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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL FISIOLÓGICO DE SEMENTES DE MILHO 

ATRAVÉS DO TESTE DE LIXIVIAÇÃO DE POTÁSSIO 

RESUMO 

Autor: MARIANE VICTORIO DE CARVALHO MIGUEL 

Orientador: Prof. Dr. JULIO MARCOS FILHO 

A pesquisa teve como objetivo avaliar a eficiência do teste de lixiviação 

de potássio na determinação do potencial fisiológico de sementes de milho. 

Para tanto, foram estudadas diferentes combinações entre volume de 

água para embebição (75 mi, 50 mi e 25 mi), número de sementes (100, 50 e 

25) e período de embebição (30, 60, 90, 120, 150 e 180 minutos) a 25ºC e

30°C. Esses tratamentos foram empregados na avaliação de lotes dos híbridos 

Avant, AG 6690 e Traktor. 

Para efeito de comparação com os resultados obtidos no teste de 

lixiviação de potássio, os lotes dos três híbridos foram também submetidos aos 

testes de germinação, primeira contagem de germinação, de envelhecimento 

acelerado, de frio, de condutividade elétrica e de emergência de plântulas em 

campo. 

De maneira geral, os tratamentos do teste de lixiviação de potássio 

seguiram a mesma tendência na identificação de diferenças de qualidade entre 

os lotes, verificadas para os demais testes. A interpretação dos resultados do 

presente trabalho permitiu concluir que o teste de lixiviação de potássio na 

combinação de 50 sementes/75 mi de água/90 minutos, a 25ºC, constitui 

alternativa promissora para detecção de diferenças acentuadas no potencial 

fisiológico de sementes de milho e que a materialização do seu uso rotineiro 
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para avaliação do vigor de sementes de milho depende da evolução da 

pesquisa rumo à padronização de procedimentos, considerando-se, inclusive, 

os prováveis efeitos do genótipo. 



EVALUATION OF MAIZE SEED PHYSIOLOGICAL POTENTIAL BY MEANS 

OF THE POTASSIUM LEAKAGE TEST 

SUMMARY 

Author: MARIANE VICTORIO DE CARVALHO MIGUEL 

Adviser: Prof. Dr. JULIO MARCOS FILHO 

The objective of this research was to evaluate different procedures for the 

potassium leakage test (PL T) as applied to maize seeds. Water volume (25, 50 

and 75 mi), number of seeds (25, 50 and 100) and imbibition periods (30, 60, 

90, 120, 150 and 180 minutes) were combined and the test performed at the 

temperatures of 25 and 30ºC. Those treatment combinations were used to 

evaluate the physiological quality of seed lots of the hybrids Avant, AG 6690 and 

Traktor. The results of the PL T were compareci to standard germination, 

germination first count, accelerated aging, cold test, electrical conductivity and 

field emergence results. 

ln general, the PL T results followed the sarne trend displayed by the other 

tests as to rank the seed lots according to physiological potential. The most 

promising treatment combination for the PL T was that of 50 seeds/75 mi of 

water/90 minutes at 25 ºC. This combination showed more accuracy to detect 

large differences of seed lot quality. The routine use of this test is recognized to 

be dependent on further research works viewing the standardization of 

procedures and also considering possible effect of genotypes. 



1 INTRODUÇÃO 

A análise de sementes constitui etapa fundamental em um sistema de 

produção de sementes, pois permite conhecer a real qualidade de um lote de 

sementes e, consequentemente, a tomada de decisões corretas em relação ao 

seu manejo, principalmente, durante a colheita, processamento e 

comercialização, permitindo a otimização do sistema produtivo. 

Assim, é cada vez maior a necessidade do aprimoramento dos testes 

que avaliem adequadamente os componentes da qualidade de sementes, 

dentre eles o potencial fisiológico, principalmente no que diz respeito à rapidez 

na obtenção de resultados confiáveis. 

Existem testes cuja eficiência foi revelada para a determinação da 

qualidade de sementes de determinadas espécies e menos estudados para 

outras. Esse é o caso do teste de lixiviação de potássio, que vem se mostrando 

promissor para sementes de dicotiledôneas, mas ainda praticamente 

desconhecido para avaliar o desempenho de sementes de gramíneas, onde os 

testes de envelhecimento acelerado e/ou de frio têm sido considerados com 

maior atenção pela pesquisa. 

O teste de lixiviação de potássio tem o mesmo princípio do teste de 

condutividade elétrica, ou seja, se baseia na avaliação indireta do estado de 

organização das membranas, através da determinação de íons exsudados, no 

caso o potássio, pelas sementes durante a embebição por período pré

determinado. 

A possibilidade do uso desse teste de potássio foi evidenciada após a 

constatação de que o potássio representa o principal íon liberado durante a 
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embebição de sementes, permitindo a obtenção de resultados consistentes em 

período de tempo reduzido. (Marcos Filho et ai., 1982; Queiroga e Parra, 1989; 

Prete, 1992). Dessa forma, a determinação da perda de compostos específicos 

pela semente, tem se revelado eficiente para a avaliação do vigor (McDonald, 

1998). 

A utilização de testes que tenham como características rapidez e 

confiabilidade se enquadra exatamente nas necessidades do setor de análise 

de sementes, atendendo as exigências dos produtores e consumidores. 

De acordo com o exposto, o presente trabalho foi realizado com o intuito 

de verificar a eficiência do teste de lixiviação de potássio na avaliação do 

potencial fisiológico de sementes de milho. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Deterioração de sementes 

A deterioração da semente é um processo progressivo, inevitável e 

irreversível (Carvalho e Nakagawa, 2000) que se manifesta através de 

alterações físicas, fisiológicas e bioquímicas, com queda gradativa de seu 

potencial fisiológico, até a paralisação completa do metabolismo ou sua 

redução a níveis mínimos que não mais permitam a complementação da 

germinação. 

Apesar da deterioração ser um assunto amplamente discutido e 

estudado, não há consenso a respeito da fisiologia do processo, fato que pode 

ser atribuído a vários fatores. Para McDonald (1999) são eles: 

1. O fato do processo deteriorativo ser variável de acordo com as

condições a que as sementes permanecem expostas; as alterações

verificadas em sementes deterioradas em campo são diferentes

daquelas deterioradas durante o armazenamento;

2. O uso de diferentes métodos para estudar a deterioração, não tem

permitido o desenvolvimento de um conceito único;

3. A influência concomitante de fatores ambientais e biológicos, no

processo deteriorativo, dificultando a identificação precisa da causa

preponderante;

4. O tratamento químico de sementes, que interfere na avaliação da

deterioração;
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5. O estudo dos eventos fisiológicos que ocorrem durante a

deterioração, considerando as sementes como um todo; tem sido

verificado que estes têm início e ocorrem mais rapidamente em

determinadas partes da semente;

6. O fato da deterioração ser um evento individual e, a maioria dos

estudos, serem conduzidos com amostras de sementes (viáveis e não

viáveis), sugerindo-se que os resultados obtidos representam uma

população de sementes. No entanto, o processo de deterioração

pode apresentar intensidades variáveis entre indivíduos.

O estudo compartimentalizado da deterioração pode ser uma alternativa 

interessante para que se identifique mais precisamente uma seqüência de 

eventos e se possa minimizar o processo, uma vez que, este não pode ser 

evitado. 

Para Delouche e Baskin (1973), a sequencia hipotética do processo 

deteriorativo envolve a degradação das membranas celulares, a redução das 

atividades respiratórias e biossintéticas, a menor velocidade de na germinação, 

a redução do potencial de conservação durante o armazenamento, a menor 

taxa de crescimento e desenvolvimento, a menor uniformidade, a maior 

sensibilidade às adversidades do ambiente, a redução da emergência das 

plântulas em campo, o aumento da ocorrência das plântulas anormais e, 

finalmente, a perda do poder germinativo. 

Alguns trabalhos sugerem que a perda de viabilidade das sementes é 

acompanhada pela redução na capacidade de sintetizar proteínas, em função 

da perda de eficiência dos ribossomos e alterações nos processos de 

transcrição e tradução, como conseqüências do processo de deterioração 

(Cherry e Skadsen, 1983; Aguilar et ai., 1991). 

A desnaturação de enzimas e a inativação dos ácidos nucléicos e de 

membranas não funcionais estão ligadas a danos cromossômicos, que podem 

diminuir a eficiência metabólica de organelas, células e órgãos, devido aos 
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aumentos de uso e de mutações somáticas, em conseqüência do 

envelhecimento {McGee, 1983). 

Alterações na respiração das sementes também têm sido apontadas 

como a causa primária da deterioração, causando modificações na estrutura 

protéica, inativação enzimática e o aparecimento de mutações (James, 1967). 

As membranas das mitocôndrias, por serem ricas de lipídios insaturados e, 

apresentarem cristas, estão sujeitas a intensa peroxidação de lipídios, que 

interfere nas taxas respiratórias {Wilson e McDonald, 1986). 

O efeito da deterioração, sobre a taxa respiratória das sementes, 

ocasiona atraso na degradação de reservas, prejudicando o desenvolvimento 

do embrião {Murray, 1984). 

Zhang et ai. {1994), verificaram que a produção de compostos voláteis 

pela semente (metabolismo anaeróbico), pode ser um importante fator na 

aceleração do processo deteriorativo. O acetaldeído teve maior efeito danoso, 

independentemente, da umidade relativa do ar e da temperatura do ambiente 

de armazenamento, enquanto, o etanol causou deterioração somente em 

condições de alta umidade relativa do ar. 

Em adição a essas alterações bioquímicas, alterações nas membranas 

celulares, também estão associadas à deterioração das sementes. Há um 

decréscimo na permeabilidade das membranas à medida que a semente 

envelhece (McDonald, 1999). 

O mecanismo de degeneração das membranas ocorre com a produção 

de radicais livres na cadeia de ácidos graxos insaturados na presença de 

oxigênio (Villiers, 1973). A peroxidação de lipídios afeta consideravelmente a 

integridade das membranas, exercendo importante papel na deterioração e 

reduzindo a longevidade de sementes armazenadas sob condições naturais 

(Khan et ai., 1996). 

É interessante ressaltar que a deterioração não ocorre de maneira 

uniforme nas sementes. Andersen (1973), mostrou que os resultados da 

deterioração dependiam da parte da semente que era considerada, do processo 
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que era analisado e das condições às quais as sementes eram submetidas. Em 

monocotiledôneas, observou-se uma disfunção no escutelo e no eixo 

embrionário de sementes de milho (Styer e Cantliffe, 1984), enquanto que, em 

sementes de trigo envelhecidas natural ou artificialmente, o teste de tetrazólio 

mostrou que o processo tem início na raiz, apesar de haver uma influência do 

método de envelhecimento (natural ou artificial) no processo deteriorativo 

(Ganguli e Sen-Mandi, 1990). Em sementes de milho deterioradas, as 

extremidades das raízes são as primeiras a sofrerem danos (Berjak et ai., 

1986). 

Em dicotiledôneas, através do teste de tetrazólio, verificou-se que as 

extremidades do eixo embrionário de sementes de soja foram mais sensíveis ao 

envelhecimento acelerado e os tecidos de reserva, os mais resistentes 

(Chauhan, 1985). 

McDonald ( 1999), compilou vários trabalhos que estudaram o processo 

deteriorativo nas sementes e verificou que esse processo causa prejuízos em 

quase todos os eventos fisiológicos da semente. Assim, a identificação de uma 

causa comum para a deterioração é um desafio para os pesquisadores. 

As sementes sobrevivem em condições de baixa umidade 

(armazenamento) e alta umidade (embebição). Conseqüentemente, um modelo 

de deterioração deve considerar os eventos fisiológicos que ocorrem durante o 

armazenamento e a embebição das sementes (McDonald, 1999). 

No entanto, a peroxidação de lipídios é, freqüentemente, apontada como 

a principal causa da deterioração (McDonald, 1999). Considerando-se que os 

lipídios fazem parte da membrana celular das sementes, há relação direta entre 

a peroxidação de lipídios e a perda de integridade das membranas. 

2.2 Membranas celulares e queda do potencial fisiológico das sementes 

Os danos causados à membrana pela deterioração, determinando menor 

seletividade e conseqüente aumento na lixiviação de solutos da semente para o 
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meio, tem sido uma das principais causas da queda do potencial fisiológico das 

sementes. 

Os danos à integridade da membrana podem determinar duas 

conseqüências: a perda da compartimentalização celular ou a deficiência na 

atividade mitocondrial e a síntese de desidrogenases, transferases e tRNA. 

Estes dois caminhos conduziriam à perda da viabilidade de sementes (Osborne, 

1995). 

As membranas celulares se constituem de lipídios, carboidratos e 

proteínas, sendo as últimas, o principal componente. As proteínas, além de 

desempenharem um importante papel na estruturação mecânica da membrana, 

também atuam como transportadoras ou canais de transporte e podem estar 

relacionadas com propriedades reguladoras ou de reconhecimento(DeRobertis 

e DeRobertis Jr., 1981). Os lipídios se encontram em uma camada dupla e se 

associam, interna e externamente, a moléculas de proteínas (Bewley, 1986). 

A camada dupla de lipídios age como uma barreira à difusão geral de 

materiais para o interior e o exterior das células e de organelas, além de 

providenciar um meio adequado para que as proteínas mensageiras funcionem. 

Os ácidos graxos constituintes dos lipídios polares são muitos; no tecido 

vegetal, os mais comuns são os saturados (palmítico e esteárico) e os 

insaturados {oléico, linoléico e linolênico), conforme relatou (Carvalho, 1994). 

