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Dentre as plantas que existem na caatinga 

A moringa escolhemos estudar 

Com toda sua importância, industrial, ambiental, medicinal e alimentar 

Não tinha como não se apaixonar 

Essa planta merece nossa atenção 

Se recebe o nome de milagrosa, não é em vão 

Em um mundo que muitos choram por um pão 

A moringa deve ganhar espaço e se fazer comida para população 

Acordem 

Não paremos os estudos por aqui 

Muitas coisas ainda temos que descobrir 

E assim, o desejo de novas descobertas tem que persistir 

Obrigada ao mestrado em Ciências Florestais que me fez isso perceber 

Porque cientista daqui em diante eu vou ser 

Ah, e quanto a moringa, essa eu faço questão de levar por onde quer que eu vá 

Afinal, se o mundo implora por ajuda 

A moringa grita que pode ajudar 

Se Deus fez da terra solução brotar 

A gente que não vai desperdiçar 

E cada um daqui 

Uma sementinha de moringa vai plantar 

Daí o ambiente vai agradecer 

E o homem vai conseguir sobreviver... 

 

 

 

Maria Luiza 
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RESUMO 

 

A avaliação do vigor de sementes é um fator importante para a detecção de lotes de 

sementes de alta qualidade, de modo que o desenvolvimento de procedimentos para avaliar o 

potencial fisiológico tem sido importante ferramenta dentro de programas de controle de 

qualidade de sementes. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo adequar as 

metodologias dos testes de envelhecimento acelerado, condutividade elétrica e lixiviação de 

potássio para a avaliação do vigor de sementes de Moringa oleifera LAM.. Para tanto, quatro 

lotes de sementes foram submetidos aos testes de germinação, emergência de plântula, 

índice de velocidade de emergência, primeira contagem de emergência, comprimento e 

massa seca de plântulas e teste frio, para a sua caracterização fisiológica, além dos testes de 

envelhecimento acelerado, condutividade elétrica e lixiviação de potássio. O delineamento 

experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições de 50 sementes, 

e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para o teste de 

envelhecimento acelerado, foram estudados os períodos de envelhecimento de 12, 24 e 72 

horas, a 40, 42 e 45ºC. Para o teste de condutividade elétrica, utilizou-se a temperatura de 

25°C por períodos de 4, 8, 12, 16 e 24 horas de imersão, em 75 e 125 mL de água destilada, 

utilizando-se 25 e 50 sementes e, para o teste de lixiviação de potássio, utilizou-se amostras 

de 25 e 50 sementes, colocadas em copos plásticos contendo 70 e 100 mL de água destilada 

à 25°C por períodos de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas. A partir dos resultados obtidos, pode-se inferir 

que as metodologias que melhor se ajustaram para o teste de envelhecimento acelerado em 

sementes de moringa foram a temperatura de 40ºC por 12 e 72 horas, 42ºC a 72 horas e 

45ºC a 24 horas. Para o teste de condutividade elétrica em sementes de moringa, a 

combinação de 50 sementes em 75 mL de água destilada por período de embebição de 4 

horas e, 50 sementes em 125 mL por 4 horas foram eficientes para a diferenciação dos lotes 

de sementes de moringa quanto ao vigor. Para o teste de lixiviação de potássio em sementes 

de moringa, a combinação de 50 sementes em 100 mL de água destilada permitiu a 

separação dos lotes em quatro níveis de vigor, a partir de 2 horas de imersão, mostrando-se 

promissor na avaliação da qualidade de sementes de moringa. 

 

Palavras-chave: moringa, envelhecimento acelerado, condutividade elétrica, lixiviação de 

potássio, qualidade fisiológica. 
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ABSTRACT 

 

The evaluation of seed vigor is an important factor for detection of lots of high quality seeds, 

so that development of procedures to evaluate the physiological potential has been an 

important tool in quality control programs seeds. In this sense the study aimed to adapt the 

methodologies of accelerated aging, electrical conductivity and potassium leaching to evaluate 

Moringa oleifera seed vigor LAM.. Therefore, four lots of moringa seeds were subjected to the 

germination tests, seedling emergence, speed of emergence index, emergence first count, 

length and dry mass of seedlings and cold test for their physiological characterization, in 

addition to accelerated aging, electrical conductivity and potassium leaching. The experimental 

design was completely randomized with four replications of 50 seeds and the means 

compared by Tukey test at 5% probability. For accelerated aging the periods were studied 

aging 12, 24 and 72 hours at 40, 42 and 45°C. For the electrical conductivity test was used to 

a temperature of 25°C for periods of 4, 8, 12, 16 and 24 hours of immersion in 75 to 125 mL of 

distilled water, using 25 to 50 seeds, and for potassium leaching test samples were used 25 to 

50 seeds, placed in plastic cups containing 70 and 100 mL of distilled water at 25°C for 

periods of 1, 2, 3, 4, 5 and 6 hours. From the results obtained, it can be inferred that the 

methods best fit for the accelerated aging test Moringa seeds were a temperature of 40°C for 

12 to 72 hours, 42°C 72 hours 45°C 24 hours . In the electrical conductivity test Moringa 

seeds, the combination of 50 seeds in 75 mL distilled water for a period of immersion of 4 

hours and 50 seeds in 125 mL of 4 hours were efficient for the differentiation of lots of Moringa 

seeds as to vigor and for potassium leaching test moringa seeds, the combination of 50 seeds 

in 100mL of distilled water allowed the separation of lots of four levels of vigor, at 2 hours of 

immersion, showing promise in evaluate the quality of moringa seeds. 

 

Keywords: moringa, accelerated aging, electric conductivity, potassium leaching, 

physiological quality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

INTRODUÇÃO GERAL 

A Moringa oleifera Lam. é uma espécie exótica que foi introduzida no Brasil por volta 

de 1950, sendo encontrada na região Nordeste de forma abundante, principalmente nos 

Estados do Ceará, Piauí e Maranhão (LORENZI; MATOS, 2002). A planta pode ter utilização 

alimentar, agrícola, medicinal e industrial, e além disso, se adapta bem às condições 

semiáridas (VIERA; CHAVES; VIEGAS, 2008; SANTANA et al., 2010). Entre um de seus 

usos, a farinha da folha vem sendo utilizada como fonte de alimentação alternativa no 

combate a desnutrição, tendo grande importância para crianças e lactantes, e ainda para 

humanos e animais em curto prazo de quimioprofilaxia (ANWAR et al., 2007).   

No Brasil, há um esforço no sentido de difundir o cultivo e uso da moringa como 

hortaliça rica em vitamina A, com um valor nutricional que se sobressai entre as olerícolas 

consagradas como brócolis, cenoura, couve, espinafre e alface, e ainda, por apresentar baixo 

custo de produção e ser integralmente comestível. Além disso, suas sementes também tem 

grande relevância e são utilizadas na região Nordeste como purificador de água para 

consumo humano, por possuir propriedade coagulante (RANGEL et al., 2007). Considerando 

seus benefícios e sua importância, a procura por mudas dessa espécie tem aumentado de 

forma significativa, no entanto, o sucesso da propagação de muitas plantas, inclusive da 

moringa, depende do uso de sementes de qualidade.  

Deste modo, é essencial conhecer a qualidade fisiológica das sementes, que tem sido 

avaliadas, rotineiramente, pelo teste de germinação, conduzido sob condições ideais em 

laboratório (BRASIL, 2009). Todavia, esse teste pode superestimar o desempenho das 

sementes por ser conduzido em condições ótimas (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012). Assim, 

os testes de vigor também têm sido utilizados em complementação às informações obtidas no 

teste de germinação, a fim de se detectar diferenças sutis entre lotes de sementes que não 

foram elucidadas pelo teste de germinação (KIKUTI et al., 2008).  

Apesar dos testes de vigor serem de grande utilidade, é necessário o uso de vários 

desses testes, já que um único teste de vigor não é capaz de descrever todas as interações 

possíveis entre as sementes e as condições ambientais as quais estão expostas. Então, 

recomenda-se a utilização de mais de um teste de vigor para verificar quais dentre os testes 

utilizados, foram os mais eficientes em distinguir lotes com maior ou menor probabilidade de 

apresentar bom desempenho após a semeadura e, ou durante o armazenamento (TORRES, 

2005).  

Nesse sentido, a utilização de testes de vigor rápidos, confiáveis e de fácil execução 

para estimar o desempenho das sementes, é uma necessidade nas instituições de pesquisa, 

empresas e laboratórios de análises de sementes, devido às vantagens obtidas pela rapidez 
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dos resultados, que por sua vez refletem nos diversos segmentos de produção (CARVALHO 

et al., 2009). Assim, dentre os testes rápidos utilizados para a avaliação do vigor, tem-se os 

testes de envelhecimento acelerado, condutividade elétrica e lixiviação de potássio.  

O teste de envelhecimento acelerado é baseado no fato de que a taxa de deterioração 

das sementes aumenta de maneira considerável mediante sua exposição a temperatura e 

umidade relativa elevadas, fatores ambientais esses, mais relacionados à deterioração 

(MARCOS FILHO, 2005). Nessas condições, com reflexos na germinação após o período de 

envelhecimento acelerado, sementes de menor qualidade deterioram-se mais rapidamente do 

que as mais vigorosas (TORRES; MARCOS FILHO, 2001). 

O teste de condutividade elétrica, pressupõe que o vigor da semente está diretamente 

relacionado com a integridade do sistema de membranas celulares, assim, as sementes de 

baixo vigor tendem a apresentar desorganização na estrutura das membranas celulares, 

permitindo aumento na lixiviação de solutos e, consequentemente, as sementes mais 

vigorosas, liberam menor quantidade de lixiviados (MARCOS FILHO, 2005). 

O teste de lixiviação de potássio baseia-se em princípio semelhante ao do teste de 

condutividade elétrica, porém visa à determinação da quantidade de íons de potássio liberada 

pelas sementes durante a imersão (DIAS; MARCOS FILHO, 1995). 

