3D 15°C 91,2 a 89,9 a 84,8 a 
RPCT 7D 10°C 91,6 a 88,1 a 83,1 a 
RPCT 7D 15°C 88,3 a 89,4 a 78,5 a 
RPCT 5D 10°C 95,7 a 91,6 a 88,1 a 
RPCT 5D 15°C 86,0 a 93,2 a 75,7 a 
RPCT 3D 10°C 94,7 a 95,2 a 82,1 a 
RPCT 3D 15°C 89,3 a 95,1 a 87,6 a 
RPST 7D lOOC 93,7 a 91,9 a 87,1 a 
RPST 7D 15°C 94,6 a 91,3 a 89,0 a 
RPST 5D lOOC 90,0 a 93,7 a 88,6 a 
RPST 5D 15°C 96,1 a 95,1 a 85,2 a 
RPST 3D l00C 95,8 a 90,6 a 86,2 a 
RPST 3D 15°C 94,4 a 94,1 a 86,1 a 
C. V. 6,0 7,3 6,0 
lMédias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nivel de 5% de 
significância. 
2CX = Caixa; RPCT = Rolo de papel com terra; RPST= rolo de papel sem terra e D=dias de eX1'Osição. 

Quando a análise foi realizada para o cultivar IAC Carioca na primeira 

época, o teste de F mostrou haver diferença significativa para os três lotes estudados. Na 

Tabela 5, o resultado do teste de Tukey para o lote 1 mostrou que o tratamento que 

proporcionou maior redução de emergência de plântulas foi o rolo de papel com terra no 

período de exposição de sete dias à 15°C, diferindo significativamente dos demais 

tratamentos. Neste mesmo lote, o tratamento que menos reduziu a emergência foi o 

tratamento caixa com três dias de exposição à 15°C, apesar de não ter diferido 

significativamente da maioria dos demais tratamentos. Para o lote 2, os tratamentos que 

proporcionaram maior redução de emergência foram o rolo de papel com terra, com sete 

dias de exposição à 15°C e o rolo de papel com terra com cinco dias de exposição à 

15°C. O tratamento que se revelou menos drástico às sementes foi o rolo de papel com 

terra com três dias de exposição à 10°e. Para o lote 3, novamente foi observado que o 



rolo de papel com terra com sete dias de exposição a 15°C se mostrou mais drástico em 

relação à maioria dos demais tratamentos, ao passo que o tratamento que menos afetou 

a emergência foi caixa com cinco dias a 15°C 

Tabela 5 - Médiasl (%) e coeficientes de variação (%) referentes às diferentes 
metodologias do teste de frio realizados nos lotes de sementes de feijão, cultivar 
IAC Carioca, observados na la época. 
Tratamentos2 Lote 1 
Cx 7D 10°C 93,6 abc 
Cx 7D 15°C 86,5 abc 
Cx 5D 10°C 97,4 abc 
Cx 5D 15°C 98,7 ab 
Cx 3D 10°C 95,9 abc 
Cx 3D 15°C 99,4 a 
RPCT 7D 10°C 90,5 abc 
RPCT 7D 15°C 37,7 d 
RPCT 5D 10°C 80,2 c 
RPCT 5D ] 5°C 83,7 bc 
RPCT 3D 10°C 88,0 abc 
RPCT 3D 15°C 96,1 abc 
RPST 7D l00C 95,7 abc 
RPST 7D 15°C 92,9 abc 
RPST 5D 100C 92,4 abc 
RPST 5D 15°C 90,7 abc 
RPST 3D 10°C 93,0 abc 
RPST 3D 15°C 97,7 abc 
C. V. 9,4 

Lote 2 
84,4 abc 
87,1 ab 
81,0 abc 
91,9 ab 
90,0 ab 
88,6 ab 
81,4 abc 
64,1 c 
91,0 ab 
63,7 c 
92,4 a 
83,2 abc 
73,1 bc 
88,8 ab 
91,9 ab 
79,6 abc 
91,0 ab 
84,9 abc 
8,6 

Lote 3 
95,4 abc 
83,9 abc 
85,9 abc 
99,3 a 
93,7 abc 
96,7 ab 
69,8 cd 
35,4 d 
90,1 abc 
79,3 bc 
89,0 abc 
86,9 abc 
96,7 ab 
91,6 abc 
90,5 abc 
88,7 abc 
95,7 abc 
89,3 abc 
12,2 

lMédias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, ao IÚyel de 5% de 
significância 
2CX = Caixa; RPCT = Rolo de papel com terra; RPST= rolo de papel sem terra e D=dias de eX"}Xlsição. 

Na análise realizada na segunda época para a cultivar IAC Carioca, 

observou-se diferença significativa nos três lotes estudados. Na Tabela 6, o resultado do 

teste de Tukey mostra que para o lote 1, o tratamento que proporcionou maior redução 

de emergência de plântulas foi o tratamento caixa com cinco dias de exposição a 10°C e 

o que menos reduziu a emergência foi o rolo de papel sem terra com cinco dias de 

exposição à 15°C. Para o lote 2, verificou-se que o tratamento rolo de papel com terra 

com sete dias de exposição a 15°C foi, como nos outros cultivares e épocas, o mais 

drástico entre as demais metodologias, apesar de não ter diferido significativamente de 
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outros tratamentos. Ainda, com relação ao lote 2, a maior emergência foi encontrada no 

tratamento rolo de papel sem terra com três dias de exposição à lSoC. Os resultados 

obtidos para o lote 3 revelaram a mesma tendência dos demais em relação ao tratamento 

mais drástico, sendo que neste caso, os tratamentos que menos reduziram a emergência 

foram caixa com três dias à 10°C e rolo de papel sem terra com cinco dias à lS°C. 