Na membrana plasmática, também se encontram numerosas enzimas, 

antígenos e diversos tipos de moléculas receptoras como os fitocromos 

(DeRobertis e DeRobertis Jr., 1981). 

A desestruturação das membranas seria conseqüência da ação, em seus 

componentes, de radicais livres que se formam através da atividade metabólica 

da célula em função da reação de lipídios estruturais (que compõe a membrana 

celular), principalmente os polinsaturados, com o oxigênio. Este processo é 

denominado peroxidação de lipídios e dele resultam radicais livres e peróxidos 

instáveis (Carvalho, 1994). 
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O mecanismo de peroxidação de lipídios freqüentemente se inicia com a 

presença de oxigênio ao redor dos ácidos graxos insaturados ou 

polinsaturados, dos quais o oléico e o linoléico são os mais comumente 

encontrados nas membranas das sementes; o resultado é a formação de 

radicais livres. Uma vez que se inicia sua formação, os radicais livres 

aumentam profundamente os danos às membranas e continuam a produzir 

outros radicais livres, que se combinam com proteínas, enzimas e outras 

substâncias e determinam reações destrutivas, que causam a perda da 

integridade da membrana e a redução na proporção dos ácidos graxos 

insaturados, características de sementes deterioradas (McDonald, 1999). 

Os aldeídos voláteis se incluem como produtos da peroxidação de 

lipídios. Formam-se a partir do ataque de radicais livres a lipídios de 

armazenamento e constituintes das membranas, causando a degradação dos 

ácidos graxos de produtos voláteis de carbono de tamanho molecular menor, 

como hexana!, pentana! e butanal. A presença de aldeídos voláteis identifica 

indiretamente a ocorrência de peroxidação de lipídios e o aumento da 

permeabilidade da membrana (Wilson e McDonald, 1986). 

Portanto, o processo de envelhecimento consistiria, principalmente, em 

mudanças dos ácidos graxos insaturados pela ação de radicais livres, 

resultando em desestruturação da membrana, com reflexos sobre sua 

capacidade de regular o fluxo de água e de solutos tanto de dentro para fora 

como no sentido oposto, considerando-se tanto células como suas organelas. A 

membrana da mitocôndria, por ser muito rica em lipídios insaturados e por 

apresentar inúmeras dobras (cristas), fato que aumenta o efeito de superfície, é 

a que apresenta de forma mais intensa a peroxidação de lipídios (Carvalho, 

1994). 

A organização molecular das membranas é estabilizada em função da 

relação entre os componentes membranais e a água. Tem sido demonstrado 

que, quando o grau de hidratação da membrana é inferior a 25% verifica-se um 

rearranjo das moléculas da dupla camada de lipídios, formando canais em 
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função da organização das cabeças polares dos fosfolipídios que permite a 

penetração de água e, conseqüentemente, a perda de lixiviados (Bewley e 

Black, 1994). Este rearranjo foi chamado por luzzati e Husson (1962) e 

Stoeckenius ( 1962) de fase hexagonal, enquanto a fase mais encontrada em 

seus estudos foi à fase de perfeita organização, a lamelar. 

Portanto, as membranas celulares atingem o seu máximo de organização 

por ocasião da maturidade fisiológica; a partir da aí, a semente começa a 

perder água e, concomitantemente, há a desorganização das membranas 

celulares. Durante o processo de germinação ocorre a reidratação das 

sementes e as membranas se reorganizam. As sementes com menor potencial 

fisiológico, em decorrência do processo deteriorativo, têm a sua capacidade de 

reorganização de membranas reduzida, havendo maior perda de solutos para o 

meio, determinando redução de reservas da semente e prejudicando a 

uniformidade e a rapidez do processo germinativo. 

A embebição é acompanhada pela liberação de açúcares, aminoácidos e 

íons, em quantidades variáveis de acordo com o estado de organização dos 

sistemas de membranas celulares (Simon e Raja Harun, 1972; Abdul-Baki e 

Baker, 1973; Bewley e Black, 1994). As taxas de liberação de solutos e de 

absorção de água são muito elevadas no início do processo de embebição. 

Posteriormente, à medida que a membranas se reorganizam, há uma 

diminuição (Parrish e leopold, 1977; Abdel Samad e Pearce, 1978; Simon e 

Mathavan, 1986). 

Para Abdul-Baki e Baker (1973), as várias alterações bioquímicas que 

ocorrem nas sementes quando elas perdem o vigor, podem estar associadas a 

mudanças nas propriedades das membranas de uma ou mais organelas. 

Schoettle e leopold {1984) verificaram que há relação direta entre o aumento 

da lixiviação de solutos e o aumento de áreas com células danificadas. 

A embebição de água por sementes secas envolve paredes celulares e 

macromoléculas protoplasmáticas, por exemplo, proteínas e polissacarídeos, 

onde moléculas de água são "presas" por forças eletrostáticas, como ligações 
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de hidrogênio. O movimento de água no interior das sementes ocorre devido à 

difusão e capilaridade, ou seja, do maior para o menor potencial. O potencial 

mátrico das células da parede e seus componentes são os principais 

responsáveis pela embebição, que é controlada pela permeabilidade do 

tegumento da semente {Woodstock, 1988). 

Larson { 1968) verificou que a remoção do tegumento acelera a 

embebição, resultando em injúria e perda de solutos, devido à desorganização 

da membrana, que determina redução no crescimento de plântulas. 

Matthews e Rogerson (1976), trabalhando com diferentes lotes de 

sementes de ervilha, concluíram que a lixiviação de solutos estava relacionada 

com a condição do embrião e não à condição da testa. A diferenciação entre 

lotes ocorreu por diferenças no padrão de lixiviação de tecidos vivos. 

A liberação de solutos durante a embebição é conseqüência da difusão 

passiva de solutos de baixo peso molecular e da lixiviação de macromoléculas 

por ruptura celular (Duke et ai., 1983). Powell et ai. {1986) mostraram 

evidências de danos durante a embebição de sementes de feijão, com a morte 

de tecidos e aumento na lixiviação de solutos. As membranas de sementes 

sensíveis à desidratação foram afetadas quando as sementes estavam com 

teor de água inferior a um nível crítico, que depende da espécie (Becwar et ai., 

1982). 

Powell e Matthews (1981), verificaram que sementes de ervilha, nos 

estágios iniciais de deterioração, foram incapazes de reter solutos. Esse fato 

está associado com a queda no conteúdo total de fosfolipídios e com variações 

em fosfolipídios específicos. 

Lin {1988), trabalhando com sementes de milho, concluiu que, durante o 

armazenamento, o teor de água das sementes aumentou, ocasionando a 

deterioração da membrana plasmática e conseqüente queda no vigor e 

germinação, avaliados pelo aumento da lixiviação de eletrólitos. 
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2.3 Testes de vigor baseados na permeabilidade de membranas 

O objetivo da determinação do potencial fisiológico das sementes é 

encontrar uma relação entre o nível identificado e o desempenho das sementes 

em condições naturais de germinação. Essa determinação é feita através de 

testes de laboratório que procuram simular condições de estresse que 

desencadeiam o processo de deterioração como umidade relativa do ar e 

temperatura elevadas (teste de envelhecimento acelerado) ou alta umidade do 

solo e baixa temperatura (teste de frio). 

Uma outra alternativa é o uso de testes que avaliem o estado metabólico 

atual das sementes, não sendo provocada nenhuma alteração física ou 

fisiológica nas mesmas. Esses testes são desenvolvidos a partir do estudo de 

eventos que ocorrem durante a deterioração nas sementes e que possam ser 

indicativos da quantificação da perda do seu potencial fisiológico, como por 

exemplo, os testes de condutividade elétrica e lixiviação de potássio. 

O teste de condutividade elétrica tem como princípio avaliar 

indiretamente o grau de desestruturação das membranas celulares, em 

decorrência da deterioração das sementes, através da determinação da 

quantidade de íons lixiviados em uma solução com determinado volume de 

água destilada, onde um número conhecido de sementes é embebido sob 

temperatura controlada, durante período pré-estabelecido. As sementes de 

menor potencial fisiológico liberam quantidade maior de lixiviados, como 

conseqüência da menor seletividade das membranas. 

Várias pesquisas demonstram que o decréscimo do potencial fisiológico 

e da germinação das sementes têm relação direta com o aumento da lixiviação 

de solutos, como conseqüência da perda da integridade das membranas. 

Dentre os trabalhos dedicados ao assunto, destacam-se os realizados por 

Schoettle e Leopold (1984), com soja, Gorecki et ai. (1985), com ervilha, 

Marcos Filho et ai. (1985 e 1990) e Loeffler et ai. (1988) com soja; Woodstock et 
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ai. (1985), Fraga (1988), Brigante (1988) e Santos (1993) com algodão; 

Bruggink et ai. (1991), com milho. 

Baseado no mesmo princípio, o teste de lixiviação de potássio tem 

merecido especial atenção, por apresentar vantagens em relação ao de 

condutividade elétrica, como a avaliação de um íon específico, como maior 

rapidez na determinação e obtenção de resultados confiáveis, em decorrência 

da avaliação de um íon específico. Dias e Marcos Filho (1995) afirmaram que 

um dos requisitos básicos para a avaliação do vigor das sementes refere-se à 

obtenção de resultados confiáveis em um período de tempo relativamente curto, 

uma vez que as tomadas de decisões devem ser agilizadas, principalmente 

quanto às operações de colheita, processamento e comercialização. 

Quando as sementes são colocadas para embeber, parte significativa 

dos eletrólitos é representada por vários íons inorgânicos; nesse sentido, alguns 

estudos vêm sendo realizados com o objetivo de determinar a liberação de 

cátions específicos pelas sementes, durante esse período (Dias e Marcos Filho, 

1995). Trabalhos como os de Marcos Filho et ai. (1982), Queiroga e Parra 

(1989) e Prete (1992), demonstraram que grande parte da condutividade 

elétrica se deve à lixiviação de íons potássio. Para McDonald (1998) a detecção 

de perdas de compostos específicos, pela semente, pode ser promissora na 

avaliação do vigor. 

Abdel Samad e Pearce (1978) constataram rápida lixiviação de potássio 

e outros compostos na primeira hora de embebição de sementes de amendoim. 

Loomis e Smith ( 1980) observaram perdas de cálcio, magnésio, manganês, 

potássio e cloro, durante a embebição de sementes de repolho envelhecidas 

artificialmente. Outros estudos determinaram a quantidade de potássio e sódio 

liberados (McKersie e Stinson, 1980). Granqvist (1987) observou, 

principalmente, a liberação de potássio em sementes de cenoura. 

Em exsudados de sementes de soja, após 90 minutos de imersão em 

água deionizada à 28°C, Oliveira ( 1990) quantificou a presença de cálcio, 

magnésio, sódio e potássio. 
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Lott et ai. (1991) verificou o total de íons de potássio, magnésio, cloro, 

cálcio e manganês na água de embebição de sementes intactas ou em partes 

isoladas destas, em soja e ervilha; os resultados mostraram que o potássio foi, 

geralmente, o elemento liberado em maior quantidade, enquanto que o 

manganês foi o menos lixiviado. 

Givelberg et ai. (1984) verificaram que a perda de potássio, cálcio, sódio 

e magnésio em sementes de sorgo ocorreu durante as primeiras horas de 

embebição, principalmente entre três e seis horas; a partir de então houve 

decréscimo acentuado. 

Portanto, vários trabalhos indicaram que a quantidade de potássio 

lixiviado pelas sementes durante a embebição pode constituir um referencial da 

perda do potencial fisiológico. Entre estes, pode-se citar os de Halloin (1975), 

McKersie e Stinson (1980), Woodstock et ai. (1985), Weges e Karssen {1990), 

Dias et ai. {1996) e Custódio e Marcos Filho (1997). Wood {1990), associou a 

perda de potássio aos danos à membrana, em um trabalho para determinação 

de perdas de minerais em plântulas de soja, girassol e sorgo. 

Marcos Filho et ai. (1982) estudando as relações entre germinação, vigor 

e permeabilidade das membranas celulares durante a maturação de sementes, 

encontraram índices de correlação negativos e altamente significativos entre os 

dados de lixiviação de potássio e os de germinação, de primeira contagem de 

germinação e de envelhecimento acelerado. Considerando-se que os testes de 

vigor fornecem índices mais sensíveis do potencial fisiológico, quando 

comparados ao teste de padrão de germinação {AOSA, 1983), qualquer evento 

que preceda a perda do poder germinativo pode servir como base para o 

desenvolvimento de testes de vigor. 

Entretanto, acredita-se, que quanto mais próximo da maturidade 

fisiológica estiver o parâmetro avaliado, mais sensível será o teste. Assim, 

como a degradação das membranas celulares se constitui, hipoteticamente, no 

primeiro evento do processo de deterioração {Delouche e Baskin, 1973), os 
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testes que avaliam a integridade das membranas seriam, teoricamente, os mais 

sensíveis para estimar o vigor (Marcos Filho, 1999a). 

Marcos Filho et ai. (1982), verificaram que sementes colhidas em épocas 

subseqüentes à maturidade, exibiram acréscimos na taxa de lixiviação de 

potássio e reduções da qualidade; a determinação do potássio liberado pelas 

sementes foi realizada após 90 minutos de embebição. 

Dias et ai. ( 1996) verificaram que a quantidade de potássio lixiviado, em 

sementes de soja, permitiu a identificação de lotes com diferentes níveis de 

vigor e potencial de emergência de plântulas em campo, revelando a sua 

importância para a dinamização dos programas de controle de qualidade destas 

sementes. 