Tendo em vista a carência de informações sobre testes de vigor em sementes de 

moringa, o presente trabalho teve como objetivo verificar a potencialidade dos testes de 

envelhecimento acelerado, condutividade elétrica e lixiviação de potássio para avaliação da 

qualidade fisiológica de sementes de moringa. 
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Envelhecimento acelerado de sementes de Moringa oleifera Lam. 

 

Accelerated aging of Moringa oleifera Lam. seeds 

 

RESUMO - Com a crescente evolução tecnológica, a indústria sementeira exige, cada vez 

mais, procedimentos eficientes para a detecção de lotes de sementes de alta qualidade. Nesse 

sentido, este trabalho teve como objetivo adequar a metodologia do teste de envelhecimento 

acelerado para a avaliação do vigor de sementes de Moringa oleifera Lam. Para tanto, quatro 

lotes de sementes foram avaliados quanto à germinação, emergência de plântula, índice de 

velocidade de emergência, primeira contagem de emergência, comprimento e massa seca de 

plântulas e teste de frio, para a sua caracterização fisiológica, além do teste de envelhecimento 

acelerado. Para este último, foram estudados os períodos de envelhecimento de 12, 24 e 72 

horas, a 40, 42 e 45ºC. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro 

repetições por tratamento e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Para cada temperatura de envelhecimento observa-se declínio na germinação e aumento da 

taxa de deterioração, com o aumento do período de exposição ao teste. Quando utiliza-se a 

temperatura de 45°C a 72 horas verifica-se a morte da maioria das sementes dos lotes 

estudados. As melhores condições para o teste de envelhecimento acelerado em sementes de 

moringa são: temperatura de 40ºC por 12 e 72 horas, 42ºC a 72 horas e 45ºC a 24 horas.  

Palavras-chaves: Moringa. Qualidade fisiológica. Vigor. 

ABSTRACT - With increasing technological evolution, the seed industry increasingly 

requires procedures and efficient to detection lots of high quality seeds. In this sense, the 

study aimed to adapt the methodology of the accelerated aging test to evaluate the vigor of 
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Moringa oleifera Lam. seeds. Therefore, four lots of moringa seeds were subjected to the 

germination test, emergency seedlings, emergency speed index, emergency first count, length 

and dry mass of seedlings, cold test for physiological characterization, besides the accelerated 

aging test. For the latter, the periods were studied Aging 12, 24 and 72 hours at 40, 42 and 

45°C. The design utilized completely randomized, with four replicates per treatment and the 

averages compared by Tukey test at 5% probability. For each aging temperature was observed 

decline in germination and increased decay rate, with increasing exposure to the test period 

and when used the temperature of 45°C for 72 hours was observed death of most of seed lots 

studied. The methods were best adapted for the accelerated aging test moringa seeds were a 

temperature of 40°C for 12 and 72  hours, 42°C to 72 hours e 45°C to 24  hours. 

Keywords: Moringa. Quality physiology. Vigor. 

 

INTRODUÇÃO 

A espécie Moringa oleifera Lam. apresenta importância alimentar, industrial e 

medicinal e, por ser resistente às condições de restrição hídrica, apresenta potencial para 

plantio no semiárido brasileiro. Dessa forma, as sementes desta espécie assumem um papel 

relevante e sua qualidade se torna fundamental no processo de manejo e produção. No 

entanto, faltam informações relacionadas à tecnologia de produção de semente, para esta 

espécie, condizentes a métodos padronizados para a avaliação da qualidade (OLIVEIRA, 

2009). 

A utilização de sementes de boa qualidade genética, física, sanitária e fisiológica é 

fundamental para a produção de mudas de boa qualidade. Assim, para o estabelecimento das 

plantas no campo em diversas condições ambientais, é fundamental que sementes de elevada 

qualidade sejam produzidas e que métodos padronizados sejam estabelecidos, visando à 

comparação de lotes, que rotineiramente é efetuada pelo teste de germinação. Diante disso, 
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tem sido desenvolvidos testes de vigor que podem fornecer informações complementares às 

obtidas no teste de germinação e que possibilitam estimar o desempenho de lotes de sementes 

no campo e após o armazenamento (MATTHEWS et al., 2009). 

Dos testes de vigor utilizados para avaliar a qualidade das sementes, o envelhecimento 

acelerado é capaz de proporcionar informações consistentes com desempenho de lotes de 

sementes no campo e após o armazenamento (KIKUTI; MARCOS FILHO, 2012). Esse teste, 

tem sido um dos testes de vigor mais utilizados devido a sua aplicabilidade para sementes de 

diversas culturas (MCDONALD, 1995). Além disso, a facilidade de execução e o tempo de 

realização faz com que se destaque dentre os vários testes de vigor existentes. 

O teste de envelhecimento acelerado baseia-se na deterioração artificial das sementes 

através da exposição a temperaturas e umidades relativas elevadas, fatores estes, importantes 

na intensidade e velocidade da redução da qualidade das sementes (MARCOS FILHO, 2005). 

No envelhecimento acelerado, são consideradas mais vigorosas as sementes que, após serem 

submetidas ao envelhecimento, se deterioram mais lentamente, logo, podem tolerar estresse 

mais acentuado e suportar melhor as condições adversas em campo e armazenamento 

(LOPES et al., 2010).  

Dentre os fatores que afetam o desempenho das sementes submetidas ao teste de 

envelhecimento acelerado, a interação temperatura/período de exposição é um dos mais 

estudados. Para algumas espécies agrícolas e florestais, o teste de envelhecimento acelerado já 

é padronizado, porém, para outras, o aprimoramento da metodologia testando-se diferentes 

temperaturas e tempos de exposição das sementes ao estresse, faz-se necessário. Nesse 

sentido, há algumas indicações na literatura para a condução do teste de envelhecimento 

acelerado tradicional: 41°C por 72 h ou 45°C por 24 h para avaliação de sementes de 

Erythrina velutina Wild. (GUEDES et al., 2009), e para sementes de Mimosa caesalpiniifolia 
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Benth. 42°C por 48 h (SANTOS, 2012), o que demonstra que a metodologia para o teste deve 

ser determinada para cada espécie 

No que se refere às sementes de Moringa oleifera Lam., as metodologias para avaliação 

do vigor são bastante escassas. Deste modo, o presente trabalho teve como objetivo adequar a 

metodologia para condução do teste de envelhecimento acelerado para determinação do 

potencial fisiológico de sementes de Moringa oleifera Lam. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

No experimento utilizou-se sementes coletadas manualmente de diferentes árvores, 

provenientes de quatro localidades distintas: Parelhas – RN (Lote 1), São Paulo – SP (Lote 2), 

Natal – RN (Lote 3) e Ceará-mirim – RN (Lote 4). Para cada lote, foi realizada a 

caracterização fisiológica, na qual procedeu-se  os seguintes testes e determinações:  

A determinação do teor de água foi realizada pelo método da estufa a 105 ± 3°C por 24 

horas, utilizando-se duas subamostras de aproximadamente 4,5 g de cada lote. Também foram 

realizados os teores de água das sementes antes e após exposição ao envelhecimento 

acelerado. Os resultados foram expressos em porcentagem de base úmida (BRASIL, 2009). 

No teste de germinação, foram utilizados quatro subamostras de 50 sementes por lote, 

sendo utilizado folha de papel (tipo Germitest®). As sementes foram distribuídas sobre dois 

papéis e cobertas com um terceiro, previamente umedecidos com água destilada, na 

quantidade equivalente a 3 vezes seu peso seco. Os rolos contendo as sementes foram 

acondicionados em sacos plásticos e mantidos em germinador a 30°C, sendo as avaliações 

realizadas aos quatro e 10 dias após a semeadura. Os resultados foram expressos em 

porcentagem de plântulas normais, de acordo com as recomendações das Regras para Análise 

de Sementes (BRASIL, 2009). 
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O teste de emergência de plântulas, foi conduzido em casa de vegetação, utilizando-se 

bandejas plásticas, com capacidade volumétrica aproximada de 9 L, contendo areia 

previamente lavada, peneirada e esterilizada, umedecida inicialmente com 60% de sua 

capacidade de retenção máxima, conforme sugerido por Brasil (2009).  Quatro subamostras 

de 25 sementes foram distribuídas nas bandejas e as irrigações realizadas sempre que 

necessário para manter o substrato na capacidade de campo. Foram realizadas contagens 

diárias, a partir do sétimo dia, registrando o número de plântulas emersas, até o décimo quarto 

dia após a semeadura, para obtenção da porcentagem de plântulas emergidas.    

A primeira contagem de emergência, consistiu do registro do número de plântulas 

normais obtidas aos 7 dias após o início do teste de emergência, seus valores também foram 

expressos em porcentagem. 

O índice de velocidade de emergência (IVE), foi determinado mediante a contagem 

diária do número de plântulas normais identificadas no teste de emergência em campo, sendo 

o seu índice de velocidade de emergência calculado conforme a metodologia proposta por 

Maguire (1962). 

O comprimento total e massa seca de plântula foram determinados pelo seguinte 

procedimento: após a contagem final do teste de emergência, as plântulas normais foram 

destorroadas, lavadas, secas e posteriormente submetidas a medições com o auxílio de uma 

régua graduada e os resultados expressos em centímetro. As mesmas plântulas das avaliações 

anteriores e, as plântulas provenientes do teste de germinação foram acondicionadas em sacos 

de papel do tipo Kraft e levados a estufa regulada a 65°C até obtenção de peso constante (48 

horas) e, decorrido esse período, pesadas em balança analítica com precisão de 0,001 g, com 

os resultados expressos em grama (NAKAGAWA, 1999). 

Para o teste de frio, foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes para cada lote. 

Utilizou-se o mesmo procedimento descrito para o teste de germinação. As sementes foram 
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mantidas em câmara fria por 10 dias regulada a 15°C, após este período, os rolos foram 

transferidos para germinador previamente regulado a 25°C, onde permaneceram por mais 

nove dias. Ao término deste período, foi realizada a contagem do número de plântulas 

normais, cujos resultados foram expressos em porcentagem. 