Tabela 6 - Médias1 (%) e coeficientes de variação (%) referentes às diferentes 
metodologias do teste de frio realizados nos lotes de sementes de feijão, cultivar 
IAC Carioca, observados na 2a época. 
Tratamentos2 Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Cx 7D 10°C 87,9 bcd 72,8 def 91,S abcd 
Cx 7D ISoC 90,7 abcd 74,7 cdef 90,1 abcd 
Cx SD 10°C 63,3 e 68,5 ef 78,6 d 
Cx SD ISoC 96,0 ab 79,7 bcdef 93,8 abcd 
Cx 3D 10°C 94,6 abc 80,2 abcdef 97,3 a 
Cx 3D lSoC 93,1 abc 82,2 abcdef 91,8 abcd 
RPCT 7D 10°C 86,3 bcd 71,1 ef 88,7 abcd 
RPCT 7D lSoC 71,2 de 6S,7 f 78,2 d 
RPCT SD 10°C 86,2 bcde 8S,2 abcde 83,S bcd 
RPCT SD ISoC 77,6 cde 70,6 ef 80,9 cd 
RPCT 3D 10°C 90,0 abcd 91,2 ab 91,S abcd 
RPCT 3D ISoC 87,S bcd 90,7 ab 93,7 abcd 
RPST 7D 100C 91,3 abcd 92,4 ab 9S,0 abc 
RPST 7D lSoC 96,8 ab 90,0 abc 96,8 ab 
RPST SD 10°C 9S,2 ab 92,1 ab 91,9 abcd 
RPST SD lSoC 99,S a 89,1 abcd 98,2 a 
RPST 3D 10°C 96,7 ab 92,3 ab 9S,3 abc 
RPST 3D lSoC 96,7 ab 93,8 a 9S,7 abc 
c.v. 8,3 7,2 7,4 
lMédias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 
significância 
2CX = Caixa; RPCT = Rolo de papel com terra: RPST= rolo de papel sem terra e D=dias de e:-.:posição. 

De maneira geral, pode-se verificar que as sementes quando submetidas à 

períodos maiores de exposição à baixas temperaturas sofrem maior estresse que quando 

submetidas a períodos menores, provocando menor porcentagem de emergência de 

plântuIas. Segundo W ASSINK e HOEFMAN (1992), isso se deve ao fato de que em 

períodos de frio mais prolongados, ocorre uma maior exsudação de açúcares da semente, 

essenciais ao desenvolvimento. 
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As metodologias que envolveram terra (rolo de papel com terra e caixa) 

foram mais drásticas em comparação com as que não envolveram (rolo de papel sem 

terra), concordando com CAMPOS (1998), que afirmou que isto se deve provavelmente 

a atividade de microrganismos no solo que é um fator critico no teste de frio. 

Em relação ao tratamento mais drástico, os diferentes cultivares, nas 

diferentes épocas se mostraram, de maneira geral, semelhantes; entretanto é importante a 

utilização de metodologias do teste de frio para sementes de feijão, que mais se 

aproxime dos resultados obtidos por outros de testes de vigor. Para que se possa obter 

esta informação, uma das maneiras é correlacionar o resultado de cada metodologia do 

teste de frio com os resultados de outros testes de vigor como, primeira contagem de 

germinação, envelhecimento acelerado, condutividade elétrica e emergência em campo 

(Tabelas 7 e 8) dos diferentes lotes e cultivares, nas diferentes épocas. 

Tabela 7 - Grau de umidade (GU), germinação (G), primeira contagem de 
germinação (PCG), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica (CE) e 
emergência em campo (EC) dos lotes de sementes de feijão, cultivares Carioca 
Comum ~CC} e IAC Carioca (lACC}, observados na la é~oca. 
CultivarlLote GU G PCG EA CE EC 

(%} (%} (%~ (%) (l;!mhos/crn/g) (%) 
CC-LI 12,3 94 87 94 61 90 
CC-L2 12,8 96 89 80 57 94 
CC-L3 11,9 87 77 92 55 87 
IACC-LI 12,5 99 93 92 69 87 
IACC-L2 12,0 94 87 92 70 90 
IACC-L3 12,7 97 86 77 77 90 
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Tabela 8 - Grau de umidade (GU), germinação (G), primeira contagem de 
germinação (PCG), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica (CE) e 
emergência em campo (EC) dos lotes de sementes de feijão, cultivares Carioca 
Comum (CC) e IAC Carioca (IACC), observados na 23 época. 
Cultivar/Lote GU G PCG EA CE EC 

(%) (%) (%) (%) (flmhos/cm/g) (%) 
CC-LI 13,5 97 94 87 71 97 
CC-L2 13,0 98 92 88 75 97 
CC-L3 13,4 93 88 87 75 89 
IACC-Ll 13,4 99 96 90 65 95 
IACC-L2 13,2 95 85 70 63 94 
IACC-L3 13,3 99 93 88 54 99 

Assi~ verificou-se que os tratamentos rolo de papel sem terra, com três 

dias de exposição, nas temperaturas de 10°C e 15°C, apresentaram valores de correlação 

de 0,80 e 0,84, respectivamente, em relação ao teste de primeira contagem de 

germinação (Tabela 9). 