Em sementes de girassol, Queiroga e Parra ( 1989) constataram que o 

elemento inorgânico que mais contribuiu (95%) para o aumento da 

condutividade elétrica da solução de embebição foi o potássio, enquanto que as 

lixiviações de sódio e de cálcio foram, respectivamente, 1 O e 100 vezes 

menores que a de potássio. Lee e Karunanithy (1990) observaram que, durante 

a germinação de sementes de feijão e soja, as perdas de potássio são maiores 

que as de cálcio, ferro e magnésio, provavelmente devido à habilidade de 

formarem complexos com proteínas e ácido fítico. 

Woodstock et ai. ( 1985) constataram, através da microscopia eletrônica, 

a deterioração de membranas de sementes de algodão e ressaltaram que as 

lixiviações de minerais individuais, como potássio e cálcio, foram melhores 

indicadores da qualidade de sementes do que métodos que avaliam a liberação 

de um conjunto de íons, como a condutividade elétrica. 

Os resultados do teste de lixiviação de potássio podem ser influenciados 

por vários fatores como: tamanho das sementes, número de sementes 

embebidas, temperatura de embebição e volume de água de embebição, que 

acabam por dificultar sua padronização. Para AOSA (1983), os principais 

problemas encontrados para a padronização de testes de vigor são quatro: 1) 

precisão dos procedimentos dos testes; 2) padronização dos procedimentos; 3) 
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apresentação dos resultados e, 4) estabelecimento de níveis de vigor 

aceitáveis. 

Simon e Mathavan (1986) verificaram que quanto menor a semente, mais 

rápida é a embebição e a lixiviação de potássio. Em sementes pequenas, a 

lixiviação pode ocorrer em um período inferior a duas horas de embebição 

(Murphy e Noland, 1982), enquanto que, em sementes maiores, como soja, 

verificou-se aumento de lixiviação até 24-30 horas após o início da embebição, 

a 25ºC (Loeffler et ai., 1988). 

Em contrapartida, Queiroga e Parra (1989) ressaltaram a influência do 

peso da semente sobre a quantidade de potássio lixiviado, mostrando que as 

mais pesadas apresentam valores mais altos deste elemento. A interferência 

desta variável pode ser solucionada com a pesagem das amostras. 

Outro fator destacado na literatura é a temperatura de embebição, 

refletindo-se na velocidade de embebição e de lixiviação de eletrólitos do 

interior das células para o meio externo (Leopold, 1980). O efeito da 

temperatura sobre a lixiviação se manifesta, basicamente, sobre a quantidade e 

velocidade de perda de lixiviados, sem alterar, entretanto, a classificação dos 

lotes (Hampton, 1995). 

Sob temperaturas baixas, o processo de reorganização de membranas é 

mais lento e aumenta o período de perda de lixiviados pelas sementes; em altas 

temperaturas, há dano térmico às membranas, causando aumento na lixiviação 

(Givelberg, et ai., 1984). Portanto, a escolha da temperatura adequada é 

fundamental para que a avaliação do potencial fisiológico das sementes seja 

correta. 

Em pesquisas iniciais, Amorim (1978) e Marcos Filho (1979) obtiveram 

resultados interessantes com o teste de lixiviação de potássio, trabalhando com 

temperatura ambiente. Pesquisas posteriores optaram por controlar a 

temperatura durante a embebição das sementes, contribuindo para menor 

variação dos resultados. 
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Marcos Filho et ai (1982), trabalhando com temperatura de 30°C 

verificaram uma relação inversa entre a lixiviação de potássio e o poder 

germinativo e o vigor de sementes de soja, durante o processo de maturação. 

Esses resultados foram confirmados por Dias et ai. (1996) e Custódio e Marcos 

Filho (1997). 

Doni Filho (1992), verificou que a temperatura de 20°C foi adequada, 

durante a condução do teste de lixiviação de potássio para verificar os efeitos 

do condicionamento fisiológico em sementes de feijão. Prete (1992), utilizando 

as temperaturas de 20 e 25ºC, considerou que, para a avaliação da qualidade 

da bebida do café através da lixiviação de potássio, a de 25°C foi mais eficiente. 

A perda de potássio foi significativamente afetada pela alta temperatura. 

Durante as três primeiras horas de embebição a lixiviação de potássio foi duas 

vezes mais rápida a 50ºC do que a 25°C (Givelberg, et ai., 1984). 

Além da temperatura de embebição, a temperatura de avaliação tem 

efeito direto e significativo sobre os resultados da condutividade elétrica. Assim, 

Loeffler et ai. (1988), com sementes de soja, demonstraram que aumentos ou 

reduções de 5ºC na temperatura de avaliação proporcionaram alterações 

significativas nos resultados. Assim, o número de amostras retiradas da câmara 

(25ºC) deve ser suficiente para que a avaliação possa ser realizada, no 

máximo, em 15 minutos. 

O período de embebição é outro fator muito importante. A sua escolha 

deve considerar um tempo necessário para que as sementes lixiviem uma 

quantidade de potássio que permita a diferenciação dos lotes, de acordo com 

seus potenciais fisiológicos. 

Amorim (1978} verificou melhores diferenças entre os tratamentos, 

trabalhando com 90 minutos, quando o objetivo foi verificar a relação da 

qualidade da bebida do café com a lixiviação de potássio. Já Prete (1992), com 

o objetivo de avaliar a relação da bebida do café com a condutividade elétrica

do exsudato e lixiviação de potássio, verificou ser de três horas e meia o melhor 

tempo para a condutividade elétrica e de três horas para a lixiviação de 
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potássio. Portanto, a escolha do período de tempo para a realização da leitura 

de lixiviação de potássio deve estar relacionada com o objetivo em questão. 

Marcos Filho (1979) e Marcos Filho et ai. {1982), obtiveram bons 

resultados na avaliação do potencial fisiológico de sementes de soja, com 

leituras de lixiviação aos 90 minutos de embebição. Dias e Marcos Filho (1996) 

estudaram o uso de 60, 90, 120 e 150 minutos, na avaliação do vigor de 

sementes de soja e, constataram que 90 minutos foi o mais adequado. Custódio 

e Marcos Filho {1997), em estudo semelhante encontraram o tempo de 30 

minutos como o ideal, para a separação de lotes de soja, quanto ao potencial 

fisiológico. 

Há evidências de que as diferenças de lixiviação de potássio aparecem 

nos primeiros minutos após a embebição (Matthews e Rogerson, 1976; 

Sreeramulu, 1983). Esse aspecto é relevante, em decorrência do interesse em 

respostas rápidas na distinção da qualidade de lotes de sementes. 

Quanto à quantidade de água e número de sementes. Devem ser feitas 

combinações que possibilitem a leitura direta de lixiviação de potássio sem que 

seja necessário trabalhar com diluição, pois o tempo adicional despendido 

nessa operação contribuiria para reduzir uma das principais vantagens do teste, 

ou seja, a rapidez na obtenção dos resultados. Além disso, a diluição das 

amostras se constitui em fator adicional para dificultar a padronização do teste. 

As variáveis quantidades de água e número de sementes apresentam-se 

interdependentes, pois estão diretamente relacionadas com a concentração da 

solução que será submetida à leitura e do método utilizado para a leitura. 

Custódio e Marcos Filho {1997}, verificaram que uma avaliação adequada da 

qualidade de semente de soja foi possível através da combinação de 25 

sementes com 75 ou 100 mi de água. 

Quanto ao método utilizado, a maioria dos autores tem realizado a leitura 

de potássio lixiviado através do fotômetro de chama {Simon e Raja Harun, 

1972; Sreeramulu, 1983; Givelberg et ai., 1984; Queiroga e Parra, 1989; 

Pandey, 1989; Weges e Karssen, 1990); outros, porém utilizaram o 
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espectrofotômetro de absorção atômica (Matthews e Rogerson, 1976; Moss e 

Mullett, 1982; Granqvist, 1987; Wood, 1990) e outros ainda, análise de ativação 

de nêutrons (Loomis e Smith, 1980; Lott et ai., 1991), cuja metodologia é mais 

complexa. De acordo com Rodela e Borges (1989) a fotometria de chamas é o 

único método viável para a determinação de potássio nas análises de rotina, 

devido principalmente a maior precisão, menor custo e maior simplicidade. 

Nota-se que há vários trabalhos com o teste de lixiviação de potássio; no 

entanto, existe carência de informações para sementes de gramíneas, onde 

testes de envelhecimento acelerado e/ou de frio têm sido considerados com 

maior atenção pela pesquisa. 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Análise de Sementes (LAS), 

do Departamento de Produção Vegetal, Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz" (LPV/ESALQ), Universidade de São Paulo (USP), durante os anos de 

1999 e 2000. 

Foram analisadas sementes de três híbridos de milho, sendo dois 

simples (Avant e AG 6690) e um duplo (Traktor). Os híbridos Avant e Traktor 

foram representados por 5 lotes, enquanto o AG 6690 por 4 lotes; desta forma, 

foram analisados 14 lotes de sementes. 

As sementes de "Avant" e "Traktor" foram classificadas com o uso de 

uma seqüência de peneiras de crivos oblongos, aproveitando-se as retidas em 

peneiras com perfurações de 20 x ¾".O mesmo procedimento foi adotado para 

o híbrido" AG 6690 "; no entanto, aproveitaram-se as sementes retidas em

peneiras com perfurações 20/64" As sementes não foram tratadas com 

produtos químicos. 

3.1 Avaliações preliminares 

Os lotes foram, inicialmente, submetidos a avaliações do teor de água 

germinação, primeira contagem de germinação, envelhecimento acelerado, 

teste de frio, condutividade elétrica e emergência de plântulas em campo, com 

o objetivo de avaliar o potencial fisiológico inicial das sementes e para que,

posteriormente, as informações obtidas nesses testes fossem comparadas com 
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as proporcionadas pelos diferentes tratamentos estudados para o teste de 

lixiviação de potássio. 

Teor de água das sementes: determinado em estufa a 105±3ºC, durante 24 

horas, utilizando-se duas amostras para cada lote, segundo as instruções das 

Regras para Análise de Sementes (Brasil, 1992); os resultados foram expressos 

em porcentagem {base úmida). 

Germinação: utilizaram-se quatro amostras de 50 sementes por lote, 

distribuídas em rolos de papel toalha Germitest, umedecidos com quantidade 

de água equivalente a 2,5 vezes o peso do substrato seco, colocadas para 

germinar a 25ºC. As avaliações foram realizadas aos quatro e sete dias após a 

semeadura, segundo os critérios estabelecidos pelas Regras para Análise de 

Sementes (Brasil, 1992), com os resultados expressos em porcentagem média 

de plântulas normais, para cada lote. 

Primeira contagem de germinação: conduzida juntamente com o teste de 

germinação, registrando-se a porcentagem média de plântulas normais, aos 

quatro dias após a semeadura. 

Envelhecimento acelerado: adotou-se a metodologia recomendada pelo 

Comitê de Vigor da Association of Official Seed Analysts/AOSA (1983), descrita 

por Marcos Filho (1999b). As sementes foram colocadas, em camada única, 

sobre telas de alumínio mantidas no interior de caixas plásticas tipo "gerbox" 

(mini-câmara), contendo 40ml de água, a 41ºC por 96 horas, em câmara 

B.O.D .. Decorrido este período, quatro amostras de 50 sementes por lote foram 

colocadas para germinar, conforme descrito anteriormente para o teste de 

germinação. A avaliação foi realizada aos quatro dias após a semeadura, 

computando-se a porcentagem média de plântulas normais para cada lote. Foi 

determinado, também, o grau de umidade das sementes após o 



21 

envelhecimento, visando avaliar a uniformidade das condições predominantes 

durante a condução do teste. 

Teste de frio: conduzido com quatro repetições de 50 sementes, por lote de 

cada híbrido, distribuídas em caixas plásticas (60 x 30 x 10 cm), contendo uma 

mistura nas proporções, em peso, de 2/3 de areia e 1/3 de solo previamente 

cultivado com milho. Após a semeadura, foi adicionada água ao substrato até 

que o mesmo atingisse 60% da capacidade de retenção. As caixas foram 

mantidas a 1 0ºC por 7 dias e, posteriormente, mantidas em condições normais 

de ambiente por igual período. Os resultados foram expressos em porcentagem 

média de plântulas normais para cada lote (Marcos Filho, et ai., 1987). 

Condutividade elétrica: utilizaram-se quatro repetições de 50 sementes, para 

cada lote de cada híbrido, pesadas com precisão de 0,01g e colocadas em 

copos plásticos (capacidade de 200 mi) contendo 75 mi de água destilada, a 

25ºC. As leituras da condutividade elétrica foram efetuadas, após 24 horas de 

embebição, em condutivímetro DIGIMED CD-20; os valores médios obtidos 

para cada lote foram expressos em µmho/cm/g de semente. 

Emergência de plântulas em campo: conduzida em área experimental do 

LPV/ USP/ESALQ, com quatro amostras de 100 sementes para cada lote de 

cada híbrido. O solo foi mantido com umidade suficiente, através de irrigações, 

para permitir o desenvolvimento adequado das plântulas. A semeadura foi 

realizada em profundidade de 3-4 cm e as sementes foram cobertas com uma 

camada de, aproximadamente, 1 cm de terra; a avaliação das plântulas 

emergidas foi feita 15 dias após a semeadura e, os resultados expressos em 

porcentagem média de plântulas emergidas. 
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3.2 Lixiviação de potássio 

3.2.1 Preparo das amostras 

Sementes fisicamente puras foram contadas manualmente (sem 

escolha), pesadas e, posteriormente, colocadas no interior de copos plásticos 

com capacidade para 200 mi, contendo quantidades pré-determinadas de água 

destilada e, mantidas em câmara 8.O.D. a 25ºC ou 30ºC, até o momento da 

leitura de lixiviação de potássio. Foram utilizadas quatro repetições para cada 

tratamento. 