Para o estudo da adequação do teste de envelhecimento acelerado, adotou-se a 

metodologia recomendada pela Association Of Official Seed Analysts (AOSA) (1983) e 

complementada por Marcos Filho (2005). Uma única camada de sementes foi colocada sobre 

tela metálica acoplada à caixa plástica do tipo gerbox, contendo 40 mL de água destilada ao 

fundo. As caixas foram tampadas, de modo a obter 100% UR em seu interior, sendo mantidas 

em incubadora Biochemical Oxygen Demand (B.O.D.) a 40, 42 e 45°C, durante 12, 24 e 72 

horas. Decorrido cada período, quatro subamostras de 50 sementes foram colocadas para 

germinar, seguindo método descrito para o teste de germinação. Uma única avaliação foi 

realizada no décimo dia após a semeadura, computando-se a porcentagem de plântulas 

normais. 

O experimento foi instalado seguindo o delineamento inteiramente ao acaso, com quatro 

repetições por tratamento e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade 

(p<0,05). Foram calculados ainda os coeficientes de correlação simples de Pearson (r) entre os 

resultados dos testes de caracterização fisiológica e o teste de envelhecimento acelerado. Para 

a execução das análises estatísticas foi utilizado o programa estatístico ASSISTAT 

(CTRN/UFCG), versão 7.7 beta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Tabela 1, encontram-se os resultados referentes aos testes de germinação (G), 

emergência (E), primeira contagem de emergência (PCE), índice de velocidade de emergência 

(IVE), comprimento e massa seca de plântulas e teste de frio, constatando-se diferenças 
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significativas entre os lotes.  Pelo teste de germinação, os lotes não diferiram entre si, 

apresentando elevadas porcentagens de germinação, porém, isso não significa 

necessariamente que os lotes não apresentem diferenças de vigor, uma vez que o teste de 

germinação é conduzido em condições favoráveis, sendo desta forma, necessária realização de 

outros testes para detectar diferenças sutis entre os lotes (MARCOS FILHO, 2005). Assim, a 

utilização de lotes com porcentagem de germinação equivalentes entre si, constitui premissa a 

ser atendida em pesquisas voltadas à verificação da capacidade dos testes de vigor, que por 

sua vez, fornecem dados propiciando a diferença qualitativa e permitem a ordenação 

hierárquica dos lotes, baseadas no potencial fisiológico (MARTINS; SILVA, 2005). 

Tabela 1. Germinação (G), emergência (E), primeira contagem de emergência (PCE), índice 

de velocidade de emergência (IVE), comprimento de plântulas em campo (CP), massa seca de 

plântulas em laboratório (MSL), massa seca de plântulas em campo (MSC) e teste de frio 

(TF) de sementes de Moringa oleifera Lam. de quatro lotes de sementes. 

Lotes G (%) E (%) PCE (%) IVE CP (%) MSL (%) MSC (%) TF (%) 

 87,00 a 44,00 b 11,00 c 1,23 b 12,70 ab 42,75 a 89,00 ab 43,50 c 

 94,00 a 69,00 a 32,00 b 2,13 a 16,46 a 38,03 ab 112,00 ab 71,00 b 

 94,00 a 78,00 a 16,00 c 2,31 a 13,80 ab 38,93 ab 118,50 a 89,50 a 

 97,00 a 84,00 a 49,00 a 2,76 a 9,534 b 31,59 b 64,30 b 93,00 a 

As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo 

Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Para o teste de emergência em campo (Tabela 1), foi observado diferença estatística 

significativa, com os lotes 2, 3 e 4 apresentando valores superiores ao lote 1. Esses mesmos 

resultados foram verificados pelo teste de índice de velocidade de emergência (Tabela 1). De 

forma semelhante, Guedes et al. (2009) também constataram que os testes realizados em 

campo (emergência e índice de velocidade de emergência) foram eficientes para determinação 

do vigor de lotes de sementes de Erytrhina velutina Willd. Um indicativo da eficiência dos 

testes para avaliação do potencial fisiológico de lotes de sementes é o teste de emergência em 
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campo, pois na sua execução devem ser utilizadas condições que simulem aquelas que as 

sementes estarão sujeitas por ocasião da semeadura em campo (MARCOS FILHO, 2005).  

Para variável de primeira contagem de emergência, observou-se que os lotes 

apresentaram diferença significativa, com o lote 4 sendo superior aos demais e o lote 2 com 

valor maior que os lotes 1 e 3, que por sua vez,  não diferiram entre si e foram os lotes de pior 

desempenho. Conforme Nakagawa (1999), o teste de primeira contagem pode ser utilizado 

como um teste de vigor, uma vez que a velocidade de emergência é reduzida com o avanço da 

deterioração da semente. Os resultados encontrados nesse trabalho corroboram com os 

observados em Beta vulgaris L. (SILVA; VIEIRA, 2006) e Erythrina velutina Willd. 

(GUEDES et al., 2008) em que o teste de primeira contagem também foi eficiente na 

separação de lotes de sementes.  

No teste de comprimento de plântula (Tabela 1), nas condições em campo, os lotes 1, 2 

e 3 não diferiram estatisticamente entre si, porém os lotes 1 e 3 não apresentaram diferença 

estatística do lote 4. Então, é possível constatar que os dados de campo foram eficientes em 

separar os lotes em níveis de vigor. 

Para variável massa seca, em laboratório, os lotes 1, 2 e 3 não diferiram estatisticamente 

entre si, porém, os lotes 2 e 3 não apresentaram diferença estatística do lote 4. Em condições 

de campo, os lotes 1, 2 e 3 não diferiram estatisticamente entre si, no entanto, os lotes 1 e 2 

não apresentaram diferença estatística do lote 4. Portanto, os lotes, 1, 2 e 3, em ambas 

condições, foram os que conseguiram transferir mais matéria para a plântula em formação.  

Os resultados para o teste de frio demonstram que houve diferenças significativas entre 

os lotes, sendo os lotes 3 e 4 superiores aos demais e o lote 1 de pior desempenho. O teste de 

frio por oferecer condições mais estressantes, apresentou valores menores que o teste de 

germinação, conduzido em condições ótimas. Assim, esse teste foi mais sensível que os 

outros testes de caracterização fisiológica, para separar lotes em níveis de vigor (Tabela 1). 
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Na Tabela 2, são apresentados os teores de água das sementes antes e após exposição ao 

envelhecimento acelerado, sendo o teor de água semelhante para os quatro lotes, o que é 

importante, pois a uniformização do teor de água das sementes é essencial para a 

padronização das avaliações e obtenção de resultados consistentes (KRZYZANOWSKI et al., 

1991), além disso, não foram observadas diferenças superiores a 4%, o que é desejável 

segundo Marcos Filho (2005), comprovando dessa forma, uniformidade de condições na 

execução do teste. Esses dados não foram analisados estatisticamente, sendo utilizados 

somente para a caracterização inicial e monitoramento dos lotes após a realização do teste de 

envelhecimento acelerado.  

Tabela 2. Teor de água (TA) das sementes e após diferentes períodos de envelhecimento 

acelerado de quatro lotes de sementes de Moringa oleifera Lam. 

Lotes    0 

40°C  42°C  45°C 

12 24 

(h) 

72     12 

 

24 

(h) 

72 

 

   12 24 

(h) 

72 

                                                 TA (%) 

1 8,48  8,97 9,14 9,26  8,72 9,68 10,69  9,02 9,15 9,97 

2 7,99  11,10 11,94 13,90  12,8 13,16 14,10  11,90 12,73 14,40 

3 8,53  9,13 9,93 10,10  9,96 10,12 10,51  10,95 11,23 11,95 

4 7,36 7,57 7,94 8,12 7,97 8,96 9,05  8,63 9,34 10,65 

  

Por meio dos resultados da Tabela 2, percebe-se um aumento do teor de água em função 

do tempo de exposição, o que significa que, incrementos nos teores de água favorecem a 

elevação da temperatura da semente, em consequência dos processos respiratórios e da maior 

atividade de microrganismos. O aumento no tempo de exposição ao envelhecimento acelerado 

pode ter propiciado maior incremento no teor de umidade nas sementes condicionadas. Esse 

fato, aliado à temperatura elevada imposta pelo teste de envelhecimento, ocasionou um 

processo de deterioração mais acelerado do que quando as sementes eram submetidas a 

temperaturas menores (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). 



16 

 

 

Para os resultados do teste de envelhecimento acelerado (Tabela 3), constatou-se que 

para combinação 12 horas a 40ºC, o lote 1 diferiu estatisticamente do lote 2 e 3 e  não 

apresentou diferenças estatísticas do lote 4,  assim como também o lote 2 não diferiu 

estatisticamente do lote 4 e, o lote 3, foi o de pior qualidade. Para combinação 24 horas a 

40ºC, os lotes 1 e 4 foram superiores aos lotes 2 e 3. Para a combinação 72 horas a 40ºC, o 

lote 1 não diferiu estatisticamente dos lotes 4 e 3 e o lote 3 não apresentou diferenças 

estatísticas do lote 2. De forma geral, os lotes 1 e 4 classificaram-se como os de melhor 

qualidade. Observa-se que ocorre um decréscimo no vigor dos lotes de sementes ao longo dos 

períodos de exposição no teste e, na medida em que aumentou-se a temperatura. 

Tabela 3. Envelhecimento acelerado de quatro lotes de sementes de Moringa oleifera Lam. 

submetidas as temperaturas de 40, 42 e 45°C, por 12, 24 e 72 horas. 

Lotes 

40 °C  42 °C  45 °C 

12 

 

24 

(h) 

72 

 

12 

 

24 

(h) 

72 

 

12 

 

24 

(h) 

72 

 

 Germinação (%) 

1 89,50 a 83,50 a 65,00 ab  77,00 a 75,00 a 59,00 b  57,50 a 38,50 b 3,50 a 

2 82,50 b 69,50 b 54,00 c  65,00 b 62,00 b 43,00 c  48,00 a 30,50 c 2,00 a 

3 72,00 c 65,00 b 58,50 bc  69,50 b 61,50 b 48,00 c  53,00 a 33,50 bc 2,00 a 

4 85,50 ab 79,00 a 71,00 a  80,50 a 77,50 a 72,50 a  62,50 a 57,50 a 6,00 a 

CV (%) 3,45 4,5 7,93  3,49 4,03 4,95  12,57 6,29 91,72 

As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo 

Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Nota-se que a combinação de 72 horas a 42ºC (Tabela 3), permitiu melhor identificação 

dos lotes em diferentes níveis de vigor que os outros períodos de exposição a essa mesma 

temperatura. Assim, o lote 4 foi considerado como de melhor potencial, seguido do lote 1, 

enquanto os lotes 2 e 3 foram de qualidade inferior, não diferindo estatisticamente entre si. 