Outros resultados interessantes com a primeira contagem ocorreram com 

os tratamentos rolos de papel sem terra com cinco dias de exposição nas temperaturas de 

10°C e 15°C e com o tratamento rolo de papel com terra com sete dias de exposição à 

10°C, que apresentaram correlações entre 0,70 e 0,77. Correlações em torno de 0,60 

ocorreram com os tratamentos rolo de papel com terra com três dias de exposição nas 

temperaturas de 10°C e 15°C e rolo de papel sem terra, com sete dias de exposição à 

10°C. 

As maiores correlações da metodologia do teste de frio e emergência em 

campo ocorreram com os tratamentos rolo de papel com terra com três dias de exposição 

à 10°C, com rolo de papel sem terra, com cinco dias de exposição à 15°C e rolo de papel 

com terra, com sete dias de exposição à 15°C, que apresentaram correlações de 0,68; 

0,66 e 0,61, respectivamente. 

Para os demais testes a correlação foi muito baixa, com exceção do 

tratamento caixa, com sete dias de exposição à 15°C que apresentou correlação de 0,71 

com o envelhecimento acelerado. 
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De maneira geral, as metodologias que não envolveram terra (rolo de 

papel sem terra), mostraram maiores correlações com os outros testes de vigor, devido a 

menor variabilidade de resultados. FRATIN (1987), trabalhando com sementes de 

milho, obteve coeficientes de variação significativamente menores para os testes de frio 

realizados sem terra do que quando realizado com terra, demonstrando assim maior 

uniformidade dos resultados entre as repetições. Obteve ainda, no teste de frio sem terra, 

menor severidade em função da ausência ou menor incidência de microrganismos 

prejudiciais. Resultados semelhantes foram obtidos por CAMPOS (1998) trabalhando 

com sementes de arroz, onde a metodologia de rolo de papel sem terra, com período de 

exposição de sete dias e sob temperatura de 100C, mostrou o maior número de 

correlações com outros testes de vigor, como os de condutividade elétrica e emergência 

em campo. Essa menor variabilidade de resultados pela metodologia de rolo de papel 

sem terra é, segundo LOEFFLER et alo (1985), proporcionada pela não utilização de 

terra e, assim, permitindo uma avaliação direta dos efeitos de baixa temperatura e alto 

teor de água nas sementes, sem a interferência de outros fatores. Dessa forma os efeitos 

são menos drásticos que os observados em metodologias com terra. Nesse caso não 

existe a interferência da microbiota presente no solo, o que pode facilitar a padronização 

da metodologia e a uniformidade de resultados obtidos entre laboratórios e entre 

analistas (CICERO e VIEIRA, 1994). 

As baixas correlações observadas em algumas situações não podem ser 

consideradas como falta de associação entre alguns testes de vigor e as metodologias do 

teste de frio. Para que a correlação possa ser efetivamente usada para decidir a melhor 

metodologia, um número maior de lotes com diferentes qualidades fisiológicas devem 

ser testados para uma precisão maior da medida de correlação. No entanto, os resultados 

observados no presente trabalho discriminaram as metodologias de teste de frio que, 

numa próxima etapa, poderão ser utilizadas para aferir qual ou quais delas devem ser 

recomendadas para sementes de feijão. 
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Tabela 9. Valores de correlação entre as diferentes metodoJogias do teste de frio e 
primeira contagem de germinação (PCG), envelhecimento acelerado (EA), 
condutividade elétrica ~CE} e emergência em caml!0 íEC}. 
Tratamentos PCG EA CE EC 

Cx 7D l00C 0)3 -0,16 0,18 0,16 
Cx 7D 15°C 0,51 0,71 0,21 0,25 
Cx 5D 10°C -0,05 0,20 0,10 -0,25 
Cx 5D 15°C 0,38 0,34 -0,01 0,08 
Cx 3D 10°C 0,58 0,25 -0,14 0,27 
Cx 3D 15°C 0,28 0,33 -0,06 -0,18 
RPCT 7D 10°C 0,70 0,58 -0,11 0,35 
RPCT 7D 15°C 0,17 0,05 -0,11 0,61 
RPCT 5D 10°C 0,23 -0,11 0,48 0,38 
RPCT 5D 15°C 0,31 0,05 0,32 0,30 
RPCT 3D 10°C 0,61 -0,15 0,14 0,68 
RPCT 3D 15°C 0,62 -0,03 0,16 0,39 
RPST 7D l00C 0,64 -0,42 0,27 0,47 
RPST 7D 15°C 0,52 0,22 0,28 0,31 
RPST 5D l00C 0,77 -0,22 0,23 0,51 
RPST 5D 15°C 0,74 0,07 0,09 0,66 
RPST 3D l00C 0,80 -0,29 0,33 0,57 
RPST 3D 15°C 0,84 -0,08 0,18 0,53 
Cx = Caíxa~ RPCT = Rolo de papel com terra~ RPST= rolo de papel sem terra e D=dias de exposição. 

4.2 Sementes de soja 

A análise da variância para sementes de soja, cultivar FT-5, na primeira 

época mostrou não haver diferença significativa entre as diferentes metodologias do 

teste de frio para o lote 1. Já para os lotes 2 e 3, o teste revelou haver pelo menos uma 

diferença entre as metodologias. Na Tabela 10, observa-se a correlação entre médias 

pelo teste de Tukey para as diferentes metodologias. Para o lote 2, o tratamento que 

proporcionou maior redução de emergência de plântulas foi o tratamento que envolveu 

caixa, com sete dias de exposição à 15°C, cujo tratamento diferiu significativamente dos 

demais, seguido de caixa, com três dias à 10°C, mas que não diferiu de outros 

tratamentos. O tratamento que apresentou maior percentual de emergência foi o rolo de 

papel sem terra com três dias à 10°C mas, apesar disso, não diferiu significativamente de 



40 

outros tratamentos. De maneira geral, para o lote 3, as diferenças entre as metodologias 

do teste de frio foram pequenas, mostrando que o tratamento caixa, com cinco dias à 

15°C, apresentou menor percentual de emergência diferindo significativamente apenas 

do rolo de papel com terra, com três dias de exposição à 10°C, do rolo de papel sem 

terra, com cinco dias e três dias de exposição à 10°C. 