3.2.2 leituras da lixiviação de potássio 

As leituras foram efetuadas em fotômetro de chama DIGIMED NK-2020, 

utilizando-se o padrão 50 ppm de potássio, ajustado para leitura 50. Escolheu

se este padrão, porque proporcionou a realização de um maior número de 

leituras sem a necessidade de diluição, para as sementes de milho, dentro dos 

períodos estudados (Carvalho et ai., 1999). 

Inicialmente, foi estabelecida uma curva de calibração através de 

regressão linear, para verificar a linearidade da curva da solução padrão de 50 

ppm de potássio. Foram preparados padrões de 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 

10 e 5 ppm de potássio. O fotômetro de chama foi calibrado com o padrão de 

50ppm de potássio e, então, foram feitas as leituras dos outros padrões. 

Os copos plásticos com os diferentes tratamentos foram mantidos em 

8.O.D., até o momento da leitura da lixiviação de potássio. Para cada

tratamento, foram feitas leituras de 30 em 30 minutos até completar 180 

minutos de embebição, devido ao padrão de liberação das sementes de milho 

observado em curvas estabelecidas por 24 horas (Carvalho et ai., 1999). Os 

resultados foram expressos em ppm K/g de semente. 
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3.2.3 Cálculo da quantidade de potássio exsudado pelas sementes 

O cálculo da lixiviação de potássio foi feito pela multiplicação da leitura 

obtida no fotômetro de chama (K/ml) pelo volume de água destilada (mi) e 

dividido pelo peso da amostra (g). O resultado final foi expresso em ppm K/g de 

semente. 

As leituras da quantidade de potássio exsudados pelas sementes de 

milho, nos diferentes períodos de embebição, foram feitas no mesmo material; 

portanto, para fazer os cálculos descontou-se 1 mi, do volume da solução, a 

cada leitura, porque o fotômetro de chama utiliza 1 mi de solução para 

determinar a quantidade de potássio lixiviado, segundo as informações técnicas 

do aparelho. 

3.2.4 Teste de lixiviação de potássio 

A verificação da eficiência dos diferentes tratamentos, para o teste de 

lixiviação de potássio, na avaliação do potencial fisiológico de sementes de 

milho foi realizada em duas épocas consecutivas(E1 e E2), para evitar que a 

deterioração das sementes influísse nos resultados. Essas avaliações tiveram o 

objetivo de confirmar os resultados da época 1 na época 2. 

A avaliação feita em cada época consistiu na tentativa de identificação do 

tratamento mais eficiente para separar os lotes de cada híbrido, de acordo com 

o potencial fisiológico das sementes. Foram estudadas variações no período de

embebição, no número de sementes, no volume de embebição, nas 

temperaturas de 25ºC e 30ºC, para os lotes de cada híbrido. Desta forma, os 

tratamentos foram os seguintes: 

1. 100 sementes embebidas em 75 mi de água destilada;

2. 100 sementes embebidas em 50 mi de água destilada;

3. 50 sementes embebidas em 75 mi de água destilada;



4. 50 sementes embebidas em 50 mi de água destilada;

5. 50 sementes embebidas em 25 mi de água destilada;

6. 25 sementes embebidas em 75 mi de água destilada;

7. 25 sementes embebidas em 50 mi de água destilada;

8. 25 sementes embebidas em 25 mi de água destilada;
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As leituras de lixiviação de potássio foram feitas a cada 30 minutos até 

um total de 180 minutos de embebição. Para efeito de comparação entre os 

tratamentos, a análise dos dados foi feita dentro de cada período de 

embebição, fixando-se a temperatura de 25ºC ou de 30ºC, para verificar qual a 

melhor combinação entre o número de sementes e o volume de água, para 

cada híbrido. 

O ranqueamento dos lotes, de cada híbrido, correspondente ao teste de 

lixiviação de potássio foi comparado com os obtidos nos outros testes 

utilizados, nesta pesquisa, para avaliação do potencial fisiológico de sementes 

de milho (germinação, primeira contagem de germinação, envelhecimento 

acelerado, teste de frio, condutividade elétrica e emergência de plântulas em 

campo), para verificar a compatibilidade das informações oferecidas pelos 

diferentes testes de vigor conduzidos. 

3.3 Análise da composição química das sementes e da solução de embebição 

As análises foram efetuadas com o objetivo de verificar se os teores de 

potássio das sementes se associaram às quantidades exsudadas, ou seja, 

determinar até que ponto os resultados eram determinados pelo grau de 

estruturação das membranas celulares. 

Foram realizadas pelo Departamento de Química da Escola Superior de 

Agricultura "Luiz de Queiroz". Utilizaram-se 50g de sementes por lote e 20 mi da 

solução de embebição e de água destilada (testemunha), segundo o método 

analítico descrito por Sarruge e Haag (1974). 
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3.4 Procedimento estatístico 

Os dados provenientes dos testes de germinação, de primeira contagem 

de germinação, de envelhecimento acelerado, de frio e de emergência em 

campo, foram transformados em ✓x1100, enquanto que os resultados de 

condutividade elétrica e lixiviação de potássio não sofreram transformações. 

Os resultados das determinações do teor de água das sementes antes e

após o teste de envelhecimento acelerado não foram analisados 

estatisticamente; suas interpretações foram relacionadas apenas aos aspectos 

biológicos. 

A análise dos dados de lixiviação de potássio foi realizada sob 

delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 8 x 5 ou 8 x 4 que 

variou em função do número de lotes como se observa na Tabela 1. Para a 

análise dos testes padrão de germinação, primeira contagem de germinação, 

envelhecimento acelerado, frio, emergência de plântulas em campo e

condutividade elétrica, o delineamento, também, foi o inteiramente casualizado 

com 4 ou 5 lotes, dependendo do híbrido. Os esquemas da análise da variância 

estão na Tabela 2. 

Para comparação múltipla de médias utilizou-se o teste de Tukey com 

5% de probabilidade. Os cálculos estatísticos foram realizados através do 

Sistema de Análise Estatística - SANEST (Zonta et ai., 1984). 
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Tabela 1. Esquema da análise da variância dos dados de lixiviação de potássio, 

para cada híbrido. 

Causas de variação Graus de liberdade Graus de liberdade 

(Avant, Traktor) (AG 6690) 

Tratamentos 7 7 

Lotes 4 3 

Tratamentos x Lotes 28 21 

Resíduo 120 96 

Total 159 127 

Tabela 2. Esquema da análise de variância dos dados de germinação, primeira 

contagem de germinação, envelhecimento acelerado, teste de frio, emergência 

em campo e condutividade elétrica para cada híbrido. 

Causas de variação Graus de liberdade (Avant, Graus de liberdade 

Traktor) (AG 6690) 

Lotes 4 3 

Resíduo 15 12 

Total 19 15 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Calibração do fotômetro de chama 

A calibração do fotômetro de chama constitui etapa fundamental para a 

obtenção de resultados consistentes durante a condução do teste de lixiviação 

de potássio (Custódio et ai., 1997). Após a realização de observações 

preliminares, optou-se pelo uso da solução padrão de 50 ppm de potássio 

(Carvalho et ai., 1999). É interessante ressaltar que a utilização desse padrão 

permitiu que um maior número de leituras de lixiviação fossem realizadas sem a 

necessidade de diluição das amostras de sementes de milho. 

Padrões de ajustes mais diluídos (concentrações menores que 50 ppm) 

provocariam a necessidade da diluição de um maior número de amostras, o que 

determinaria redução de vantagens adicionais do teste, como rapidez e 

praticidade (Rodela e Borges, 1989), reduzindo a viabilidade de seu uso como 

rotina em laboratórios de análise de qualidade de sementes. 

Além das vantagens, já mencionadas, o padrão de 50 ppm de potássio 

deve fornecer dados confiáveis, ou seja, a quantidade de potássio determinada 

na solução de embebição de sementes pelo fotômetro de chama, calibrado com 

o referido padrão, deve ser precisa. Essa confiabilidade é determinada através

de regressão linear. 

A curva de calibração da solução padrão de 50 ppm de potássio (Figura 

1), estabelecida através de regressão linear, apresentou coeficiente de 

determinação de 0,985, indicando que os valores de lixiviação de potássio 
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observados foram muito próximos dos estimados, verificando-se, portanto, alta 

confiabilidade nos resultados fornecidos pelo fotômetro de chama. 

Assim, pode-se considerar que o uso do padrão de 50 ppm de potássio 

permitiu que o teste de lixiviação de potássio mantivesse suas características 

principais: praticidade, rapidez e confiabilidade dos resultados. Dessa forma, 

uma possível ineficiência do teste não poderia ser atribuída ao método de 

quantificação de potássio. 

Figura 1. Representação gráfica da curva de calibração do fotômetro de chama, 

utilizando-se solução padrão de 50 ppm de potássio. 
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4.2 Avaliações preliminares do potencial fisiológico dos lotes 

Os dados das avaliações preliminares do potencial fisiológico dos lotes 

dos híbridos Avant, AG 6690 e Traktor, foram apresentados na forma de 

Figuras. A comparação entre as médias foi feita dentro de cada linha, de modo 

que cada letra ou grupo de letras indica a significância referente aos contrastes 

entre lotes dentro de cada teste. 

4.2.1 Híbrido Avant 

Os resultados referentes às avaliações preliminares estão na Figura 2. 

No teste de germinação os lotes 1 e 4 foram superiores e diferiram 

estatisticamente dos lotes 3 e 5, que apresentaram potencial fisiológico inferior. 

O lote 2 apresentou comportamento intermediário, em relação aos demais. A 

classificação dos lotes pelos testes de primeira contagem de germinação e de 

frio foi semelhante à do teste padrão de germinação. 

Na emergência de plântulas em campo e na condutividade elétrica, os 

lotes 1 e 4 também foram classificados corno superiores, diferindo 

estatisticamente dos lotes 2, 3, e 5. 

De acordo com o teste de envelhecimento acelerado o lote de melhor 

desempenho fisiológico foi o 1, diferindo estatisticamente do lote 3, o de pior 

desempenho. O lote 4 apresentou desempenho intermediário, não diferindo do 

lote 1 e dos lotes 2 e 5 e estes não diferiram do lote 3. Esse teste foi mais 

sensível na detecção de níveis de qualidade entre os lotes, quando comparado 

com os outros testes de vigor utilizados na avaliação inicial do potencial 

fisiológico dos lotes. 
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Figura 2. Híbrido Avant: Resultados da avaliação do potencial fisiológico dos 

cinco lotes de sementes, através dos testes de germinação (Germ. - %), 

primeira contagem de germinação (1 ª cont. - %), envelhecimento acelerado 

(EA - %), teste de frio (TF - %), emergência de plântulas em campo (EPC - %) e 

condutividade elétrica (CE µmho/cm/g de semente). 
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Observou-se que, em geral, os testes classificaram os lotes da mesma 

maneira e que houve eficiência consistente na detecção do lote 1 como superior 

e do lote 3 como inferior, de acordo com o desempenho da germinação e do 

vigor dos lotes. 

Entretanto, os lotes 2, 4 e 5 foram classificados de maneiras distintas, em 

função do teste utilizado. Assim, o lote 4, que ocupou posição superior nos 

testes de primeira contagem de germinação, de frio, de emergência de 

plântulas em campo e de condutividade elétrica, foi identificado como de vigor 

intermediário pelo teste de envelhecimento acelerado. Ao mesmo tempo, o lote 
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2 ocupou posição inferior nos testes de emergência de plântulas em campo e 

condutividade elétrica e posição intermediária nos testes de primeira contagem 

de germinação, de frio e de envelhecimento acelerado. O lote 5 foi classificado 

de forma semelhante ao lote 2, com exceção dos testes de primeira contagem 

de germinação e de frio, onde foi apontado como de qualidade inferior. 

Diante das informações obtidas, fica nítido que, em geral, os testes foram 

eficientes na identificação dos lotes que ocupam posições extremas, em relação 

aos demais, ou seja, os testes separaram de maneira consistente as diferenças 

acentuadas no potencial fisiológico das sementes. Assim, pode-se afirmar, com 

segurança, que o lote 1 foi significativamente mais vigoroso que o lote 3 e que 

os demais lotes apresentaram qualidade intermediária, ocupando posições 

diferentes de acordo com o teste utilizado. 

4.2.2 Híbrido AG 6690 

Os resultados das avaliações preliminares do potencial fisiológico dos 

lotes do híbrido AG 6690 estão na Figura 3. 

De acordo com os resultados do teste de germinação, os lotes 1 e 2 

atingiram o máximo de suas capacidades germinativas e os lotes 3 e 4 foram 

estatisticamente inferiores. 

No teste de envelhecimento acelerado, o lote 2 foi apontado como de 

maior potencial fisiológico, enquanto que o lote 4 como o de menor. Os lotes 1 e 

3 apresentaram comportamento intermediário. 

Os testes de primeira contagem de germinação, de frio e de emergência 

de plântulas em campo identificaram os lotes 1 e 2 como superiores e os lotes 3 

e 4 como inferiores, ou seja, de maneira semelhante ao teste de germinação. 

O teste de condutividade elétrica foi o mais sensível na detecção de 

diferenças entre a qualidade dos lotes. O lote 2 foi estatisticamente superior ao 
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lote 4; os lotes 1 e 3 apresentaram comportamento intermediário e diferiram 

estatisticamente dos lote 2 e 4. 