Concordando dessa forma, com o teste de primeira contagem de emergência (Tabela 1) em 

termos de identificação do lote de maior potencial fisiológico. 
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Observou-se que, com a temperatura de 45ºC  (Tabela 3), houve redução drástica nos 

valores de germinação de todos os lotes após o envelhecimento por 12, 24 e 72 horas, 

ocorrendo praticamente a morte das sementes dos lotes estudados, no período de 72 horas. A 

maior exposição ao envelhecimento acelerado reduziu o desenvolvimento da plântula sob 

germinação, o que é esperado, pois a taxa de deterioração das sementes aumentam, quanto 

maior a exposição ao envelhecimento. Para essa temperatura, apenas no período de exposição 

de 24 horas houve diferença estatística significativa, em que o lote 4 foi superior aos demais, 

os lotes 1 e 3 não diferiram estatisticamente entre si, e o lote 2 foi inferior aos lotes 1 e 4. 

Entretanto, nos períodos de 12 e 72 horas, não foi possível verificar diferença estatística 

significativa.  

Assim, a elevação da temperatura do teste para 45ºC, aliada aos períodos de 

envelhecimento de 12 e 72 horas, foi inadequada para avaliar a qualidade fisiológica dos 

lotes, dificultando a separação destes. O declínio do potencial fisiológico com o passar do 

tempo, é acentuado com a sensibilidade às adversidades ambientais, aliado a isso, está a 

diminuição da capacidade de germinação, que vai ficando mais lenta, caracterizando dessa 

forma, a queda do vigor das sementes (MARCOS FILHO, 2005). Para Santos et al. (2004) e 

Binotti et al. (2008) a duração do processo de deterioração é determinada principalmente, pela 

interação entre herança genética, o grau de umidade da semente e a temperatura 

(DELOUCHE, 2002). 

Portanto, as combinações de 40ºC a 12 e 72 horas, 42ºC a 72 horas e 45ºC a 24 horas 

permitram melhor a classificação dos lotes, quanto aos seu potencial fisiológico, não 

claramente evidenciada pelas outras combinações estudadas no presente trabalho. 

Na Tabela 4 são apresentados os valores do coeficiente de correlação simples entre o 

teste de envelhecimento e os testes de caracterização fisiológica. Observou-se que o teste de 

comprimento de plântula em campo com o teste de envelhecimento acelerado mostraram 
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correlação significativa (p≤0,05) nas temperaturas de 40°C/72 horas, 42°C/12 e 72 horas e 

45°C/12 horas, indicando que estas combinações relacionam-se com a característica de 

comprimento de plântulas. Também foi verificada correlação significativa entre a 

característica de massa seca em campo e o teste de envelhecimento nas temperaturas de 42°C 

nos tempos de 24 e 72 h e 45°C/72 h, indicando que estas combinações relacionam-se com a 

característica de massa seca em campo.  

Tabela 4: Coeficiente de correlação simples (r) entre as variáveis de germinação (G), 

emergência (E), primeira contagem de emergência (PCE), índice de velocidade de emergência 

(IVE), Comprimento de plântulas em campo (CP), massa seca de plântulas em laboratório 

(MSL), massa seca de plântulas em campo (MSC) e teste de frio (TF) em relação ao 

envelhecimento acelerado (EA) a 40, 42 e 45°C, durante 12, 24 e 72 horas. 

 G E PCE IVE CPC MSL MSC TF 

EA à 

40°/12 h 

        

EA à 

40°/24 h 

        

EA à 

40°/72 h 

        

EA à 

42°/12 h 

        

EA à 

42°/24 h 

        

EA à 

42°/72 h 

        

EA à 

45°/12 h 

        

EA à 

45°/24 h 

        

EA à 

45°/72 h 

        

ns
: não significativo, * significativo a 5% de probabilidade. 

Por outro lado, os testes de germinação, emergência, primeira contagem de emergência, 

índice de velocidade de emergência, massa seca em laboratório e teste de frio não 

correlacionaram-se significativamente com o teste de envelhecimento acelerado, indicando 
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provavelmente, que no presente estudo estes testes não foram adequados para detectar 

diferenças entre o potencial fisiológico dos lotes de sementes  de moringa (Tabela 4).  

O teste de envelhecimento acelerado, nas condições em que foi conduzido no presente  

trabalho, foi considerado de grande potencial para a distinção de lotes de sementes de moringa 

quanto à viabilidade, pois foi eficiente em diferenciar lotes que o teste de germinação não 

havia diferenciado. 

 

CONCLUSÃO 

O teste de envelhecimento acelerado realizado com as combinações de 40ºC a 12 e 72 

horas, 42ºC a 72 horas e 45ºC a 24 horas constitui-se em opção eficiente para a diferenciação 

dos lotes de sementes de moringa quanto ao potencial fisiológico. 
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Condutividade elétrica de sementes de Moringa 
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Condutividade elétrica de sementes de Moringa oleifera Lam. 

 

Electrical conductivity for Moringa oleifera Lam. seeds 

 

RESUMO - Os testes de vigor para sementes tem sido excelentes ferramentas na avaliação da 

qualidade de sementes de diversas espécies, sendo o teste de condutividade um dos mais 

importantes em uso atualmente. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo adaptar a 

metodologia do teste condutividade elétrica para sementes de Moringa oleifera Lam. Para 

tanto, quatro lotes de sementes foram submetidos aos testes de germinação, emergência de 

plântula, índice de velocidade de emergência, primeira contagem de emergência, 

comprimento e massa seca de plântulas e teste de frio, para a sua caracterização fisiológica, 

foi realizado o teste de condutividade elétrica. Este último foi realizado a 25°C por períodos 

de 4, 8, 12, 16 e 24 horas de imersão, em 75 e 125 mL de água destilada, utilizando-se 25 e 50 

sementes. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado e os dados 

foram submetidos à análise de variância e as médias dos dados qualitativos comparadas entre 

si pelo teste de Tukey (p<0,05), e análise de regressão polinomial para os dados quantitativos. 

A partir dos resultados obtidos, pode-se inferir que a metodologia aplicada mostrou-se 

eficiente em separar os lotes de sementes em diferentes níveis de vigor e, as metodologias que 

melhor se ajustaram para o teste de condutividade elétrica em sementes de moringa foram, 50 
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sementes em 75 mL de água destilada por período de embebição de 4 horas e, 50 sementes em 

125 mL por 4 horas. 

 Palavras-chaves: Moringa. Potencial fisiológico. Vigor.  

ABSTRACT - The tests of seed vigor has been excellent tool to evaluate the quality of seeds 

of various species, and the electrical conductivity test one of the most important in use today. 

In this sense, the study aimed to adapt the methodology for the electrical conductivity test 

Moringa oleifera Lam. seeds. Therefore, four lots of moringa seeds were subjected to the 

germination test, emergency seedlings, emergency speed index, emergency first count, length 

and dry mass of seedlings, cold test for physiological characterization, besides the electrical 

conductivity test. . The latter was done at 25°C for periods of 4, 8, 12, 16 and 24 hours of 

immersion in 75 to 125 mL of distilled water, using 25 to 50 seeds. The experimental design 

was completely randomized and the data were submitted to analysis of variance and means 

the data qualitative compared by Tukey test (p <0.05) and polynomial regression analysis of 

the data quantitatives. From the results obtained, it can be inferred that the methodology 

applied was efficient in separating the seed lots at different levels of force and methodologies 

best fit for the electrical conductivity test in moringa seeds, were 50 seeds in 75 mL of 

distilled water for imbibition period of 4 hours and 50 seeds in 125 mL of 4 hours. 

Keywords: Moringa. Physiologic potential. Vigor.  

 

INTRODUÇÃO 

A Moringa oleifera Lam., pertence à família das Moringaceae, é nativa da Índia e 

amplamente cultivada nos trópicos de todo o mundo (KARADI et al., 2006). Popularmente 

conhecida como moringa, é uma planta rústica, de rápido crescimento, resistente à seca e alto 

valor nutritivo em sua biomassa. Assim, essas características fazem com que essa espécie seja 

apontada como alternativa para o semiárido brasileiro e torna-se ainda mais atrativa por ser de 
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fácil cultivo, baixo custo de produção e de alto rendimento (FERREIRA et al., 2008; OKUDA 

et al., 2001). Dessa forma, essas qualidades fazem com que a procura por sementes e mudas 

de alta qualidade aumentem, e isto torna-se estratégico para quem quer tornar sua produção 

mais competitiva no mercado. 

Nesse contexto, a análise de sementes constitui-se como etapa fundamental no sistema 

de produção de sementes e, a utilização de sementes de boa qualidade torna-se um fator 

determinante para o êxito do empreendimento agroflorestal, permitindo dessa forma que 

conhecimentos concretos das condições de um lote sejam obtidos, ao mesmo tempo que, 

decisões corretas, no que se refere a escolha de sementes de boa qualidade sejam tomadas 

(TOKUHISA et al., 2009;  VALADARES; PAULA, 2008).  

Em virtude disso, surge a necessidade de avaliar o potencial fisiológico dos lotes de 

sementes através de testes de vigor de rápida avaliação, que identifiquem diferenças na 

qualidade dos lotes, demandem um período de tempo relativamente curto e, possibilitem aos 

tecnologistas, produtores e pesquisadores de sementes terem um controle de qualidade 

eficiente em pouco tempo sobre diferentes lotes de sementes.  