Tabela 10 - Médias! (%) e coeficientes de variação (%) referentes às diferentes 
metodologias do teste de frio realizados nos lotes de sementes de soja, cultivar FT-5, 
observados na 1 a é~oca. 

Tratamentosi Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Cx 7D 10°C 77,6 a 68,6 de 84,0 ab 
Cx 7D 15°C 82,3 a 42,4 f 79,3 ab 
Cx 5D 10°C 80,0 a 69,1 de 82, I ab 
Cx 5D 15°C 82,1 a 75,6 cde 74,3 b 
Cx 3D 10°C 79,4 a 66,5 e 91,1 ab 
Cx 3D 15°C 87,2 a 75,3 cde 86,3 ab 
RPCT 7D 10°C 84,4 a 79,2 abcde 88,0 ab 
RPCT 7D 15°C 82,9 a 82,5 abcd 85,4 ab 
RPCT 5D 10°C 85,6 a 79,2 abcde 90,9 ab 
RPCT 5D 15°C 81,5 a 78,0 abcde 85,8 ab 
RPCT 3D 10°C 83,2 a 86,8 abc 93,7 a 
RPCT 3D 15°C 88,7 a 81,0 abcde 90,7 ab 
RPST 7D lOOC 77,3 a 87,9 abc 90,1 ab 
RPST 7D 15°C 80,7 a 76,6 bcde 90,6 ab 
RPST 5D 10°C 88,2 a 89,9 ab 92,1 a 
RPST 5D 15°C 78,1 a 77,3 abcde 89,5 ab 
RPST 3D lOOC 81,1 a 90,5 a 92,4 a 
RPST 3D 15°C 77,1 a 86,1 abc 91,3 ab 
C.V. 6,7 6,5 7,6 
IMédias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 
significância. 
êCX = Caixa; RPCT = Rolo de papel com terra; RPST= rolo de papel sem terra e D=dias de exposição. 

Na Tabela 11, encontram-se as médias de emergência do cultivar FT-5 

submetidas às diferentes metodologias do teste de frio na segunda época. Nesta Tabela, 

observa-se que no lote 1, todos os tratamentos que envolveram rolo de papel sem terra 

proporcionaram as maiores emergências, caracterizando-se como menos drásticos. Por 

estes resultados, verifica-se que, independente do tempo de exposição ou da 
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temperatura, o rolo de papel sem terra não proporcionou um estresse muito acentuado 

nas sementes. No entanto, segundo WATERS e BLANCHETTE (1983), a emergência 

de plântulas em rolo de papel sem terra pode ser interessante como um teste prático para 

medir o efeito do estresse causado pelo frio, pois requer menos espaço e tempo que 

testes com areia ou terra. O tratamento mais drástico envolveu rolo de papel com terra, 

com sete dias de exposição à 10°C, apesar de não ter diferido de outros tratamentos. 

Para o lote 2, resultados semelhantes foram observados, pois o rolo de 

papel sem terra, independente do tempo de exposição e da temperatura, revelou as 

maiores emergências diferindo significativamente dos demais tratamentos. É possível 

observar que o teste separou dois grupos distintos, sendo que, todos os tratamentos com 

caixa, ou com rolo de papel com terra, não diferiram significativamente entre si. Para o 

lote 3, novamente foi observado que os tratamentos que envolveram rolo de papel sem 

terra apresentaram valores mais altos e diferiram significativamente dos demais 

tratamentos. O tratamento onde a emergência foi menor, correspondeu ao tratamento 

com caixa, com exposição de sete dias à 15°C. 

A análise para o cultivar BR-16, na primeira época (Tabela 12), permite 

verificar diferenças significativas entre as metodologias do teste de frio para os lotes 1 e 

2, não revelando diferenças significativas para o lote 3. De modo geral, as metodologias 

que proporcionaram maior redução de emergência para o lote 1, foram aquelas nas quais 

o substrato utilizado foi a caixa, independente do tempo de exposição e da temperatura. 

No tratamento rolo de papel sem terra, com sete dias de exposição a 10°C, obteve-se a 

maior emergência entre as metodologias estudadas do teste de frio, embora não tenha 

diferido significativamente de outros tratamentos. 
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Tabela 11 - Médiasl (%) e coeficientes de variação (%) referentes às diferentes 
metodologias do teste de frio realizados nos lotes de sementes de soja, cultivar FT-5, 
observados na 2a época. 
Tratamentos2 Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Cx 7D 10°C 7,1 de 0,0 c 1,1 
Cx m 15°C 20,0 cd 0,0 c 0,0 
Cx 5D 10°C 10,9 de 0,0 c 0,5 
Cx 5D 15°C 20,7 cd 0,5 c 8,4 
Cx 3D 10°C 16,1 cde 0,0 c 1,7 
Cx 3D 15°C 28,3 bc 0,5 c 2,5 
RPCT 7D 10°C 5,5 e 0,0 c 0,5 
RPCT 7D 15°C 20,0 cd 0,0 c 4,9 
RPCT 5D 10°C 28,0 bc 0,9 c 4,0 
RPCT 5D 15°C 18,3 cd 0,0 c 2,0 
RPCT 3D 10°C 29,8 bc 1,5 c 8,5 
RPCT 3D 15°C 41,4 b 0,7 c 15,8 
RPST 7D l00C 78,4 a 53,5 a 70,7 ab 