Figura 3. Híbrido AG 6690: resultados da avaliação do potencial fisiológico de 

quatro lotes de sementes através dos testes de germinação (Germ. - %), 

primeira contagem de germinação (1 ª cont. - %), envelhecimento acelerado 

(EA - %), teste de frio (TF - %), emergência de plântulas em campo (EPC - %) 

e condutividade elétrica (µmho/cm/g de semente). 
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plântulas em campo, ocupou posição intermediária nos testes de 

envelhecimento acelerado e de condutividade elétrica; o lote 3, intermediário no 

envelhecimento acelerado e na condutividade elétrica, foi inferior na primeira 

contagem de germinação, no teste de frio e na emergência de plântulas em 

campo. 

Assim pode-se verificar que, entre os lotes estudados o 2 apresentou 

potencial fisiológico superior, os lotes 1 e 3 comportamento intermediário e, o 

lote 4, o pior desempenho. 

4.2.3 Híbrido Traktor 

Os resultados da avaliação inicial da qualidade dos lotes do híbrido 

Traktor podem ser observados na Figura 4. 

Os testes de germinação e de primeira contagem de germinação 

classificaram os lotes da mesma maneira e foram os mais sensíveis na 

detecção de diferenças de qualidade entre os lotes. O lote 4 apresentou o 

maior potencial fisiológico e, o lote 3, o menor. Os lotes 1, 2 e 5 ocuparam 

posição intermediária. 

De acordo com os testes de envelhecimento acelerado e de 

condutividade elétrica, os lotes foram divididos em dois grupos; ou seja, os lotes 

1, 2, 4 e 5 foram superiores ao lote 3, que teve o pior desempenho fisiológico. 

Os testes de frio e de emergência de plântulas em campo não foram 

sensíveis a possíveis diferenças de vigor entre os lotes; entretanto, 

numericamente, o lote 4 foi superior e o lote 3 inferior. 

Pode-se observar que, de maneira geral, os cinco lotes estudados 

apresentaram níveis muito próximos de vigor, o que dificultou a separação de 

diferenças quanto ao potencial fisiológico pelos testes utilizados, com exceção 

do teste de primeira contagem de germinação que separou os lotes em três 

níveis. No entanto, houve consistência dos testes na classificação do lote 3 
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como inferior, mesmo que, numericamente, no caso dos testes de frio e

emergência de plântulas em campo e a tendência da identificação do lote 4 

como numericamente superior, na maioria dos testes (frio, emergência de 

plântulas em campo e condutividade elétrica); na primeira contagem de 

germinação, o lote 4 foi estatisticamente superior aos demais. 

Assim, houve tendência numérica em classificar o lote 4 como de 

potencial fisiológico superior, consistência na identificação do lote 3 como de 

potencial fisiológico inferior e dos lotes 2, 3 e 5 como intermediários. 

Figura 4. Híbrido Traktor: resultados da avaliação do potencial fisiológico de 

quatro lotes de sementes através dos testes de germinação (Germ. - %), 

primeira contagem de germinação (1 ª cont. - %), envelhecimento acelerado 

(EA - %), teste de frio (TF - %), emergência de plântulas em campo (EPC - %) 

e condutividade elétrica (µmho/cm/g de semente). 
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4.2.4 Teor de água das sementes 

Os dados referentes ao teor de água das sementes de cada um dos lotes 

dos híbridos Avant, AG 6690 e Traktor, embora não tenham sido analisados 

estatisticamente, apresentaram variações pouco acentuadas (Figura 5). Este 

fato é importante para a execução dos testes, considerando-se que a 

uniformização do teor de água das sementes é imprescindível para a 

padronização das avaliações e obtenção de resultados reproduzíveis 

(Delouche, 1976; Matthews, 1981; Marcos Filho et ai., 1987; Loeffler et ai., 

1988; Krzyzanowski et ai., 1991; Vieira, 1994; Marcos Filho, 1999a). 

Figura 5. Teor de água dos lotes dos híbridos Avant, AG 6690 e Traktor. 
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Ainda, recomenda-se monitorar o teor de água das sementes após o 

teste de envelhecimento acelerado, para verificar a uniformidade do mesmo 

(Krzyzanowski et ai., 1991; Vieira, 1994; Marcos Filho, 1999a). 

Os lotes do híbrido Avant atingiram teores de água uniformes, após o 

envelhecimento acelerado, que foram entre 20,2% e 22,2%, os do híbrido AG 

6690 entre 22,00% e 23,21% e os do híbrido Traktor entre 19,48% e 21,71% 

(Figura 6), indicando que as condições de alta umidade relativa do ar e alta 

temperatura mantidas no interior da câmara B.O.D. agiram de maneira 

semelhante sobre as sementes, garantindo a uniformidade do teste. 

De acordo com Tomes et ai. (1988) e Marcos Filho (1999b) é tolerável 

uma diferença de 3 a 4% no teor de água dos lotes, após o teste de 

envelhecimento acelerado. Portanto, as variações entre os teores de água das 

sementes dos lotes dos três híbridos, estavam dentro do limite aceitável. 

Figura 6. Teores de água dos lotes dos híbridos Avant, AG 6690 e Traktor após 

o teste de envelhecimento acelerado.
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4.2.5 Considerações Gerais 

A análise dos resultados dos testes de geminação permitiu verificar que 

todos os lotes apresentaram alta qualidade e se encontravam na Fase 1, da 

curva de perda de viabilidade das sementes (Powell, 1986), uma vez que os 

resultados variaram entre 86% e 100%. 

Quanto ao potencial fisiológico das sementes, houve, em geral, 

coerência dos testes na determinação de níveis de vigor entre os lotes nos três 

híbridos estudados. No entanto, notou-se tendência de distinguir apenas os 

lotes de qualidades extremas, ou seja, os superiores e inferiores, não havendo 

consistência na classificação dos lotes de qualidade intermediária. 

Realmente, a identificação de lotes de vigor intermediário pode sofrer 

variações em função da metodologia adotada, principalmente quando se trata 

de lotes com diferenças pouco acentuadas (McDonald e Wilson, 1979; Kulik e 

Yaklich, 1982; Marcos Filho et ai., 1984; 1986). 

Dessa forma, verifica-se a importância do uso de mais de um teste para 

determinar o vigor dos lotes de sementes (Marcos Filho, 1998), em função da 

influência dos procedimentos adotados e do uso de situações específicas de 

estresse para estimar o comportamento relativo dos lotes em campo 

(Woodstock, 1973; TeKrony e Egly, 1977; Carvalho e Nakagawa, 2000). 

Nota-se, também, que os testes se comportaram de maneira diferente 

para cada híbrido estudado. Assim, um determinado teste foi eficaz na distinção 

de níveis de qualidade entre os lotes de um determinado híbrido e ineficaz em 

outro, como no caso do teste de envelhecimento acelerado que foi o mais 

eficiente na detecção de diferenças de vigor entre os lotes, apenas para o 

híbrido Avant. Esse fato sugere uma possível diferença de comportamento dos 

testes em função do híbrido estudado; isto vem sendo observado, com 

freqüência, pelas empresas produtoras de sementes de milho. 

Além disso, pode-se verificar que apesar das pesquisas terem 

considerado com maior atenção os testes de frio e de envelhecimento 
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acelerado para sementes de milho, os outros testes estudados mostraram-se 

coerentes na avaliação do potencial fisiológico dos lotes. Assim, o estudo da 

eficiência de outros testes que apresentem vantagens adicionais aos de frio e 

envelhecimento acelerado seria interessante, principalmente, no que diz 

respeito a diminuição do período necessário para obtenção de resultados 

confiáveis. 

4.3 Lixiviação de Potássio 

Os dados de lixiviação de potássio também foram apresentados em 

Figuras, sendo que cada uma delas representou um tratamento, nos diferentes 

períodos de embebição. Para a comparação entre as médias, cada linha 

representou o comportamento de um lote nos diferentes períodos de 

embebição. Assim, foi possível a comparação entre lotes dentro de cada 

tratamento, tomando-se por base cada período de embebição. 

4.3.1 Híbrido Avant 

Em todos os tratamentos avaliados, nas duas temperaturas, nos 

diferentes períodos de embebição, ocorreu efeito significativo da interação 

tratamentos x lotes, indicando que os tratamentos interferiram na classificação 

dos lotes. 

4.3.1.1 Testes de lixiviação de potássio realizados a 25°C 

Observa-se que, de maneira geral, os tratamentos, estudados para o 

teste de lixiviação de potássio classificaram os lotes de maneira semelhante 

(Figuras 7 a 18). Os lotes 1 e 4 apresentaram potencial fisiológico superior e 
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diferiram estatisticamente dos lotes 2, 3 e 5. Nota-se que os lotes foram 

separados em dois grupos distintos, não havendo posições intermediárias 

como foi verificado nos testes de primeira contagem de germinação, de 

envelhecimento acelerado e de frio (Figura 2); os resultados obtidos nas duas 

épocas de avaliação foram coincidentes, confirmando a classificação dos lotes. 

Esses resultados confirmam os fornecidos pelos testes de emergência 

de plântulas em campo e de condutividade elétrica (Figura 2), que também 

detectaram a superioridade dos lotes 1 e 4 em relação aos demais e concordam 

parcialmente com os demais testes, em relação aos lotes 1 e 3, na maioria dos 

tratamentos. 

Entretanto, o teste de lixiviação de potássio não foi suficientemente 

sensível para detectar diferenças menos acentuadas de vigor entre os lotes. 

Assim, a identificação de qualidades intermediárias, entre os lotes, não foi 

possível. 

Para as determinações da lixiviação de potássio nos tratamentos com 

100 sementes/50 mi e com 50 sementes/25 mi, em todos os períodos de 

embebição nas épocas 1 e 2, foram necessárias diluições das amostras das 

soluções de embebição. O mesmo ocorreu com o tratamento de 25 

sementes/25 mi, nos períodos de 120, 150 e 180 minutos de embebição, 

apenas na época 1. Devido aos motivos já citados no item 4.1, estes 

tratamentos foram desconsiderados, por contribuírem para a menor rapidez e 

praticidade do teste de lixiviação de potássio, além da menor confiabilidade nos 

resultados; o uso de diluições aumentaria a variabilidade e conseqüentemente o 

coeficiente de variação dos dados. 
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Figura 7. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto à 

lixiviação de potássio, no tratamento 100 sementes/75 ml/25ºC (época 1 ). 
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Figura 8. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto à 

lixiviação de potássio, no tratamento 100 sementes/75 ml/25ºC (época 2). 
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Figura 9. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto à 

lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/75 ml/25ºC (época 1).
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Figura 10. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/50 ml/25°C (época 1).
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Figura 11. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/75 ml/25ºC (época 2). 
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Figura 12. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/50 ml/25°C ( época 2). 
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Figura 13. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/75 ml/25°C (época 1).
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Figura 14. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/50 ml/25°C (época 1).
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Figura 15. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/25 ml/25ºC (época 1). 
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Figura 16. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/75 ml/25°C (época 2). 
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Figura 17. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/50 ml/25ºC (época 2). 
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Figura 18. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/25 ml/25ºC (época 2). 
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Assim, de um modo geral, todos os tratamentos foram eficientes na 

classificação dos lotes, em função do potencial fisiológico. 

É interessante ressaltar que os coeficientes de variação foram baixos 

(5,0 a 11,6 %) e que as variações entre eles, de acordo com o período de 

embebição, foi desprezível, não influenciando, portanto, na eficiência do 

tratamento e, ainda que, as pequenas diferenças entre os tratamentos não 

foram suficientes para diminuir a eficiência do teste. 

4.3.1.2 Testes de lixiviação de potássio a 30ºC 

Os dados referentes à lixiviação de potássio, sob embebição a 30ºC 

encontram-se nas Figuras 19 a 30. Praticamente todas as observações feitas 

quanto à classificação dos lotes em relação ao potencial fisiológico, para os 

testes realizados a 25ºC, são válidas para os realizadas a 30ºC, ou seja, de 

maneira geral, os lotes 1 e 4 destacaram-se como superiores aos lotes 2, 3 e 5 

(Figuras 19 a 30). 

Houve exceções para os tratamentos de 25 sementes/75 mi com 30 

minutos de embebição, na época 1 (Figura 25) e com 25 sementes/ 25 mi com 

30, 60 e 90 minutos de embebição, na época 2 (Figura 30). Nesses casos o lote 

2 foi classificado como o de menor potencial fisiológico, contrariando os 

resultados dos testes preliminares. Esta exceção não foi suficiente para diminuir 

a eficiência do teste de lixiviação de potássio na avaliação do potencial 

fisiológico das sementes do híbrido Avant. 

As determinações da lixiviação de potássio nos tratamentos com 100 

sementes/50 mi e com 50 sementes/25 mi, em todos os períodos de embebição 

e nas duas épocas, foram descartadas devido à necessidade de diluição das 

amostras de solução de embebição, fato não recomendável como 

anteriormente comentado. 
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Figura 19. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 100 sementes/75 ml/30°C (época 1).
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Figura 20. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 100 sementes/75 ml/30ºC (época 2).
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Figura 21. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/75 ml/30ºC (época 1). 
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Figura 22. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/50 ml/30°C (época 1). 
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Figura 23. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes,, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/75 ml/30ºC (época 2). 
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Figura 24. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/75 ml/30°C (época 2). 
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Figura 25. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/75 ml/30°C (época 1). 
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Figura 26. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/50 ml/30ºC (época 1). 
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Figura 27. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/25ml/30ºC (época 1 ). 
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Figura 28. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/75ml/30ºC (época 2). 
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Figura 29. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/50ml/30ºC (época 2). 
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Figura 30. Híbrido Avant: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/25ml/30°C (época 2). 
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Assim, como a 25°C todos os tratamentos, de forma geral, foram 

eficientes na classificação dos lotes, de acordo com o potencial fisiológico das 

sementes. Os coeficientes de variação, apesar de serem maiores (8,5% a 

16,0%) que a 25ºC, estavam dentro de um limite estatisticamente aceitável, 

para garantir a confiabilidade do teste. 