Entre os testes de vigor, destaca-se o de condutividade elétrica, no qual a qualidade das 

sementes é avaliada indiretamente por meio da determinação da quantidade de lixiviados na 

solução de embebição das sementes. Esse teste, pressupõe que o vigor da semente está 

diretamente relacionado com a integridade do sistema de membranas celulares, em que as 

sementes de baixo vigor tendem a apresentar desorganização na estrutura das membranas 

celulares, permitindo aumento na lixiviação de solutos (MARCOS FILHO, 2005). Portanto, 

sementes menos vigorosas (mais deterioradas), liberam maior quantidade de lixiviados, como 

consequência da menor velocidade de reestruturação das membranas (VIEIRA et al., 2002). 

Diversos são os fatores que podem afetar os resultados no teste de condutividade 

elétrica, entre eles, tempo de imersão, teor de água, peso, volume, número, dosagem utilizada 
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na imersão de sementes, integridade e idade das sementes, genótipo e temperatura 

(RODRIGUES, 2006). Nesse sentido, há algumas indicações na literatura para condução do 

teste de condutividade elétrica: 25 sementes por 4 horas em 75 mL de água para avaliação de 

sementes de Phaseolus lunatus (SILVA; MELHORANÇA FILHO; SILVA et al., 2014). Em 

sementes de Zea mays everta, recomenda-se a embebição das sementes tanto a 50 quanto a 

75 mL de água, por 24 ou 48 horas (RIBEIRO et al., 2009). No entanto, para sementes de 

Moringa oleifera Lam., não há na literatura informações sobre metodologia específica para 

condução desse teste.  

Diante do exposto, o presente trabalho objetivou-se em adaptar a metodologia do teste 

condutividade elétrica para sementes de Moringa oleifera Lam.. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento utilizou sementes que foram coletadas manualmente de diferentes 

árvores, provenientes de quatro localidades distintas: Parelhas – RN (Lote 1), Ceará-mirim – 

RN (Lote 2), Caiçara – RN (Lote 3) e São Paulo – SP (Lote 4). Para cada lote, foi realizada a 

caracterização fisiológica, na qual procedeu-se  os seguintes testes e determinações:  

A determinação do teor de água foi realizada pelo método da estufa a 105 ± 3 °C por 24 

horas, utilizando-se duas subamostras de aproximadamente 4,5 g de cada lote. Os resultados 

foram expressos em porcentagem de base úmida (BRASIL, 2009). 

No teste de germinação, foram utilizados quatro subamostras de 50 sementes por lote, 

sendo utilizado folha de papel (tipo Germitest®). As sementes foram distribuídas sobre dois 

papéis e cobertas com um terceiro, previamente umedecidos com água destilada, na 

quantidade equivalente a 3 vezes seu peso seco. Os rolos contendo as sementes foram 

acondicionados em sacos plásticos e mantidos em germinador a 30°C, sendo as avaliações 

realizadas aos quatro e 10 dias após a semeadura. Os resultados foram expressos em 
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porcentagem de plântulas normais, de acordo com as recomendações das Regras para Análise 

de Sementes (BRASIL, 2009). 

O teste de emergência de plântulas, foi conduzido em casa de vegetação, utilizando-se 

bandejas plásticas, com capacidade volumétrica aproximada de 9 L, contendo areia 

previamente lavada, peneirada e esterilizada, umedecida inicialmente com 60% de sua 

capacidade retenção máxima, conforme sugerido por Brasil (2009).  Quatro subamostras de 

25 sementes foram distribuídas nas bandejas e as irrigações realizadas sempre que necessário 

para manter o substrato na capacidade de campo. Foram realizadas contagens diárias, a partir 

do sétimo dia, registrando o número de plântulas emersas, até o décimo quarto dia após a 

semeadura, para obtenção da porcentagem de plântulas emergidas.    

A primeira contagem de emergência, consistiu do registro do número de plântulas 

normais obtidas aos 7 dias após o início do teste de emergência, seus valores também foram 

expressos em porcentagem. 

O índice de velocidade de emergência (IVE), foi determinado mediante a contagem 

diária do número de plântulas normais identificadas no teste de emergência em campo, sendo 

o seu índice de velocidade de emergência calculado conforme a metodologia proposta por 

Maguire (1962), com os resultados expressos em porcentagem. 

O comprimento total e a massa seca de plântula, foram determinados pelo seguinte 

procedimento: após a contagem final do teste de emergência, as plântulas normais foram 

destorroadas, lavadas, secas e posteriormente submetidas a medições com o auxílio de uma 

régua graduada e os resultados expressos em centímetro. As mesmas plântulas das avaliações 

anteriores e, as plântulas provenientes do teste de germinação foram acondicionadas em sacos 

de papel do tipo Kraft, e levados a estufa regulada a 65°C até obtenção de peso constante (48 

horas) e, decorrido esse período, pesadas em balança analítica com precisão de 0,001 g, com 

os resultados expressos em grama (NAKAGAWA, 1999). 
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Para o teste de frio, foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes para cada lote. 

Utilizou-se o mesmo procedimento descrito para o teste de germinação. As sementes foram 

mantidas em câmara fria por 10 dias, regulada a 15°C, após este período, os rolos foram 

transferidos para germinador previamente regulado a 25°C, onde permaneceram por mais 

nove dias. Ao término deste período, foi realizada a contagem do número de plântulas 

normais, cujos resultados foram expressos em porcentagem. 

Teste de condutividade elétrica - Foram utilizados quatro lotes, cinco períodos de 

embebição (4, 8, 12, 16 e 24h), dois volumes de água destilada (75 e 125 mL) e duas 

quantidades de sementes por repetição (25 e 50). Para isso, utilizou-se quatro repetições por 

lote e, antes da leitura, as sementes foram previamente pesadas em balança analítica com 

precisão de 0,001 g e, colocadas em recipientes (copos) plásticos com capacidade para 400 

mL, cobertos com papel alumínio e, posteriormente, mantidos em germinador previamente 

regulado a 25°C. Após cada período de embebição, a condutividade elétrica foi medida com o 

auxílio de um condutivímetro da marca Tecnal
®
 modelo TEC-4MP. Antes do início das 

leituras foi realizada a leitura da prova em branco – leitura somente da água destilada. Os 

resultados das leituras foram diminuídos dos valores da condutividade elétrica obtidos da 

prova em branco e então divididos pelos respectivos valores de massa das amostras das 

sementes, sendo os resultados expressos em μS.cm
-1

.g
-1

 de semente.  

Delineamento estatístico - O delineamento estatístico utilizado foi o inteiramente 

casualizado e os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas entre 

si pelo teste de Tukey (p<0,05), para os dados qualitativos, sendo também utilizada a  análise 

de regressão polinomial, quando a natureza dos dados foi quantitativa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os dados referentes ao teor de água das sementes foram semelhantes entre os lotes 

estudados (Tabela 1). Esse fato é importante para a execução do teste, pois a uniformidade do 

teor de água inicial das sementes é fator imprescindível para obtenção de resultados 

consistentes, assim como também para padronizar as avaliações (KRZYZANOWSKI et al., 

1991). 

Tabela 1. Teor de água (TA), germinação (G), emergência (E), primeira contagem de 

emergência (PCE), índice de velocidade de emergência (IVE), comprimento de plântulas em 

campo (CP), massa seca de plântulas em laboratório (MSL), massa seca de plântulas em 

campo (MSC) e teste de frio (TF) de sementes de Moringa oleifera Lam. de quatro lotes de 

sementes. 

Lotes TA (%) G (%) E (%) PCE (%)     IVE CP (%) MSL (%) MSC (%) TF (%) 

 
8,48  87,00 b 44,00 c 11,00 b 1,20 b 12,70 ab 42,70 a 89,00 a 43,50 c 

 
7,36  97,00 ab 84,00 ab 49,00 a 2,80 a 9,53 b 31,60 b 64,30 b 93,00 a 

 
7,31  99,00 a 92,00 a 37,00 ab 2,70 a 16,00 a 28,40 b 88,80 ab 95,00 a 

 
8,00  94,00 ab 69,00 b 32,0 ab 2,10 a 16,50 a 38,00 a 112,70 a 91,00 b 

As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo 

Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

No teste de germinação (Tabela 1), foi possível observar que os lotes 2, 3 e 4, não 

diferiram entre si e apresentaram porcentagem de germinação semelhante e, os lotes 2 e 4, não 

apresentaram diferença estatística do lote 1. De acordo com Marcos Filho e Novembre (2009), 

um fator fundamental para determinação da diferença no vigor, é a semelhança no potencial 

germinativo entre lotes de sementes, pois se esses lotes apresentarem diferença muito 

acentuada na porcentagem de germinação, o próprio teste de germinação, conduzido sob 

condições ótimas, consegue detectar diferenças no potencial fisiológico das sementes. 

Para o teste de emergência (Tabela 1), os lotes 2 e 3 não diferiram estatisticamente entre 

si, porém, o lote 2 não apresentou diferença estatística do lote 4 e, o lote 1 foi o que 

demonstrou pior desempenho. Por ser conduzido em condições que simulam aquelas que as 

sementes estarão sujeitas em campo, o teste de emergência em campo, apresenta-se como um 
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teste eficiente para avaliar o potencial fisiológico de lotes de sementes (MARCOS FILHO, 

2005). Da mesma forma que o teste de emergência, o teste de índice de velocidade de 

emergência (Tabela 1), que tem por objetivo detectar diferença de vigor através da velocidade 

de emergência de diferentes lotes de sementes, também classificou o lote 1 como o lote de 

pior desempenho. 

Observando-se os valores do teste de primeira contagem de emergência (Tabela 1), 

constata-se que os lotes 2, 3 e 4, não diferiram estatisticamente entre si, assim como os lotes 3 

e 4 não diferiram do lote 1. Esse teste, pode ser considerado um teste de vigor, já que no 

processo de deterioração, a velocidade de emergência decai antes da porcentagem de 

emergência. Assim, os lotes que emergem mais rapidamente, apresentando valores mais 

elevados de emergência na primeira contagem, podem ser considerados mais vigorosos que 

aqueles de emergência mais lenta (MATHEWS, 1980; SILVA; VIEIRA, 2006).   