fgh 
h· 
gh 

def 
efgh 
efgh 

gh 
defg 

efg 
efgh 

de 
d 

RPST m 15°C 63,6 a 25,8 b 51,0 c 
RPST 5D ]OOC 80,6 a 48,5 a 75,1 a 
RPST 5D 15°C 75,6 a 29,2 b 53,5 bc 
RPST 3D 10°C 72,7 a 43,0 ab 58,0 abc 
RPST 3D 15°C 77,6 a 38,9 ab 42,5 c 
C.v. 12,1 29,6 17,2 
lMédias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 
significância 
2CX = Caixa; RPCT = Rolo de papel com terra; RPST= rolo de papel sem terra e D=dias de e),."posição. 

Para o lote 2, foi obtido resultado semelhante ao lote 1, onde todas as 

metodologias que envolveram caixa, propiciaram as menores emergências de plântulas. 

Além desses tratamentos, os tratamentos de rolo de papel com terra e sete dias de 

exposição nas duas temperaturas também proporcionaram maiores reduções de 

emergência. De maneira semelhante ao lote 1, o tratamento menos drástico às sementes 

de soja foi obtido com rolo de papel sem terra, com período de exposição de sete dias à 

10°e. 
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Tabela 12 - Médiasl (%) e coeficientes de variação (%) referentes às diferentes 
metodologias do teste de frio realizados nos lotes de sementes de soja, cultivar BR-
16, observados na 111 época. 
Tratamentos2 Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Cx 7D 10°C 22,3 e 27,4 gh 81,1 a 
Cx 7D 15°C 35,3 de 20,8 h 85,6 a 
Cx 5D 10°C 39,4 de 42,0 efg 87,7 a 
Cx 5D 15°C 25,3 e 30,8 fgh 90,2 a 
Cx 3D 10°C 37,0 de 34,8 fgh 80,0 a 
Cx 3D 15°C 38,8 de 24,9 gh 77,9 a 
RPCT 7D 10°C 62,6 bc 49,0 def 84,6 a 
RPCT 7D 15°C 55,5 cd 31,3 fgh 76,2 a 
RPCT 5D 10°C 66,1 bc 64,1 bcd 85,2 a 
RPCT 5D 15°C 62,6 bc 57,5 cde 80,7 a 
RPCT 3D 10°C 74,2 abc 68,0 abcd 87,7 a 
RPCT 3D 15°C 64,1 bc 61,1 bcde 88,7 a 
RPST 7D l00C 83,8 a 83,4 a 87,3 a 
RPST 7D 15°C 65,3 bc 60,6 cde 84,2 a 
RPST 5D 100C 79,1 ab 77,1 abc 88,1 a 
RPST 5D 15°C 69,6 abc 80,8 ab 84,1 a 
RPST 3D 100C 80,3 ab 77,2 abc 87,2 a 
RPST 3D 15°C 71,5 abc 76,6 abc 78,6 a 
C.V. 9,2 10,3 7,3 
IMédias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 
significância 
2CX = Caixa; RPCT = Rolo de papel com terra; RPST= rolo de papel sem terra e D=dias de exposição. 

Na análise realizada na segunda época para o cultivar BR-16, verificou-se 

que para os três lotes estudados, o teste de Tukey (Tabela 13) detectou diferença 

significativa entre as diferentes metodologias do teste de frio. Para o lote 1, apenas os 

tratamentos com rolo de papel sem terra nos diferentes períodos de exposição e 

temperaturas, proporcionaram emergência de plântulas. Nos demais tratamentos a 

emergência não ocorreu, mostrando assim que os tratamentos que envolveram caixa e 

rolo de papel com terra foram muito drásticos para as sementes de soja utilizadas na 

presente pesquisa. 

No entanto, há de se considerar que, na segunda época ocorreu acentuada 

queda na qualidade fisiológica das sementes. Assim, qualquer metodologia que 
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proporcionasse condição de estresse um pouco mais intensa, provocaria uma acentuada 

redução dos valores de emergência. 

Para o lote 2, nem todos os tratamentos que envolveram rolo de papel sem 

terra proporcionaram emergência de plântulas, sendo que mesmo naqueles em que 

houve emergência, esta foi muito baixa. Para o lote 3, assim como no lote 1, os 

tratamentos de rolo de papel sem terra foram os únicos a revelar valores de emergência 

de plântulas; nos demais tratamentos, a emergência não ocorreu. Nesta segunda época, a 

exceção do rolo de papel sem terra, os demais não proporcionaram emergência de 

plântulas, não sendo possível assil1\ detectar diferença entre as metodologias. 