4.3.2 Híbrido AG 6690 

Diferentemente do híbrido Avant, a interação tratamentos x lotes não foi 

significativa em todos períodos de embebição estudados, ou seja, em 

determinados casos, os tratamentos não interferiram na classificação dos lotes. 

Nesses casos, os resultados foram representados por um valor médio da 

classificação dos lotes no período correspondente. 

4.3.2.1 Testes de lixiviação de potássio realizados a 25°C 

Os resultados da lixiviação de potássio estão apresentados nas Tabelas 

31 a 47. Observa-se na Figura 31, os períodos de 30, 150 e 180 minutos, na 

época 1, onde os tratamentos não interferiram na classificação dos lotes devido 

a não significância da interação tratamentos x lotes. Observa-se que, 

coincidentemente, a classificação dos lotes, nos três períodos de embebição, foi 

a mesma e seguiu a tendência dos testes preliminares, identificando o lote 2 

como superior e o 4 como inferior; no entanto, o lote 3 também foi identificado 

como superior, não diferindo estatisticamente do lote 2 , fato que não ocorreu 

nos testes preliminares de vigor. 

Esse fato não ocorreu na época 2, onde todas as interações tratamentos 

x lotes foram significativas, em todos os períodos de embebição. 

As Figuras 32 a 47 representam os períodos de embebição, nos quais os 

tratamentos influenciaram na identificação de níveis diferentes de qualidade, 

entre os lotes. 
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Observa-se que os lotes do híbrido AG 6690 não foram separados em 

grupos distintos (Figuras 31 a 47), como ocorreu no caso do híbrido Avant, fato 

que pode ter sido a causa de maiores variações na classificação dos lotes pelos 

diferentes tratamentos no híbrido Avant, quando comparado com o híbrido 

AG 6690. Apesar dos valores de lixiviação de potássio dos quatro lotes terem 

sido próximos, o teste foi eficiente na distinção de diferenças de qualidade entre 

eles. 

Figura 31. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, nos tratamentos em que a interação 

tratamentos x lotes não foi significativa. 
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De maneira geral, os tratamentos estudados identificaram o lote 2 como 

superior e o lote 4 como inferior, havendo discordâncias nas posições dos lotes 

1 e 3, que ocuparam posição superior, intermediária ou inferior em função do 

tratamento utilizado. 

Portanto, o teste de lixiviação de potássio não foi consistente na 

detecção dos lotes que apresentavam qualidade intermediária. 



55 

Figura 32. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes 

de sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 100 sementes/ 

75 ml/25ºC ( época 1). 
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Figura 33. Híbrido AG 6690: Avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes 

de sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 100 sementes/ 

50 ml/25ºC (época 1 ). 
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Figura 34. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 100 sementes/ 

75 ml/25ºC (época 2). 
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Figura 35. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 100 sementes/ 

50 ml/25°C (época 2). 
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Figura 36. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/ 

75 ml/25ºC (época 1 ). 
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Figura 37. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/ 

50 ml/25°C ( época 1). 
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Figura 38. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/ 

25 ml/25°C (época 1). 
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Figura 39. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/ 

75 ml/25ºC (época 2). 
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Figura 40. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/ 

50 ml/25°C (época 2). 
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Figura 41. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/ 

25 ml/25°C (época 2). 
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Figura 42. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/ 

75 ml/25°C (época 1 ). 
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Figura 43. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/ 

50 ml/25ºC (época 1 ). 
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Figura 44. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/ 

25 ml/25ºC ( época 1). 
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Figura 45. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/ 

75 ml/25ºC (época 2). 
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Figura 46. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/ 

50 ml/25ºC (época 1 ). 
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Figura 47. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/ 

25 ml/25°C (época 2). 
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Esses resultados estão de acordo com os obtidos nas avaliações 

preliminares do potencial fisiológico dos lotes que, em geral, apontaram a 

superioridade do lote 2, a inferioridade do lote 4 e variações nas classificações 

dos lotes de qualidade intermediária (Figura 3). 

Os tratamentos com 50 sementes/75ml com 60 e 120 minutos de 

embebição, época 2 (Figura 39}; 50 sementes/50ml com 90 e 120 minutos de 

embebição na época 1(figura 37) e com 120, 150 e 180 minutos na época 2 

(Figuras 40); 25 sementes/75ml com 120 minutos na época 1 (Figura 42) e com 

120 e 150 na época 2 (Figura 45) e 25 sementes/50 mi com 90 minutos de 

embebição na época 2 (Figura 46), classificaram os lotes de maneira 

semelhante ao teste de condutividade elétrica indicando o lote 2 como superior, 

o lote 4 como inferior e os lotes 1 e 3 como intermediários.

Alguns tratamentos não foram eficientes na separação dos lotes de 

acordo com o potencial fisiológico das sementes, não detectando diferenças 

estatísticas entre eles, na maioria dos períodos de embebição (Figuras 32, 33, 

34, 35, 38, 40, 41, 43, 44, 46 e 47). Esse fato não ocorreu com o híbrido Avant, 

uma vez que todos os tratamentos separaram os lotes de acordo com o vigor 

das sementes (Figuras 7 a 30); isto poderia ser explicado pela diferença mais 

acentuada entre o vigor dos lotes do híbrido Avant. 

Para a determinação da quantidade de potássio lixiviado pelas sementes 

nos tratamentos de 100 sementes/50 mi e 50 sementes/25 mi com 150 e 180 

minutos de embebição, nas épocas 1 e 2, foi necessária a diluição da solução 

de embebição; portanto, para que características como rapidez, praticidade e 

confiabilidade fossem mantidas no teste de lixiviação de potássio, esses 

tratamentos foram descartados. 

Nos tratamentos de 25 sementes /75 mi com 30 minutos de embebição 

nas duas épocas, não foi possível fazer as leituras, porque a quantidade de 

potássio exsudado pelas sementes não foi suficiente. Nesse caso seria 

necessário trabalhar com uma solução padrão com menor concentração de 

potássio. Entretanto, optou-se por utilizar apenas a solução de 50 ppm de 
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potássio, visando a praticidade do teste, porque, ao ser alterado o padrão, o 

aparelho teria que ser calibrado novamente. Além disso, não é possível saber a 

qualidade da semente antes de analisá-la; portanto, é recomendável o uso de 

um padrão que permita leituras e sem a necessidade de diluição (Carvalho et 

ai., 1999). 

Os coeficientes de variação dos tratamentos, dentro de cada período de 

embebição, foram baixos, variando de 3,4% a 11,9%. 

4.3.2.2 Testes de lixiviação de potássio realizados a 30ºC 

Os resultados dos testes realizados na temperatura de 30ºC 

encontram-se nas Figuras 48 a 57. Nas Figuras 48 e 49 estão representados 

os valores médios da lixiviação de potássio dos lotes, nos períodos em que a 

interação tratamentos x lotes não foi significativa, nas épocas 1 e 2, 

respectivamente. 

Nota-se que, na época 1 (Figura 48) apenas nos períodos de 30 e 150 

minutos de embebição os tratamentos influenciaram a classificação dos lotes 

(Figuras 50 a 57). 

Na época 2 (Figura 49) diferentemente da época1 (Figura 48), os 

tratamentos não interferiram na classificação dos lotes em nenhum período de 

embebição. Apenas no período de 180 minutos o teste foi eficiente na detecção 

de diferenças de qualidade entre os lotes. No entanto, houve distinção apenas 

do lote 2, que teve desempenho superior; os lotes 1, 3 e 4 foram classificados 

como inferiores, não havendo posições intermediárias. 
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Figura 48. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, nos tratamentos em que a interação 

tratamentos x lotes não foi significativa, na época 1. 
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Figura 49. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, nos tratamentos em que a interação 

tratamentos x lotes não foi significativa, na época 2. 
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As Figuras 50 a 57 contem os resultados dos tratamentos que 

interferiram na classificação dos lotes, na época 1. 

Figura 50. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 100 sementes/ 

75 ml/30°C (época 1). 
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Figura 51. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 100 sementes/ 

50 ml/30ºC (época 1). 
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Figura 52. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/ 

75 ml/30°C (época 1 ). 
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Figura 53. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/ 

50 ml/30ºC ( época 1). 
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Figura 54. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/ 

25 ml/30ºC (época 1). 
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Figura 55. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/ 

75 ml/30ºC (época 1). 
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Figura 56. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/ 

50 ml/30ºC (época 1). 
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Figura 57. Híbrido AG 6690: avaliação do potencial fisiológico de quatro lotes de 

sementes, quanto à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/ 

25 ml/30ºC ( época 1). 
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A maioria dos tratamentos a 30°C (Figuras 48 a 57) não detectou 

diferenças de qualidade entre os lotes, tanto na época 1 como na época 2. No 

entanto, os tratamentos que distinguiram os lotes de acordo com o potencial 

fisiológico, o fizeram de maneira semelhante aos testes preliminares, ou seja, o 

lote 2 foi identificado como superior, o lote 4 como inferior e os lotes 1 e 3 

ocuparam posição intermediária, na maioria dos casos. 

A reprodutibilidade dos dados entre as duas épocas foi baixa, havendo 

coincidências apenas entre os tratamentos que não conseguiram identificar a 

qualidade dos lotes. 

A necessidade de diluição ocorreu nos tratamentos de 100 sementes/50 mi 

e de 50 sementes/25 mi com 150 e 180 minutos de embebição nas épocas 1 e 

2. Pelos mesmos motivos mencionados anteriormente, esses tratamentos foram

descartados. A leitura de lixiviação de potássio no tratamento de 25 

sementes/75 mi com 30 minutos de embebição, na época 2, não foi feita porque 

a quantidade de potássio lixiviado pelas sementes de milho foi insuficiente. 

Como no híbrido Avant, os coeficientes de variação foram maiores a 

30ºC (6,4% a 14,5%) mas, ficaram dentro de um limite aceitável, demonstrando 

a confiabilidade do teste de lixiviação de potássio. 

4.3.3 Híbrido Traktor 

Para o híbrido Traktor a interação tratamentos x lotes foi significativa 

apenas na época 2, tanto a 25ºC como a 30ºC. Dessa forma, na época 1, 

independentemente do tratamento estudado, a classificação dos lotes foi a 

mesma, dentro de um mesmo período de embebição. 

4.3.3.1 Testes de lixiviação de potássio realizados a 25°C 

Os resultados da lixiviação das sementes de milho nos diferentes 

tratamentos estão nas Figuras 58 a 65. A figura 58 contem a representação do 
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valor médio da lixiviação dos cinco lotes, nos diferentes tratamentos e períodos 

de embebição, na época 1, uma vez que não houve interação significativa entre 

tratamentos e lotes e, as Figuras 59 a 65 trazem os resultados dos períodos em 

que a interação tratamentos x lotes foi significativa. 

Verifica-se que, de maneira geral, os tratamentos, que detectaram 

diferenças de qualidade entre os lotes, foram consistentes na identificação do 

lote 4 como superior aos demais, de acordo com o potencial fisiológico das 

sementes. Assim, os tratamentos do teste de lixiviação de potássio, foram 

eficientes na separação do lote de qualidade superior, ao contrário do que 

ocorreu nos testes das avaliações preliminares, onde houve apenas uma 

tendência dessa identificação. 

No entanto, o lote 3, classificado como de menor qualidade, entre os 

lotes estudados, pelos testes de vigor, nem sempre foi considerado inferior 

pelos testes de lixiviação de potássio. A Figura 64 mostra tratamentos que 

foram exceções e apontaram a inferioridade do lote 3, em relação aos outros 

lotes avaliados; essa classificação foi a mesma fornecida pelos testes de 

condutividade elétrica e envelhecimento acelerado nas avaliações preliminares. 

Alguns tratamentos, assim como os testes de frio e de emergência de 

plântulas em campo, não identificaram diferenças estatísticas entre o potencial 

fisiológico dos cinco lotes como pode ser observado nas Figuras 59, 60, 61, 62, 

63 e 65. Esse fato, não pode ser apenas atribuído a um período insuficiente de 

embebição, pois em alguns casos como no tratamento de 50 sementes/50 mi, 

na época 2 (Figura 62), os lotes foram separados em níveis de vigor com 30 

minutos de embebição, o que não aconteceu nos períodos de 60 e 90 minutos 

de embebição (Figura 62). 
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Figura 58. Híbrido Traktor: avaliação do potencial fisiológico de cinco lotes de 

sementes, quanto a lixiviação de potássio, na época 1. 
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Figura 60. Híbrido Traktor: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 100 sementes/50 ml/25ºC (época 2).
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Figura 61. Híbrido Traktor: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/75 ml/25ºC (época 2).
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Figura 62. Híbrido Traktor: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/50 ml/25°C (época 2). 
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Figura 63. Híbrido Traktor: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/25 ml/25ºC (época 2). 
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Figura 64. Híbrido Traktor: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/50 ml/25ºC (época 2). 
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Figura 65. Híbrido Traktor: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/25 ml/25°C (época 2). 
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Observou-se, também, que houve inversão na classificação dos lotes nos 

tratamentos de 50 sementes/75 mi com 30, 60, 90 e 180 minutos de 

embebição, na época 2 (Figura 61); nesses casos, o lote 3 foi classificado como 

superior e o lote 4 ocupou posição inferior, de forma inversa às classificações 

dos testes de vigor e da maioria dos tratamentos do teste de lixiviação de 

potássio. 