Para a variável comprimento de plântula (Tabela 1), nas condições de campo, os lotes 1, 

3 e 4 não diferiram estatisticamente entre si, porém, o lote 1 não apresentou diferença 

estatística do lote 2. Por meio desse teste, é possível verificar que sementes vigorosas 

originam plântulas com maior taxa de crescimento. 

Quando se observou os resultados do teste de massa seca (Tabela 1), em laboratório, os 

lotes 1 e 4 não diferiram estatisticamente entre si, apresentando valores superiores aos lotes 2 

e 3, que por sua vez não apresentaram diferença estatística entre si. Em condições de campo, 

os lotes 1, 3 e 4 não apresentaram diferença estatística entre si, porém, o lote 3 não diferiu 

estatisticamente do lote 2. O teste de massa seca, é um parâmetro importante para analisar o 

vigor de sementes, pois permite determinar a transferência de massa seca dos tecidos de 

reserva para o eixo embrionário, através do peso da massa seca da plântula 

(KRZYZANOWSKI et al., 1999). 
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Ainda na Tabela 1, os resultados para o teste de frio demonstram que houve diferença 

significativa entre os lotes quando se avaliou este parâmetro, sendo os lotes 2 e 3 superiores 

aos demais e o lote 1 de menor potencial fisiológico. Assim, esse teste por ser conduzido em 

condições estressantes, tem maior sensibilidade em prognosticar o desempenho das sementes 

em campo.  

Para os resultados do teste de condutividade elétrica (Tabela 2), avaliando-se o volume 

de 75 mL, quando se utiliza 25 sementes, observa-se que não há boa separação dos lotes, no 

que se refere a qualidade destes, dentro dos períodos de embebição testados. Porém, quando 

se utiliza 50 sementes, independente do período de embebição, percebe-se que o teste de 

condutividade elétrica foi suficientemente sensível em separar os lotes em níveis de vigor, 

classificando dessa forma, o lote 3, como aquele que produziu menor valor de condutividade, 

sendo assim o lote de melhor potencial fisiológico. O lote 4 foi o que apresentou o valor de 

condutividade mais alto, caracterizando-se como o de pior desempenho neste teste. Isso pode 

ser explicado pelo fato de alta condutividade, indicar maior liberação de exsudatos para o 

exterior da célula, e consequentemente, maior deterioração das membranas celulares das 

sementes, e a baixa condutividade elétrica, menor liberação de exsudatos, o que significa alta 

qualidade da semente (MARCOS FILHO, 2005). 

Tabela 2. Condutividade elétrica (μS.cm
-1

.g
-1

) de quatro lotes de sementes de Moringa 

oleifera Lam. embebidas por 4, 8, 12, 16 e 24 horas, em amostras de 25 e 50 sementes, 

acondicionadas em 75 mL de água destilada. 

Lotes 

25 sementes  50 sementes 

4h 8h 12h 16h 24h 4h 8h 12h 16h 24h 

1 58,30 a 67,33 a 74,57 a 77,26 a 91,34 ab  68,60 b 88,22 b 101,68 b 111,98 b 141,78 b 

2 27,20 b 36,07 bc 41,84 b 46,82 b 64,21 bc  43,52 c 59,41 c 67,08 c 74,74 c 95,98 c 

3 19,62 b 24,35 c 27,78 b 30,38 b 38,69 c  20,69 d 28,74 d 34,49 d 39,23 d 53,55 d 

4 49,36 a 58,16 ab 68,00 a 78,34 a 124,22 a   93,78 a 113,80 a 133,62 a 156,05 a 237,04 a 

CV (%) 23,97 23,75 22,44 22,52 22,76   17,37 16,04 16,22 15,89 14,79 



32 

 

 

As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Na Tabela 3, encontram-se os resultados do teste de condutividade elétrica, avaliando-se 

o volume de 125 mL em amostras de 25 e 50 sementes. Foi possível observar um padrão 

semelhante ao verificado com uso de 75 mL, no qual a quantidade de 25 sementes, não 

apresentou-se como eficiente, quando comparada a quantidade de 50 sementes. No entanto, 

quando se utiliza 50 sementes, há uma melhor estratificação dos lotes em diferentes níveis de 

vigor no período de embebição de 4h, apontando o lote 3, como o lote mais vigoroso e, o lote 

4 de menor vigor. Esta mesma combinação (quantidade de sementes e volume de água), foi 

relatada por Araújo et al. (2011), como promissora na avaliação da qualidade das sementes de 

Vigna radiata (feijão-mungo), permitindo a separação dos lotes em diferentes níveis de vigor 

a partir de 3 horas de embebição. Tal resultado corrobora com aqueles encontrados no 

presente estudo, que no entanto, apresentou melhor eficiência do teste a partir de 4h de 

embebição. 

Tabela 3. Condutividade elétrica (μS.cm
-1

.g
-1

) de quatro lotes de sementes de Moringa 

oleifera Lam. embebidas por 4, 8, 12, 16 e 24 horas em amostras de 25 e 50 sementes, 

acondicionadas em 125 mL de água destilada. 

Lotes 

25 sementes  50 sementes 

4h 8h 12 16 24 4h 8h 12h 16h 24h 

1 25,67 a 30,15 a 33,57 a 35,53 a 45,17 b  37,10 b 48,19 b 54,85 b 60,80 b 78,07 b 

2 13,57 b 19,55 b 22,01 b 25,30 b 35,95 bc  23,93 c 34,72 b 41,33 b 47,85 b 67,27 b 

3 11,68 b 14,26 b 16,54 b 18,28 b 23,79 c  11,94 d 16,86 c 19,43 c 22,44 c 30,46 c 

4 24,85 a 32,65 a 36,93 a 43,27 a 64,97 a   56,36 a 73,69 a 80, 97 a 94,60 a 142,62 a 

qCV (%) 15,56 13,81 13,12 13,51 14,47   16,65 16,91 17,56 17,19 15,77 

As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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No referente ao período de imersão das sementes de moringa (Tabelas 2 e 3), pode-se 

verificar o aumento na dosagem de eletrólitos liberados pelas sementes com o transcorrer dos 

tempos de imersão. O aumento nos valores de condutividade elétrica com o tempo de 

embebição já foi reportado em várias situações. Marques, Paula e Rodrigues (2002), 

trabalhando com sementes de Dalbergia nigra Fr. Allem. (jacarandá-da-bahia), encontraram 

resultados semelhantes, em que houve aumento nos valores de condutividade elétrica com o 

tempo de embebição, independentemente da temperatura de incubação e da qualidade do lote 

de sementes. 

De forma geral, verificou-se que para as várias combinações, volume de 

água/quantidade de sementes/período de embebição, houve aumento da quantidade de 

eletrólitos lixiviados no intervalo de 0 a 24 horas. No entanto, a classificação dos lotes tornou-

se mais evidente com a utilização de 50 sementes e volume de água destilada de 75 mL nos 

períodos de 4, 8 12, 16 e 24 horas (Tabela 2) e, 50 sementes em 125 mL por 4 horas (Tabela 

3), possibilitando dessa forma, separar os quatro lotes avaliados em quatro níveis de vigor.  

Assim, também foi possível perceber uma separação mais nítida dos lotes em diferentes 

níveis de vigor quando utilizado uma maior quantidade de sementes, isso pode ser explicado 

pelo fato de que a maior quantidade de sementes gera maior liberação de eletrólitos, uma vez 

que o comportamento esperado nesse tipo de teste, é uma diferenciação similar entre os 

diferentes lotes a medida em que eleva-se o número de sementes (SILVA; MELHORANÇA 

FILHO; SILVA et al., 2014).  

Além disso, é importante ressaltar a possibilidade de redução do período de embebição 

das sementes de moringa no teste de condutividade elétrica, uma vez que, após 4h para a 

quantidade de 50 sementes, já constatou-se a separação dos lotes em diferentes níveis de 

vigor, permitindo dessa forma, a possibilidade de realização do teste em menor tempo e, 

consequentemente, a obtenção de resultados mais rápidos. Nesse sentido, várias pesquisas 



34 

 

 

vêm sendo desenvolvidas com intuito de reduzir o tempo de embebição para a avaliação da 

condutividade elétrica em diferentes espécies, já que, a indústria de sementes, exige cada vez 

mais, procedimentos eficientes e rápidos para caracterização de lotes em relação a sua 

qualidade. 

 

CONCLUSÃO 

O teste de condutividade elétrica realizado com a combinação de 50 sementes em 75 e 

125 mL por 4 horas foi eficiente em diferenciar lotes de moringa, permitindo assim, a 

estratificação dos lotes em diferentes níveis de vigor.  
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Capítulo 3  

 

Teste de lixiviação de potássio para 

avaliação da qualidade de sementes de Moringa 

oleifera Lam.. 
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Teste de lixiviação de potássio para 

avaliação da qualidade de sementes de Moringa oleifera Lam. 

 

Potassium leaching test to evaluate quality for Moringa oleifera Lam. seeds 

 

RESUMO - A avaliação da qualidade fisiológica é um aspecto importante a ser considerado 

em programas de produção de sementes. Os métodos que possibilitam a rápida avaliação do 

vigor das sementes são de grande interesse no controle de qualidade das empresas produtoras. 

Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo adequar a metodologia do teste de lixiviação 

de potássio para sementes de Moringa oleifera Lam.. Para tanto, quatro lotes de sementes 

foram submetidos aos testes de germinação, emergência de plântula, comprimento total e 

massa seca de plântulas e teste de frio, para a sua caracterização fisiológica, além do teste de 

lixiviação de potássio. Este último foi realizado com amostras de 25 e 50 sementes, colocadas 

em copos plásticos contendo 70 e 100 mL de água destilada à 25°C por períodos de 1, 2, 3, 4, 

5 e 6 horas. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro 

repetições de 50 sementes. A partir dos resultados obtidos, pode-se inferir que o teste de 

lixiviação de potássio foi eficiente para diferenciar lotes de sementes de moringa, sendo 

recomendada a utilização de 50 sementes imersas em 100 mL de água destilada, por 2 horas 

de imersão. 