Tabela 13 - Médias l (%) e coeficientes de variação (%) referentes às diferentes 
metodologias do teste de frio realizados nos lotes de sementes de soja, cultivar BR-
16, observados na 2a época. 
Tratamentos2 Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Cx 7D 10°C 0,0 c 0,0 b 0,0 c 
Cx 7D 15°C 0,0 c 0,0 b 0,0 c 
Cx 5D 10°C 0,0 c 0,0 b 0,0 c 
Cx 5D 15°C 0,0 c 0,0 b 0,0 c 
Cx 3D 10°C 0,0 c 0,0 b 0,0 c 
Cx 3D 15°C 0,0 c 0,0 b 0,0 c 
RPCT 7D 10°C 0,0 c 0,0 b 0,0 c 
RPCT 7D 15°C 0,0 c 0,0 b 0,0 c 
RPCT 5D 10°C 0,0 c 0,0 b 0,0 c 
RPCT 5D 15°C 0,0 c 0,0 b 0,0 c 
RPCT 3D 10°C 0,0 c 0,0 b 0,0 c 
RPCT 3D 15°C 0,0 c 0,0 b 0,0 c 
RPST 7D lOOC 6,8 ab 2,9 a 29,9 a 
RPST 7D 15°C 0,5 c 0,0 b 25,8 ab 
RPST 5D 10°C 9,3 a 2,5 a 30,8 a 
RPST 5D 15°C 4,3 ab 0,0 b 25,5 ab 
RPST 3D 10°C 3,3 b 0,0 b 18,3 b 
RPST 3D 15°C 5,5 ab 3,3 a 22,5 ab 
C.V. 19,6 10,3 24,0 
lMédias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 
significância. 
"Cx = Caixa; RPCT = Rolo de papel com terra; RPST= rolo de papel sem terra e D=dias de exposição. 
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Para o cultivar Ocepar-13, na pnmelra época (Tabela 14), o teste de 

Tukey detectou diferenças significativas para as metodologias estudadas. Para o lote 1, 

foi observado o mesmo comportamento do cultivar BR-16 com relação aos tratamentos 

mais drásticos; observou-se a mesma tendência para os tratamentos com caixa e rolo de 

papel com terra, com ambos apresentando baixos valores de emergência. 

Para o lote 2, o tratamento caixa, com cinco dias de exposição à 15°C, 

proporcionou maior redução de emergência de plântulas. De acordo com POLLOCK e 

TOOLE (1966), durante a embebição à baixa temperatura, pode ocorrer lixiviação de 

materiais orgânicos, possivelmente nucleotídeos, o que irá influenciar sobre os 

microrganismos do solo, que juntamente com a temperatura, nível de vigor e a cobertura 

protetora da sementes exercem controle sobre o efeito de baixas temperaturas na 

emergência das plântulas. Deve-se ressaltar ainda, que a atividade microbiana afeta o 

início do estabelecimento da cultura, principalmente em condições de baixa temperatura 

e alta umidade do solo (CICERO e VIEIRA, 1994). 

O maior valor de emergência verificado foi através da metodologia rolo 

de papel sem terra, com três dias de exposição à 10°C. Segundo LOEFFLER et ai. 

(1985), o rolo de papel sem terra é menos drástico em função de avaliar diretamente os 

efeitos da baixa temperatura e alta umidade, sem a interferência de outros fatores, como 

por exemplo, a microbiota do solo. 

No lote 3, foi possível observar três grupos importantes, sendo o primeiro 

formado pelas maiores emergências detectadas nos tratamentos com rolo de papel sem 

. terra, um segundo grupo intermediário, que correspondeu ao rolo de papel com terra e 

um terceiro grupo correspondente ao tratamento que envolveu caixa. 
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Tabela 14 - Médias! (%) e coeficientes de variação (%) referentes às diferentes 
metodologias do teste de frio realizados nos lotes de sementes de soja, cultivar 
OCEPAR-13, observados na 18 é~oca. 

Tratamentosi Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Cx 7D 10°C 53,7 def 46,4 fg 39,0 de 
Cx 7D 15°C 49,0 f 57,5 cdef 37,5 de 
Cx 5D 10°C 58,9 cdef 47,5 fg 34,0 de 
Cx 5D 15°C 49,9 ef 29,1 g 28,8 e 
Cx 3D lQoC 56,S cdef 64,6 bcdef 37,8 de 
Cx 3D 15°C 60,S bcdef 50,S efg 37,9 de 
RPCT 7D 10°C 73,6 abcde 66,8 bcdef 50,4 bcd 
RPCT 7D 15°C 59,3 cdef 51,5 def 41,9 cde 
RPCT 5D 10°C 73,5 abcde 79,4 ab 66,6 ab 
RPCT 5D 15°C 69,4 abcdef 65,5 bcdef 64,0 ab 
RPCT 3D 10°C 83,7 a 83,2 ab 69,0 ab 
RPCT 3D 15°C 78,6 abc 72,3 abcd 58,1 abc 
RPST 7D 100C 79,3 abc 80,8 ab 75,8 a 
RPST 7D 15°C 76,5 abcd 71,5 abcde 69,3 a 
RPST 5D 100C 82,6 ab 83,1 ab 74,5 a 
RPST 5D 15°C 78,1 abc 69,8 abcde 68,6 ab 
RPST 3D 100C 86,7 a 85,6 a 72,5 a 
RPST 3D 15°C 75,1 abcd 73,2 abc 62,1 ab 
C.V. 9,7 9,0 8,8 
IMédias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 
significância 
2CX = Caixa; RPCT = Rolo de papel com terra; RPST= rolo de papel sem terra e D=dias de exposição. 