As classificações dos lotes 1, 2 e 5 variaram de acordo com a metodologia 

empregada. Entretanto, houve tendência em identificar o lote 5 como de 

qualidade inferior, pela maioria dos tratamentos; os lotes 1 e 2 variaram entre 

superior, intermediário e inferior, portanto, observa-se mais uma vez a 

inconsistência dos testes na identificação lotes com diferenças pouco 

acentuadas de vigor. 

A leitura da lixiviação de potássio das sementes dos tratamentos de 25 

sementes/75 mi, em todos os períodos de embebição, nas duas épocas e de 25 

sementes/50 mi com 30 minutos de embebição, na época 1, não foram feitas, 

porque a quantidade de potássio lixiviado pelas sementes de milho não foi 

suficiente. Nesse caso, não houve necessidade de diluição da amostra de 

embebição para nenhum tratamento. 

Os resultados obtidos na época 1 (Figura 58) não se repetiram, de 

maneira semelhante, na época 2 (Figuras 59 a 65), apesar de apresentarem as 

mesmas tendências. Os coeficientes de variação variaram entre 3, 1 % e 8,3%. 

Verifica-se que, como no híbrido AG 6690, os lotes não foram separados 

em níveis acentuadamente distintos de vigor; apesar disso, alguns tratamentos, 

que podem ser observados nas Figuras 58, 59, 61, 62, 63 e 64, detectaram 

diferenças de qualidade entre os lotes. 
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4.3.3.2 Testes de lixiviação de potássio realizados a 30ºC 

Nos testes realizados a 30°C, os tratamentos também não influenciaram 

na classificação dos lotes na época 1, em todos os períodos de embebição. A 

interação tratamentos x lotes somente foi significativa na época 2. 

Dessa forma, a Figura 66 representa o valor médio da lixiviação dos 

cinco lotes em todos os tratamentos e períodos de embebição e as Figuras 67 a 

73 mostram os resultados da época 2, onde os tratamentos interferiram na 

identificação dos lotes, dentro de cada período de embebição. 

As classificações dos lotes a 30°C foram semelhantes às de 25ºC. 

Portanto, houve consistência da identificação do lote 4 como de melhor 

potencial fisiológico e a tendência em apontar o lote 3 como inferior, pelos 

tratamentos que detectaram diferenças de qualidade entre os lotes; nos testes 

de vigor ocorreu o inverso: houve consistência na identificação do lote 3 como 

inferior e tendência de identificação do lote 4 como superior. 

Os lotes 1, 2 e 5, classificados como intermediários pelos testes de vigor, 

seguiram a mesma tendência nos testes de lixiviação de potássio; o lote 5, em 

geral, foi identificado como inferior, em relação ao potencial fisiológico; os lotes 

1 e 2 variaram entre superiores, intermediários e inferiores. 

Da mesma forma que a 25°C e que os testes de frio e emergência de 

plântulas em campo, determinados tratamentos não foram capazes de distinguir 

níveis de vigor diferentes entre os lotes, em todos os períodos de embebição 

{Figuras 68 e 71). 

Os tratamentos de 100 sementes/75 mi com 30, 60 e 120 minutos de 

embebição (Figuras 67) classificou os lotes da mesma maneira que o teste de 

condutividade elétrica (Figura 4). 

Apesar de seguirem a mesma tendência, não houve repetibilidade entre 

os resultados das épocas 1 e 2. 

Os coeficientes de variação foram mais altos a 30ºC (3,8% a 17,0%) do 

que a 25ºC, mas ainda assim garantiram a confiabilidade do teste. 
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Figura 66. Híbrido Traktor: avaliação do potencial fisiológico de cinco lotes de 

sementes, quanto a lixiviação de potássio, na época 1. 
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Figura 67. Híbrido Traktor: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 100 sementes/75 ml/30°C (época 2). 

100 

·º -
<J) Q) 
<J) -

•ffl e - Q) 
o E 
Q. Q) 

<J) 

80 "O O) 

.� :::2 
g" E 
·5 e.. 

:g .s 

00 

30 00 90 120 150 180 

Períodos de embebição (minutos) 

-+-L1 ---L2 -A-L3-M-L4-ilE-L5 

Figura 68. Híbrido Traktor: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 100 sementes/50 ml/30ºC (época 2). 
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Figura 69. Híbrido Traktor: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/75 ml/30°C (época 2). 
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Figura 70. Híbrido Traktor: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/50 ml/30°C (época 2). 
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Figura 71. Híbrido Traktor: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 50 sementes/25 ml/30ºC (época 2). 
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Figura 72. Híbrido Traktor: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/50 ml/30ºC (época 2). 
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Figura 73. Híbrido Traktor: comportamento dos cinco lotes de sementes, quanto 

à lixiviação de potássio, no tratamento 25 sementes/25 ml/30ºC (época 2). 
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4.3.4 Considerações gerais 

A análise dos resultados permitiu verificar que a determinação do íon 

potássio exsudado pelas sementes, em função da reorganização das 

membranas celulares por ocasião da embebição, constitui alternativa 

interessante na detecção de níveis de potencial fisiológico entre lotes de 

sementes de milho. 

As sementes atingem o máximo de qualidade e organização de suas 

membranas celulares por ocasião da maturidade fisiológica. Como, 

hipoteticamente, a desorganização das membranas é o primeiro evento do 

processo deteriorativo após a maturidade fisiológica, os testes que avaliam 

esse parâmetro seriam mais sensíveis para estimar o vigor (Delouche e Baskin, 

1973; Marcos Filho, 1999a). Há um decréscimo na permeabilidade das 

membranas à medida que a semente deteriora (McDonald, 1999), com reflexos 
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sobre sua capacidade de regular o fluxo de água e de solutos, tanto de dentro 

para fora, como no sentido oposto, considerando-se tanto células, como suas 

organelas (Carvalho, 1994). 

Wood (1990), associou a perda de potássio aos danos à membrana, em 

um trabalho para determinação de perdas de minerais em plântulas de soja, 

girassol e sorgo. 

Powell et ai. (1986) mostraram evidências de danos durante a embebição 

de sementes de feijão, com a morte de tecidos e aumento na lixiviação de 

solutos. Lin (1988), trabalhando com sementes de milho, concluiu que o teor de 

água das sementes aumentou, durante o armazenamento ocasionando a 

deterioração da membrana plasmática e conseqüente queda no vigor e na 

germinação, avaliados pelo aumento da lixiviação de eletrólitos. 

Várias pesquisas indicaram que a quantidade de potássio lixiviado pelas 

sementes durante a embebição pode ser um referencial da perda do potencial 

fisiológico. Entre estas, pode-se citar as de Halloin (1975), McKersie e Stinson 

(1980), Woodstock et ai. (1985), Weges e Karssen (1990), Dias et ai. (1996) e 

Custódio e Marcos Filho (1997). 

Dias et ai. ( 1996) verificaram que a quantidade de potássio lixiviado em 

sementes de soja, permitiu a identificação de lotes com diferentes níveis de 

vigor e potencial de emergência de plântulas em campo, revelando a sua 

importância para a dinamização dos programas de controle de qualidade destas 

sementes. 

De maneira geral, as tendências de classificação dos lotes dos híbridos 

Avant, AG 6690 e Traktor obtidas nos tratamentos para o teste de lixiviação de 

potássio foram as mesmas fornecidas pelos testes de vigor utilizados nas 

avaliações preliminares. No entanto, observa-se que os tratamentos se 

comportaram diferentemente entre os híbridos; o melhor desempenho ocorreu 

com o híbrido Avant, provavelmente devido a maior diferença de qualidade 

entre os lotes ou a maior eficiência do teste para esse híbrido. 
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Observou-se, também, que os tratamentos foram mais eficientes na 

detecção do vigor dos lotes de qualidade extremas, ficando prejudicada a 

avaliação dos lotes de qualidade intermediária, como já observado por 

Woodstock, 1973; Tekrony e Egly, 1977; Marcos Filho, 1998 e Carvalho e 

Nakagawa, 2000. 

O fato do teste de lixiviação de potássio não ter determinado a qualidade 

dos lotes dos três híbridos, com a mesma eficiência, sugere que pode ser 

necessária a sua padronização específica para cada material. Assim, a 

pesquisa deveria desenvolver melhor o teste de lixiviação de potássio para 

efetuar recomendações consistentes às empresas de sementes de milho. 

A definição de uma metodologia adequada deve considerar alguns 

pontos, como, por exemplo: o período de embebição deve ser tal que permita a 

leitura do potássio exsudado sem a necessidade de diluição pois, como pode 

ser verificado em alguns casos, a quantidade de potássio lixiviada foi 

insuficiente e, em outros, excessivas. Diante da impossibilidade de identificar a 

qualidade do lote antes da avaliação e pensando na rotina de uma empresa, 

acredita-se que para leituras com aparelhos calibrados com padrão de 50 ppm 

de potássio o período de 90 a 25ºC (coeficientes de variação mais 

baixos)minutos seria o mais indicado. 

Uma outra opção seria a utilização de um padrão com menor 

concentração, nos casos de leitura insuficiente, ou de maior concentração, nos 

casos de diluição. Entretanto, a cada mudança de padrão o aparelho teria que 

ser novamente calibrado, o que demandaria tempo e prejudicaria a agilidade do 

teste. Além disso, à medida que se aumenta a concentração de potássio da 

solução de calibração aumenta também a imprecisão dos dados. Dessa forma, 

o padrão de 50 ppm de potássio, demonstra ser a melhor alternativa para os

híbridos estudados. 

Outro fator importante é a combinação do número de sementes e o 

volume de água, que deve permitir uma avaliação adequada do vigor dos lotes. 
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Existem estudos que comparam a eficiência do teste de lixiviação de 

potássio em relação ao teste de condutividade elétrica, por terem o mesmo 

princípio, com a diferença de que o primeiro é mais rápido por considerar a 

lixiviação apenas do íon potássio enquanto que o segundo quantifica a 

liberação de um conjunto de íons. 

No presente trabalho, os resultados das classificações dos lotes 

fornecidas pelo teste de lixiviação de potássio foram, em geral, semelhantes às 

fornecidas pelo teste de condutividade elétrica, concordando com Simon e 

Raja-Harum (1972) e Halloin (1975) que afirmaram que a avaliação de potássio 

lixiviado proporciona praticamente as mesmas informações fornecidas pelo 

teste de condutividade elétrica, uma vez que se baseiam em princípio 

semelhante. Panobianco (2000) trabalhando com sementes de tomate, verificou 

maior eficiência na determinação de apenas um íon em relação a um conjunto 

de íons, provavelmente devido a interferência destes na avaliação. 

Em contrapartida, Marcos Filho et ai. (1984) e Barros e Marcos Filho 

( 1988) não encontraram semelhança entre os resultados de condutividade 

elétrica e lixiviação de potássio, em sementes de soja. 

Assim, comprovou-se da tendência da quantificação de apenas um íon, 

no caso o potássio, durante o processo de reorganização das membranas, 

permitindo respostas mais rápidas, em relação ao vigor das sementes. A 

classificação dos lotes no teste de lixiviação de potássio foi possível com 30 

minutos de embebição, enquanto que as respostas do teste de condutividade 

são obtidas em 24 horas, se conduzido da maneira recomendada 

tradicionalmente (AOSA, 1983). 
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4.4 Relações entre a lixiviação de potássio e as alterações de temperatura, 

períodos de embebição, número de sementes e volume de embebição 

4.4.1 Temperatura 

Leopold (1980), Murphy e Noland (1982) ressaltaram que o efeito da 

temperatura sobre a embebição e lixiviação pode estar relacionado com 

alterações na viscosidade da água, interferindo tanto na quantidade como na 

velocidade de liberação de exsudatos. 

Em temperaturas baixas, o processo de reorganização de membranas é 

mais lento e aumenta o período de perda de lixiviados pelas sementes; em altas 

temperaturas, há dano térmico às membranas, causando aumento na lixiviação 

(Givelberg, et ai., 1984). 

Custódio e Marcos Filho (1997), trabalhando com sementes de soja, 

verificaram que, em geral, os valores de potássio lixiviado foram maiores 

quando a embebição foi realizada a 30ºC, em relação a 25ºC, indicando que o 

aumento da lixiviação de potássio foi proporcional ao aumento da temperatura 

de embebição. 

No entanto, para as sementes de milho essa relação não foi observada 

no presente trabalho; em vários casos, verificaram-se valores maiores de 

lixiviação de potássio a 25ºC do que a 30ºC ou valores próximos, para um 

mesmo tratamento. As Figuras 74, 75 e 76 mostram exemplos dessa tendência, 

para os três híbridos Avant, AG 6690 e Traktor, respectivamente. 

Assim, pode-se afirmar que, para as sementes de milho, a diferença de 

5ºC na temperatura não foi suficiente para interferir no processo de lixiviação de 

potássio, não havendo uma relação direta entre o aumento da temperatura e 

o aumento da lixiviação de potássio, como observado no trabalho de Custódio e

Marcos Filho (1997). No entanto, os coeficientes de variação obtidos a 30ºC 

(8,6% a 16, 1 %) foram maiores do que os obtidos a 25ºC (4,9% a 9,7%). Dessa 



87 

forma, seria aconselhável optar pelo uso da temperatura de 25ºC, para a 

obtenção de resultados mais confiáveis. 