 Palavras-chaves: Moringa. Potencial fisiológico. Vigor.  

ABSTRACT - The evaluation of the physiological quality is an important aspect to be 

considered in a seed production program. The methods that enable rapid evaluation of seed 

vigor are of great interest in the quality control of producing companies. In this sense, the 
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study aimed to adapt the methodology for of the potassium leaching test Moringa oleifera 

Lam. seeds. Therefore, four lots of moringa seeds were subjected to the germination test, 

emergency seedlings, length and dry mass of seedlings, cold test for physiological 

characterization, besides the potassium leaching test. The latter was done with samples 25 to 

50 seeds, placed in plastic cups containing 70 and 100 mL of distilled water at 25°C for 

periods of 1, 2, 3, 4, 5 and 6 hours. The experimental design was completely randomized with 

four replications of 50 seeds. From the results obtained, it can be inferred potassium leaching 

test was efficient to differentiate lots of moringa seeds, the use is recommended 50 seeds 

immersed in 100 ml of water distilled for 2 hours immersion. 

Keywords: Moringa. Physiologic potential. Vigor.  

 

INTRODUÇÃO 

A Moringa oleifera Lam., popularmente conhecida como moringa, é uma espécie 

vegetal que pertence à família das Moringaceae. É nativa do nordeste indiano e amplamente 

distribuída por países da Ásia e África ocidental (GALLÃO; DAMASCENO; BRITO, 2006), 

sendo uma planta de fácil cultivo e muito adaptada as condições do Brasil, principalmente no 

Nordeste.  

A moringa tem sido amplamente cultivada por ser considerada uma árvore de múltiplos 

usos, principalmente pelo seu valor alimentar, medicinal, industrial e também por poder ser 

utilizada em tratamentos de purificação da água (BEZERRA; MOMENTÉ; MEDEIROS 

FILHO, 2004). Assim, mudas de moringa vem sendo bastante procuradas para recuperação de 

áreas degradadas e cultivos comerciais, sendo as sementes desta espécie, os principais 

insumos para o estabelecimento de mudas. Nesse sentido, as sementes constituem o principal 

insumo no processo de produção, sendo necessário assegurar que sementes de boa qualidade 
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sejam produzidas e possam ser utilizadas com segurança por agricultores, técnicos e 

empresários. 

O procedimento rotineiro para avaliar a capacidade das sementes de produzirem 

plântulas normais em condições ideais é o teste de germinação, porém, nem sempre esse teste 

expressa as diferenças de desempenho entre lotes de sementes durante o armazenamento ou 

em campo (DUTRA; VIEIRA, 2006). Então, faz-se necessário avaliar o vigor das sementes 

para complementar as informações obtidas pelo teste de germinação. 

A rapidez na avaliação da qualidade das sementes permite a tomada de decisões rápidas, 

consequentemente, a pesquisa em tecnologia de sementes tem procurado desenvolver ou 

aperfeiçoar testes que possibilitem avaliar com eficiência, a qualidade fisiológica das 

sementes, em um período de tempo relativamente curto (VANZOLINI; NAKAGAWA, 

2003). Para isso, vários procedimentos tem sido utilizados, dentre eles, o teste de lixiviação de 

potássio, que vem se destacando como ferramenta eficiente na avaliação do potencial 

fisiológico de lotes de sementes de várias espécies cultivadas como em  Phaseolus vulgaris 

(MIGUEL; MARCOS FILHO, 2002), Zea mays (MIRANDA et al., 2003), Triticosecale 

Wittm. (STEINER et al., 2011) e florestais, como Corymbia citriodora (GONZALES, et al., 

2011). 

Esse teste tem princípio semelhante ao de condutividade elétrica, baseando-se na 

integridade das membranas celulares das sementes. A diferença entre eles é que, no de 

condutividade elétrica, determina-se a quantidade total de íons liberados durante a embebição 

e, no de lixiviação de potássio, quantifica-se somente o potássio lixiviado na solução, já que 

este é o principal íon inorgânico lixiviado pelas sementes durante a embebição (KIKUTI et 

al., 2008). 

Diversos são os fatores que podem afetar os resultados no teste de lixiviação de 

potássio, entre eles, o período de tempo, a quantidade de água e a quantidade de sementes 
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utilizadas (CUSTÓDIO, 2005). Dessa forma, há algumas indicações na literatura para 

condução do teste de lixiviação de potássio: 25 sementes em 75 ou 100 mL de água por 60 

minutos de embebição para avaliação de sementes de amendoim (KIKUTI, 2008). Em 

sementes de rúcula, a combinação de 50 sementes em 50 mL de água por 2 horas foi eficiente 

na avaliação do vigor (ALVES; SÁ, 2010). No entanto, para sementes de Moringa oleifera 

Lam., informações sobre metodologia para condução desse teste ainda são escassas.  

Diante do exposto, objetivou-se neste trabalho adequar a metodologia do teste de 

lixiviação de potássio para sementes de moringa visto que não há na literatura informações 

sobre metodologia específica para condução deste teste, para esta espécie. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizaram-se sementes coletadas manualmente em plantas isoladas, provenientes de 

quatro localidades distintas: Caiçara do Norte – RN (Lote 1), Natal – RN (Lote 2), Bom Jesus 

– RN (Lote 3) e São Paulo – SP (Lote 4). Para cada lote, foi realizada a caracterização 

fisiológica, na qual procederam-se  os seguintes testes e determinações:  

A determinação do teor de água foi realizada pelo método da estufa a 105 ± 3°C por 24 

horas, utilizando-se duas subamostras de aproximadamente 4,5 gramas de cada lote. Os 

resultados foram expressos em porcentagem de base úmida (BRASIL, 2009). 

No teste de germinação foram utilizadas quatro subamostras de 50 sementes por lote, 

distribuídas em folhas de papel (tipo Germitest
®
). As sementes foram colocadas sobre dois 

papéis e cobertas com um terceiro, previamente umedecidos com água destilada, na 

quantidade equivalente a 3 vezes seu peso seco. Os rolos contendo as sementes foram 

acondicionados em sacos plásticos, que depois de fechados, mantiveram-se em germinador do 

tipo B.O.D. a 30°C. As avaliações se deram aos quatro e 10 dias após a semeadura, sendo essa 

metodologia adotada a partir de trabalhos preliminares realizados no laboratório. Os 
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resultados foram expressos em porcentagem de plântulas normais, de acordo com as 

recomendações das Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). 

O teste de emergência de plântulas foi conduzido em casa de vegetação, utilizando-se 

bandejas plásticas, com capacidade volumétrica aproximada de 9 L, contendo areia 

previamente lavada, peneirada e esterilizada, umedecida inicialmente com 60% de sua 

capacidade retenção máxima, conforme sugerido por Brasil (2009).  Quatro subamostras de 

25 sementes foram distribuídas nas bandejas e as irrigações realizadas sempre que necessário 

para manter o substrato na capacidade de campo. Foram realizadas contagens diárias, a partir 

do sétimo dia, registrando o número de plântulas emergidas, até o décimo quarto dia após a 

semeadura, para obtenção da porcentagem de emergência.    

Comprimento total e a massa seca de plântula, foram determinados pelo seguinte 

procedimento: após a contagem final do teste de germinação, as plântulas normais foram 

submetidas a medições com o auxílio de uma régua e, após a contagem final do teste de 

emergência, as plântulas normais foram destorroadas, lavadas, secas e posteriormente 

submetidas a medições com o auxílio de uma régua graduada e os resultados expressos em 

centímetro. As mesmas plântulas das avaliações anteriores foram acondicionadas em sacos de 

papel do tipo Kraft e levadas a estufa regulada a 65°C até obtenção de peso constante (48 

horas) e, decorrido esse período, pesadas em balança analítica com precisão de 0,001 g, com 

os resultados expressos em grama (NAKAGAWA, 1999). 

Para o teste de frio, foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes para cada lote. 

Utilizou-se o mesmo procedimento descrito para o teste de germinação. As sementes foram 

mantidas em câmara fria por 10 dias regulada a 15°C, após este período, os rolos foram 

transferidos para germinador previamente regulado a 25°C, onde permaneceram por mais 

nove dias. Ao término deste período, foi realizada a contagem do número de plântulas 

normais, cujos resultados foram expressos em porcentagem. 
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Teste de lixiviação de potássio - Utilizaram-se quatro lotes de sementes submetidos a 

quatro combinações de numero de sementes e duas quantidades de água para a imersão (25 

sementes/70 mL, 50 sementes/70 mL, 25 sementes/100 mL e 50 sementes/100 mL) em cinco 

períodos de embebição (1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas). Para isso, utilizaram-se quatro repetições por 

lote e, antes de serem imersas, as sementes foram previamente pesadas em balança analítica 

com precisão de 0,001 g e, colocadas em recipientes (copos) plásticos com capacidade para 

400 mL, que depois de abastecidos com as quantidades de água citadas anteriormente foram 

cobertos com papel alumínio e, posteriormente, mantidos em germinador previamente 

regulado a 25°C. As leituras do teste de lixiviação de potássio foram realizadas em fotômetro 

de chama da marca Micronal
®
, modelo B462, e as unidades expressas em mg.dm

-3
. Para o 

cálculo da lixiviação de potássio, foi realizado a multiplicação da leitura obtida no fotômetro 

de chama (potássio.mL
-1

) pelo volume de água destilada (mL) e dividido pela massa da 

amostra (g), com os resultados expressos em ppm k
+
. g

-1 
semente. 

O delineamento experimental adotado para todos os testes foi o inteiramente 

casualizado. Os dados obtidos em cada teste foram analisados através da análise de variância 

e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

Foram calculados ainda os coeficientes de correlação simples de Pearson (r) entre os 

resultados dos testes de caracterização fisiológica e o teste de lixiviação de potássio. Para a 

execução das análises estatísticas foi utilizado o programa estatístico ASSISTAT 

(CTRN/UFCG), versão 7.7 beta. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O teor de água das sementes (Tabela 1), determinado no momento da caracterização 

inicial, variou de 7,31% a 8,53% entre os lotes de sementes. Essa semelhança de valores é 

primordial para que os testes não sejam afetados por diferenças na atividade metabólica, 

velocidade de umedecimento e na intensidade de deterioração das sementes, além disso, não 
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foram observadas diferenças superiores a 4%, o que é desejável, comprovando dessa forma, 

uniformidade de condições na execução do teste (MARCOS FILHO, 2005). 