Na segunda época (Tabela 15), o cultivar Ocepar 13, revelou o mesmo 

comportamento verificado na primeira época, ou seja, para os lotes 1, 2 e 3, os 

tratamentos mais drásticos envolveram o substrato caixa e rolo de papel com terra. A 

diminuição da emergência não pode ser atribuída neste caso somente às metodologias 

utilizadas, pois os lotes na segunda época apresentaram baixa germinação, o que pode 

ser constatado na Tabela 19. 
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Tabela 15 - Médias1 (%) e coeficientes de variação (%) referentes às diferentes 
metodologias do teste de frio realizados nos lotes de sementes de soja, cultivar 
OCEP AR-13, observados na 2a él!0ca. 
Tratamentos2 Lote 1 Lote 2 Lote 3 
Cx 7D 10°C 0,0 g 0,0 d 0,0 b 
Cx 7D 15°C 0,0 g 0,0 d 0,0 b 
Cx 5D 10°C 0,0 g 0,0 d 0,0 b 
Cx 5D 15°C 0,0 g 0,0 d 0,0 b 
Cx 3D 10°C 0,0 g 0,0 d 0,0 b 
Cx 3D 15°C 0,0 o 0,0 d 0,0 b 

~ 

RPCT 7D 10°C 0,0 g 0,0 d 0,0 b 
RPCT 7D 15°C 0,0 g 0,0 d 0,0 b 
RPCT 5D 10°C 0,0 g 0,0 d 0,0 b 
RPCT 5D 15°C 0,0 g 0,0 d 0,0 b 
RPCT 3D 10°C 2,4 ef 0,5 cd 0,0 b 
RPCT 3D 15°C 2,0 f 0,0 d 0,0 b 
RPST 7D lOOC 17,9 ab 14,6 a 6,8 a 
RPST 7D 15°C 5,6 de 2,9 bc 0,0 b 
RPST 5D 10°C 21,8 a 14,2 a 3,1 a 
RPST 5D 15°C 9,4 cd 6,5 ab 4,7 a 
RPST 3D 10°C 22,8 a 11,4 a 1,8 a 
RPST 3D 15°C 13,4 bc 9,1 ab 1,7 ab 
C.V. 24,3 20,9 19,6 
IMédias seguidas por letras distintas na coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 
significância. 
2CX = Caixa; RPCT = Rolo de papel com terra; RPST= rolo de papel sem terra e D=dias de exposição. 

Diferentemente do ocorrido com as sementes de feijão, não houve 

problemas de infestação para as sementes de soja com os patógenos Rhizoctonia solani e 

Fusarium spp. Os resultados da análise de sanidade de sementes e da terra utilizada nos 

testes de frio podem ser observados nas Tabelas 16 e 17. 
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Para comparar os dados relativos aos outros testes de vigor (Tabelas 18 e 

19) em relação às diferentes metodologias do teste de frio, foi realizado teste de 

correlação. Na Tabela 20, pode-se observar que, ao contrário do que encontrado para 

sementes de feijão, as sementes de soja apresentaram, de maneira geral, altas correlações 

com os demais testes de vigor. 

Tabela 18 - Grau de umidade (GU), germinação (G), primeira contagem de 
germinação (PCG), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica (CE) e 
emergência em campo (EC) dos lotes de sementes de soja, cultivares FT-5 (FT-5), 
OCEPAR 13 ~OC-13} e BR-16 (BR-16}, observados na la éEoca. 
CultivarlLote GU G PCG EA CE EC 

~%} ~%} ~%} ~%} ~l!mhos/cm/g} ~%} 
FT-5 - LI 11,4 87 76 77 91 80 
FT-5-L2 11,0 92 80 73 98 62 
FT-5-L3 10,9 97 92 88 75 74 
BR-16-Ll 11,5 87 78 51 132 54 
BR-16-L2 11,8 88 82 28 137 39 
BR-16-L3 11,2 96 92 88 86 80 
OC-13-Ll 11,0 92 90 75 95 65 
OC-13-L2 11,6 97 89 66 100 58 
OC-13-L3 11,3 94 80 35 107 52 

Tabela 19 - Grau de umidade (GU), germinação (G), primeira contagem de 
germinação (PCG), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica (CE) e 
emergência em campo (EC) dos lotes de sementes de soja, cultivares FT-5 (FT-5), 
OCEPAR 13 ~OC-13} e BR-16 ~BR-16}, observados na 2a éEoca. 
CultivarlLote GU G PCG EA CE EC 

(%) fYo) (%) (%) ~l!mhos/cm/g} (%} 
FT-5- LI 11,3 89 79 38 110 80 
FT-5- L2 11,2 59 44 4 144 53 
FT-5- L3 11,2 82 79 34 113 78 
BR-16-Ll 11,5 17 12 O 184 14 
BR-16-L2 11,4 6 5 O 202 5 
BR-16-L3 11,5 51 39 4 124 60 
OC-13-Ll 11,3 31 23 4 148 40 
OC-13-L2 11,4 26 24 2 171 25 
OC-13-L3 11,5 10 7 O 186 10 



50 

Com relação ao teste de envelhecimento acelerado, as melhores 

correlações com as metodologias do teste de frio ocorreram com rolo de papel com terra 

e caixa, independente da temperatura e período de exposição. Esta alta correlação mostra 

uma característica comum entre essas metodologias do teste de frio e o envelhecimento 

acelerado de serem testes muito drásticos, e assim, apresentarem elevados valores das 

correlações. Estes resultados mostram a importância de se compreender o que o 

coeficiente de correlação realmente mede, pois nestes casos, testes drásticos podem não 

ser os mais adequados para a avaliação de vigor, apesar de apresentarem altas 

correlações. 

As correlações entre o teste de condutividade elétrica e as metodologias 

do teste de frio foram negativas, em função de que a medida em que se aumentam as 

leituras de condutividade elétrica, diminui a qualidade fisiológica das sementes. Esta 

correlação se revelou maior com as metodologias que envolveram rolo de papel sem 

terra. 

Ainda, foi verificado que a metodologia de rolo de papel sem terra 

apresentou as melhores correlações com a primeira contagem de germinação. 