Figura 74. Híbrido Avant: influência da temperatura na lixiviação de potássio, 

mantendo-se constantes o número de sementes (100), volume (75 mi) e 

período de embebição (60 minutos). 
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Figura 76. Híbrido Traktor: influência da temperatura na lixiviação de potássio, 

mantendo-se constantes o número de sementes (100), volume (50 mi) e 

período de embebição (90 minutos). 
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4.4.2 Períodos de Embebição 

A análise dos resultados dos três híbridos estudados, nas temperaturas 

de 25ºC e 30°C, mostrou que, de maneira geral, as quantidades de potássio 

lixiviado aumentaram com o decorrer do período de embebição (Figuras 7 a 

73). 

Simon e Mathavan (1986), trabalhando com sementes de diferentes 

espécies, concluiu que um grupo de sementes, entre elas ervilha, feijão e 

girassol, absorvem água e lixiviam solutos por um período que se estende por 

várias horas. Um segundo grupo de espécies, no qual se incluem várias 

umbelíferas, completam ambas, absorção de água e lixiviação, em 60 minutos 

ou até em período menor. 

Os resultados obtidos no presente trabalho indicam que as sementes de 

milho se enquadram no grupo em que a lixiviação se estende por mais tempo 
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pois, em geral, os resultados não se estabilizaram até 180 minutos de 

embebição, como já observado por Carvalho et ai., (1999). 

4.4.3 Número de Sementes 

Em princípio acreditava-se que com o aumento do número de sementes, 

mantendo-se constantes a temperatura, o volume e período de embebição os 

valores da lixiviação seriam mais altos, pois haveria um maior número de 

sementes exsudando potássio (Carvalho, et ai., 1999). 

Entretanto, em geral, esse fato não foi observado; o aumento do número 

de sementes proporcionou valores mais baixos ou semelhantes, de lixiviação de 

potássio. Esse fato ocorreu para os três híbridos estudados e podem ser 

observados nas Figuras 77, 78 e 79. 

Figura 77. Híbrido Avant: influência do número de sementes mantendo-se 

constantes o volume de embebição (75 mi), a temperatura (30ºC) e o período 

de embebição (90 minutos). 
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Figura 78. Híbrido AG 6690: influência do número de sementes na lixiviação de 

potássio, mantendo-se constantes volume (75 mi) e período de embebição (90 

minutos). 
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Nas Figuras 77, 78 e 79 percebe-se nitidamente que a alteração apenas 

do número de sementes, mantendo-se constantes as outras variáveis (período, 

volume de embebição e temperatura), geralmente provocou redução da 

lixiviação de potássio, fato não observado por Custódio e Marcos Filho (1997). 

Os tratamentos com o menor número de sementes apresentou maiores 

lixiviações de potássio do que aqueles com maior número de sementes. 

Uma possível explicação para esse fato seria a de que um maior número 

de sementes entraria mais rapidamente em equilíbrio osmótico com a solução 

de embebição e, ao se aproximar do equilíbrio a lixiviação se tornaria mais 

lenta; ou ainda, a possibilidade de um menor número de sementes apresentar 

maior área de exposição a água durante o período de embebição e 

conseqüente aumento da exsudação de potássio. 

4.4.4 Volume de embebição 

A lixiviação de potássio pelas sementes de milho não manteve relação 

direta com a diminuição do volume de água; a redução do volume de água, 

quando se mantiveram constantes os outros fatores (número de sementes, 

temperatura e período de embebição), não estabeleceu, em geral, relação 

direta com o aumento do valor da lixiviação de potássio, provavelmente, pelo 

mesmo motivo mencionado item anterior, ou seja, o mesmo número de 

sementes em um volume de água menor entraria em equilíbrio com a solução 

de embebição mais rapidamente, provocando valores menores de lixiviação de 

potássio. 

Essa tendência foi observada nos três híbridos estudados (Figuras 80, 81 

e 82); os valores de lixiviação no maior volume foram superiores ou próximos 

do tratamento com menor volume. No entanto, Loeffler (1981), observou 

maiores valores de lixiviados em menores volumes e atribuiu ao fato de que a 

embebição em um volume maior de água implica em maior diluição dos 

lixiviados. 
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Figura 80. Híbrido Avant: Influência da diminuição do volume de água na 

lixiviação de potássio, mantendo-se constantes o número de sementes (50) e o 

período de embebição (60 minutos). 
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Figura 81. Híbrido AG 6690: influência da diminuição do volume de água na 

lixiviação de potássio, mantendo-se constantes o número de sementes (50) e o 

período de embebição (60 minutos). 
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Figura 82. Híbrido Traktor: influência da diminuição do volume de água na 

lixiviação de potássio, mantendo-se constantes o número de sementes (50) e o 

período de embebição (60 minutos). 
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As relações observadas entre as variações no período de embebição, no 

número de sementes, no volume de embebição e na temperatura, com os 

valores de lixiviação de potássio foram as mesmas para os híbridos Avant, AG 

6690 e Traktor. 

Dessa forma, pode-se dizer que as tendência das sementes de milho, em 

relação a lixiviação de potássio, dentro de um mesmo tratamento, são em geral 

as seguintes: a lixiviação de potássio aumenta com o período de embebição; o 

aumento do número de sementes proporciona valores mais baixos de lixiviação 

de potássio; a redução do volume de embebição não proporciona a obtenção 

de valores mais altos de lixiviação de potássio; a diferença de 5°C entre as 

temperaturas (25ºC e 30ºC), não foi suficiente para aumentar a lixiviação de 

potássio pelas sementes. 
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Verifica-se, portanto, que é essencial para a eficiência do teste de 

lixiviação de potássio na determinação do potencial fisiológico de sementes de 

milho, a combinação adequada entre período de embebição, número de 

sementes, volume de água de embebição e temperatura. 

Assim, a combinação deve ser tal que as sementes tenham condições de 

lixiviar uma quantidade adequada de potássio, no menor período possível, para 

avaliação correta do potencial fisiológico dos lotes. 

Apesar das tendências terem sido as mesmas nos três híbridos, cada um 

respondeu de maneira particular aos diferentes tratamentos. Esse fato sugere 

que a definição dos parâmetros período de embebição, número de sementes, 

volume de embebição e temperatura, devem ser feitos para cada híbrido. 

4.5 Análise química das sementes e das soluções de embebição 

Os resultados das análises químicas das sementes e das soluções de 

embebição, estão nas Tabelas 3 e 4, respectivamente. 

A análise da composição química dos lotes foi feita com o intuito de 

verificar se os resultados da lixiviação de potássio poderiam ser influenciados 

pela concentração de potássio nas sementes. Essa observação pode oferecer 

maior segurança na interpretação dos resultados obtidos, pois é desejável que 

a composição química das sementes avaliadas não tenha influência nos 

resultados do teste de lixiviação de potássio. 

Como pode ser observado na Tabela 3, a quantidade de potássio 

presente nas sementes não interferiu nos resultados do teste. Em alguns casos 

os lotes indicados como superiores tinham maiores quantidades de potássio em 

sua composição química, do que aqueles apontados como inferiores, como por 

exemplo, no caso do híbrido Avant em que o lote 1 considerado o mais vigoroso 

foi o que apresentou maior quantidade de potássio em sua composição, não 

havendo portanto relação entre a composição química das sementes e a 

exsudação de potássio. 
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Outra preocupação em relação ao teste seria a de que ao se determinar 

potássio na verdade estaria se quantificando simultaneamente proteína. No 

entanto, não se observou relação direta entre a quantidade de potássio e de 

proteína. Panobianco (2000), também verificou que em sementes de tomate o 

potássio determinado não estava associado a proteínas. 

A análise da composição química da solução (Tabela 4) mostrou a 

precisão da quantificação do potássio pelo fotômetro de chama, pois ao 

confrontar-se os dados do teste de lixiviação de potássio com a quantidade de 

potássio analisada quimicamente, verificamos que foram coincidentes, ou seja, 

os lotes foram classificados da mesma maneira, comprovando-se mais uma vez 

a não interferência da proteína nas avaliações. 

Outra resposta interessante foi referente à análise da água de 

embebição, que possibilitou verificar que a quantidade de potássio é zero, não 

tendo nenhuma influência nos resultados de lixiviação de potássio. 

Portanto, no presente trabalho desconsiderou-se a interferência das 

variáveis composição química das sementes e da água destilada nos resultados 

do teste de lixiviação de potássio. 
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Tabela 3. Composição química, dos lotes de sementes de milho, dos híbridos 

Avant, AG 6690 e Traktor. 

N p K Ca Mg s 

Híbrido/lote ---g/kg -------

Avant/1 17,64 8,06 6,38 0,05 2,58 0,86 

Avant/2 12,18 2,67 2,81 0,05 1,12 0,85 

Avant/3 12,04 2,38 2,55 0,05 0,88 0,78 

Avant/4 13,86 3,79 3,57 0,05 1,36 1,02 

Avant/5 15,12 4,94 4,59 0,05 1,86 0,78 

Traktor/1 15,96 4,03 3,57 0,05 1,56 0,95 

Traktor/2 15,40 6,84 5,87 0,05 2,67 0,84 

Traktor/3 16,66 3,41 3,06 0,05 1,47 0,83 

Traktor/4 14,70 4,04 3,83 0,05 1,72 1,00 

Traktor/5 13,44 2,09 2,04 0,05 0,81 0,78 

AG 6690/1 16,24 3.90 3,32 0,05 1,36 0,83 

AG 6690/2 16,94 3,81 3,57 0,05 1,43 0,87 

AG 6690/3 17,64 3,69 3,32 0,05 1,33 0,89 

AG 6690/4 16,94 3,66 3,32 0,10 1,34 0,80 

B Cu Fe Mn Zn Proteína 

Híbrido/lote -- ---mg/kg ----------- ---g/kg---

Avant/1 7,4 2,3 73,4 11,8 51,7 110,25 

Avant/2 4,5 0,9 46,6 5,4 21,6 76,13 

Avant/3 7,9 0,6 42,7 7, 1 17,4 75,25 

Avant/4 4,3 1,4 52,4 7,9 30,8 86,63 

Avant/5 5,4 2,3 69,9 6,7 36,4 94,50 

Traktor/1 5,2 3,0 62,9 8,4 32,3 99,75 

Traktor/2 4,3 2,3 79,6 10,8 52,0 96,25 

Traktor/3 5,0 1,5 52,9 8,3 28,8 104,13 

Traktor/4 8,3 2,4 59,7 10,0 34,2 91,88 

Traktor/5 4,5 2,4 47,5 5,3 16,9 84,00 

AG 6690/1 7,0 2,8 56,9 5,6 30,7 101,50 

AG 6690/2 6,3 4,1 58,6 8,1 32,0 105,88 

AG 6690/3 6,5 3,1 53,5 6,7 30,1 110,25 

AG 6690/4 7,0 4,2 53,8 5,2 31,0 105,88 
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Tabela 4. Composição química, da solução de embebição das sementes de 

milho, dos híbridos Avant, AG 6690 e Traktor e da água destilada utilizada para 

embeber as sementes. 

Híbrido/lote Na p K Ca Mg s 

------------------- g/kg------------- ••---•-••••••w••••-•-

Avant/1 0,7 4,98 13,20 traços 0,09 7,01 

Avant/2 0,2 8,67 32,40 traços 0,26 8,73 

Avant/3 0,5 11,63 35,40 traços 0,26 13,19 

Avant/4 0,4 5,35 14,40 traços 0,13 6,14 

Avant/5 0,4 9,78 30,60 traços 0,19 11,03 

Traktor/1 0,4 2,95 12,60 traços 0,06 6,14 

Traktor/2 0,3 2,21 13,20 traços 0,07 5,28 

Traktor/3 0,4 3,32 13,20 traços 0,16 6,86 

Traktor/4 0,5 2,40 10,80 traços 0,05 5,28 

Traktor/5 0,4 2,95 13,80 traços 0,12 5,86 

AG 6690/1 0,9 7,57 22,20 traços 0,11 7,01 

AG 6690/2 0,7 7,38 21,00 traços o, 11 7,44 

AG 6690/3 0,6 5,72 18,60 traços O, 11 7,58 

AG 6690/4 0,5 3,51 10,80 traços 0,12 5,42 

H20 destilada 0,3 0,92 zero traços 0,10 2,84 

Híbrido/lote B Cu Fe Mn Zn 

g/kg 

Avant/1 0,02 traços traços traços 0,12 

Avant/2 0,23 traços traços traços 0,12 

Avant/3 0,05 traços traços traços 0,11 

Avant/4 0,18 traços traços traços 0,06 

Avant/5 0,12 traços traços traços 0,08 

Traktor/1 0,06 traços traços traços 0,08 

Traktor/2 traços 0,002 0,004 0,15 

Traktor/3 0,11 traços traços traços 0,12 

Traktor/4 0,16 traços traços 0,004 0,12 

Traktor/5 0,02 traços traços traços 0,08 

AG6690/1 0,13 traços traços traços 0,13 

AG6690/2 0,24 traços traços traços 0,06 

Continua 
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Continuação 

Híbrido/lote B Cu Fe Mn Zn 

mg/kg 

AG6690/3 0,40 traços traços traços 0,07 

AG6690/4 0,23 traços 0,02 traços 0,11 

H2O destilada traços traços traços 0,04 

- quantidade insuficiente para determinação



5 CONCLUSÕES 

A análise dos dados e a interpretação dos resultados permitiram concluir 

que: 

1) O teste de lixiviação de potássio, utilizando-se a combinação de 50

sementes/75 mi de água/90 minutos de embebição, a 25°C, constitui alternativa 

promissora para detecção de diferenças acentuadas no potencial fisiológico de 

sementes de milho. 

2) A materialização de uso rotineiro desse teste para avaliação do vigor

de sementes de milho depende da evolução da pesquisa rumo à padronização 

de procedimentos, considerando-se, inclusive, os prováveis efeitos do genótipo. 
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