Deve-se ressaltar que, apesar de todas as correlações terem sido altas, os 

tratamentos de rolo de papel sem terra apresentaram também altas correlações com a 

emergência em campo, sendo maiores ou iguais a 0,80. A maior correlação com a 

emergência em campo foi observada com o tratamento rolo de papel sem terra, com 

cinco dias de exposição na temperatura de 10°C. Este resultado indica que o rolo de 

papel sem terra apresenta grande potencial para ser uma metodologia que permitirá 

comparar vigor de diferentes lotes de soja. 

W ATERS e BLANCHETTE (1983), afirmaram que se ocorrerem altas 

correlações entre a metodologia do rolo de papel sem terra e a emergência em campo, 

esse método pode ser recomendado para estimar a emergência de plântulas em 

condições adversas de campo, como excesso de água e baixas temperaturas. 
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Tabela 20. Valores de correlação entre as diferentes metodologias do teste de frio e 
primeira contagem de germinação (PCG), envelhecimento acelerado (EA), 
condutividade elétrica ~CE} e emergência em cam~o ~EC}. 
Tratamentos PCG EA CE EC 

Cx 7D 10°C 0,73 0,93 -0,79 0,59 
Cx 7D 15°C 0,75 0,94 -0,79 0,64 
Cx 5D 10°C 0,76 0,94 -0,78 0,59 
Cx 5D 15°C 0,73 0,93 -0,78 0,64 
Cx 3D 10°C 0,78 0,95 -0,80 0,61 
Cx 3D 15°C 0,77 0,96 -0,82 0,65 
RPCT 7D 10°C 0,78 0,93 -0,76 0,56 
RPCT 7D 15°C 0,78 0,96 -0,80 0,62 
RPCT 5D 10°C 0,84 0,93 -0,79 0,58 
RPCT 5D 15°C 0,82 0,92 -0,78 0,57 
RPCT 3D 10°C 0,85 0,93 -0,79 0,58 
RPCT 3D 15°C 0,87 0,96 -0,83 0,65 
RPST 7D 10°C 0,98 0,85 -0,89 0,82 
RPST 7D 15°C 0,97 0,93 -0,93 0,83 
RPST 5D lOOC 0,98 0,88 -0,92 0,86 
RPST 5D 15°C 0,98 0,89 -0,89 0,80 
RPST 3D 10°C 0,98 0,90 -0,90 0,80 
RPST 3D 15°C 0,96 0,89 -0,88 0,79 
Cx == Caixa; RPCT = Rolo de papel com terra; RPST= rolo de papel sem terra e D=dias de exposição. 

4.3 Considerações Gerais 

Foi possível constatar que as diferentes metodologias do teste de frio 

estudadas, apresentam diferenças na capacidade de avaliar o vigor das sementes de 

feijão e de soja. 

Com relação às sementes de feijão, verificou-se que as metodologias de 

rolo de papel com terra, com períodos de exposição de cinco e sete dias e com 

temperaturas de 15°C, propiciaram condições favoráveis ao desenvolvimento de fungos, 

o que pode limitar seriamente a metodologia, em função de sua drasticídade. 

De maneira geral, as metodologias que não envolveram terra (rolo de 

papel se terra), revelaram as maiores correlações com os outros testes de vigor, devido a 

menor variabilidade dos resultados, com destaque para as metodologias rolo de papel 
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sem terra, com períodos de exposição de três e cinco dias nas temperaturas de 10°C e 

15°C. 

Com relação às sementes de sOJa, verificou-se que o número de 

correlações com os testes de vigor foi superior quando comparadas às sementes de 

feijão. De maneira geral, a maioria das metodologias do teste de frio estudadas, 

apresentaram boa correlação com os testes de vigor, porém dentre elas, destacam-se as 

de rolo de papel sem terra. Estas apresentaram maior reprodutibilidade dos resultados, 

devido a menor variabilidade, em função da ausência de terra. 

Ainda com relação às sementes de soja, verificou-se que em função da 

deterioração das sementes, de uma época para outra, as metodologias que envolveram 

terra (caixa e rolo de papel com terra) mostraram-se muito drásticas, proporcionando 

condições extremamente severas, a ponto de não se constatar a emergência de plântulas. 

Assim, os resultados observados no presente trabalho, evidenciaram 

algumas metodologias do teste de frio, como de rolo de papel sem terra, que em 

trabalhos futuros poderão ser melhor aferidos, por meio de um número mais 

representativo de lotes de sementes, para espécies de feijão e soja. 
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5 CONCLUSÕES 

A análise dos dados e a interpretação dos resultados obtidos no presente 

trabalho permitiram as seguintes conclusões: 

- dentre as diferentes metodologias do teste de frio utilizadas para 

sementes de feijão, as de rolo de papel com terra, com períodos de exposição de cinco e, 

príncipalmente, sete dias, à 15°C, proporcionaram condições favoráveis ao 

desenvolvimento de fungos, limitando suas utilizações; 

- para sementes de feijão, as metodologias de rolo de papel sem terra, 

com períodos de exposição de três e cinco dias à 10°C e à 15°C, proporcionaram as 

melhores correlações com a primeira contagem de germinação e de emergência de 

plântulas em campo; 

- dentre as diferentes metodologias do teste de frio utilizadas para 

sementes de soja, as de caixa e as de rolo de papel com terra, proporcionaram reduções 

drásticas na emergência das plântulas, principalmente para os materiais com qualidades 

fisiológicas mais baixas; 

- para as sementes de soja, as metodologias de rolo de papel sem terra 

apresentaram as melhores correlações com os testes de primeira contagem de 

germinação, condutividade elétrica e de emergência de plântulas em campo. 
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