Tabela 1 - Teor de água (TA), germinação (G), emergência (E), comprimento de plântulas em 

laboratório (CPL) comprimento de plântulas em campo (CPC), massa seca de plântulas em 

laboratório (MSL), massa seca de plântulas em campo (MC) e teste de frio (TF) de sementes 

de Moringa oleifera LAM. de quatro lotes de sementes. 

Lotes TA (%) G (%) E (%)  CPL (%)    CPC (%) MSL (%) MC (%) TF (%) 

 7,31 99,00 a 92,00 a  13,16 b  16,03 ab   25,37 b 

 

 88,83 b 97,00 a 

 8,53 94,00 ab 78,00 b  14,33 ab  13,81 b   38,93 ab 

 

 118,58 b 89,50 a 

 7,32  90,00 b 79,00 b  12,28 b  19,56 a   31,38 ab  179,84 a 60,00 c 

 8,00 94,00 ab 69.00 c  16,48 a  16,46 ab   38,03 a  112.7 b 71,00 b 

As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo 

Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

No teste de germinação (Tabela 1), foi possível observar que os lotes 1, 2 e 4, não 

diferiram entre si e, os lotes 2 e 4, não apresentaram diferença estatística do lote 3. Em 

condições ótimas de ambiente, a germinação é rápida e máxima, consequentemente, não prevê 

o comportamento da semente sob ampla variação das condições (MARCOS FILHO, 2005). 

De acordo com Bhering et al. (2004), os dados obtidos no teste de germinação precisam ser 

complementados, com a realização de testes de vigor, que forneçam informações mais 

consistentes na determinação do potencial fisiológico das sementes. 

Para o teste de emergência em campo (Tabela 1), foi observado que o lote 1 demonstrou 

melhor desempenho e o lote 4, pior desempenho. Para todos os lotes, a porcentagem de 

emergência de plântulas foi menor que no teste de germinação, provavelmente devido as 

condições de laboratório, que superestimam os resultados em relação às condições de campo, 

que são condições mais estressantes. De acordo com Menezes et al. (2007), o teste de 

emergência em campo, sob influência de condições ambientais, expõe as sementes a condição 

de estresse, permitindo identificar diferenças menos perceptíveis por testes conduzidos em 

condições ótimas, que por sua vez, nem sempre expressam com precisão a qualidade 
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fisiológica, pois não identificam diferenças menos acentuadas entre lotes de alta qualidade, 

logo, o teste conduzido em campo, permite estimar o desempenho dos lotes em condições 

variadas de ambiente, sendo assim, um teste eficiente em diferenciar lotes com qualidades 

distintas.  

Para variável comprimento de plântula (Tabela 1), conduzido em laboratório, os lotes 2 

e 4 não  apresentaram diferença estatística entre si, porém, o lote 2 não apresentou diferença 

estatística dos lotes 1 e 3. Em condições de campo, os lotes 1, 3 e 4 não diferiram 

estatisticamente entre si, porém, os lotes 1 e 4 não apresentaram diferença estatística do lote 2. 

De acordo com Dan et al., (1987), o fato das sementes mais vigorosas originarem plântulas 

com maior taxa de crescimento, ocorre em função da maior translocação das reservas dos 

tecidos de armazenamento para o crescimento do eixo embrionário. Nesse estudo, através 

desse teste de vigor, foi possível verificar que os lotes 2 e 4 (Tabela 1), no teste de 

germinação, produziram plântulas de maior comprimento e, os lotes 1, 3 e 4 (Tabela1), em 

emergência em campo, originaram plântulas com maior taxa de crescimento. 

Ainda na Tabela 1, para os resultados do teste de massa seca, em laboratório, observou-

se que os lotes 2, 3 e 4 não diferiram estatisticamente entre si e, os lotes 2 e 3, não 

apresentaram diferença estatística do lote 1. Em condições de campo, o lote 3 foi considerado 

de melhor desempenho, transferindo dessa forma, mais matéria para plântula em formação e, 

os lotes 1, 2 e 4, foram classificados como de qualidade inferior. Sementes que apresentam 

maiores tamanhos e densidades, são as que possuem normalmente embriões bem formados e 

com maiores quantidades de reservas, consequentemente, são as mais vigorosas 

(MARCOS FILHO, 2005). 

Os resultados do teste de frio (Tabela 1), demonstram que houve diferença significativa 

entre os lotes, sendo os lotes 1 e 2 superiores aos demais e o lote 3 de menor potencial 

fisiológico. Assim, esse teste tem maior sensibilidade em ranquear os lotes de sementes, por 
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ser um teste que é conduzido em condições mais estressantes, logo, o lote de sementes que 

apresenta melhor desempenho sob condições de baixa temperatura, é considerado mais 

vigoroso. 

A análise de sementes por meio de testes de caracterização fisiológica, é de suma 

importância, uma vez que fornece informações que expressam a sua qualidade fisiológica, 

podendo assim, estas informações serem utilizadas para fins de semeadura, armazenamento e 

comercialização. Para avaliação da qualidade de um lote de sementes, uma série de atributos 

que determinam seu valor para semeadura, envolvem componentes de origem genética, física, 

fisiológica e sanitária. Estes quatro atributos básicos que determinam a qualidade das 

sementes, tem importância semelhante, no entanto, o aspecto fisiológico, geralmente desperta 

a atenção da pesquisa para elucidar os vários aspectos relativos à viabilidade e vigor das 

sementes (MARCOS FILHO, 2005). Portanto, a utilização de testes de caracterização 

fisiológica constitui-se como importante ferramenta para se estimar a qualidade das sementes. 

Para os resultados do teste de lixiviação de potássio (Tabela 2), avaliando-se o 

tratamento de 25 sementes/70 mL observou-se que não há separação dos lotes quando 

utilizados os períodos de embebição de 1 e 2 horas, porém, os períodos de imersão de 3, 4 e 5 

horas,  permitiram a classificação dos lotes 1, 2 e 4 como os de melhor desempenho. O lote 3, 

apresentou desempenho mais baixo, com maior liberação de potássio na solução de imersão 

pela semente, o que se verifica em lotes de menor vigor (ALVES; SÁ, 2010). Para esta 

combinação (25 sementes/70 mL), com sementes imersas por 6 horas, verificou-se que o lote 

1 apresentou menor quantidade de lixiviados, podendo ser considerado o lote de maior 

potencial fisiológico. De forma geral, para este tratamento, a partir de 3 horas de imersão em 

água foi possível observar diferenciação dos lotes em níveis de vigor. Estes resultados 

diferem dos obtidos nos trabalhos de Rodo e Marcos Filho (2001) com cebola, e de Miguel e 

Marcos Filho (2002) com milho, que obtiveram resultados satisfatórios com a utilização de 
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um menor período de embebição, sendo os períodos de 30 a 60 minutos eficientes em separar 

lotes de sementes em diferentes níveis de vigor.  

Tabela 2 - Lixiviação de potássio (ppm k
+
.g

-1
sementes) de quatro lotes de sementes de 

Moringa oleifera Lam. embebidas por 1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas em amostras de 25 e 50 sementes, 

acondicionadas em 70 mL de água destilada a 25ºC.  

      Períodos de embebição (horas) 

Lotes 
25 sementes/70 mL 

1 2 3 4 5 6 

 
ppm k

+
.g

-1
sementes 

1 23,08 a 34,45 a 38,12 b 40,67 b 43,95 b 63,26 b 

2 25,55 a 36,45 a 40,12 b 42,15 b 47,35 b 73,76 a 

3 28,49 a 45,73 a 56,13 a 64,15 a 68,17 a 78,16 a 

4 26,72 a 39,56 a 45,15 b 47,13 b 51,89 b 80,90 a 

CV (%) 14,05 11,97 10,12 12,11 14,76 13,41 

Lotes 
50 sementes/70 mL 

1 2 3 4 5 6 

                      ppm k
+
.g

-1
sementes 

1 23,89 b 38,85 a 50,71 a 55,18 a 61,24 b 63,26 b 

2 33,56 b 38,95 a 52,78 a  68,45 a 70,45 a 73,76 a 

3 47,07 a 54,28 a 68,79 a 71,98 a  75,47 a 78,16 a 

4 30,90 b 51,22 a 65,43 a 69,87 a 73,45 a 80,90 a 

CV (%) 16,29 17,03 18,27 16,57 14,23 13,41 

As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo 

Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Quando utilizou-se 50 sementes/70 mL (Tabela 2), observou-se que com 2, 3 e 4 horas 

de imersão não houve diferença estatística entre os lotes, entretanto, quando utilizado o tempo 

de 1 hora, podemos observar diferenciação entre eles, em que os lotes 1, 2 e 4 foram 

classificados como os lotes de melhor desempenho e, o lote 3, que liberou uma maior 

quantidade de lixiviados para o meio, o que pode significar uma condição mais avançada de 

deterioração, foi classificado como de pior desempenho. Ainda utilizando-se essa combinação 

(50 sementes/70 mL) nos tempos de 5 e 6 horas, o lote 1 foi classificado como o de melhor 

potencial fisiológico. Esse resultado corrobora com aqueles obtidos no teste de emergência 

em campo, que também classifica o lote 1 como o lote de melhor desempenho. 
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Na Tabela 3, encontram-se os resultados do teste de lixiviação de potássio avaliando-se 

o volume de 100 mL em amostras de 25 e 50 sementes. Quando utiliza-se 25 sementes/100 

mL, em todos os tempos de embebição, foi possível observar os lotes 1 e 2 foram 

classificados como os lotes de maior potencial fisiológico, e os lotes 3 e 4, com os de 

desempenho inferior. 

Tabela 3 - Lixiviação de potássio (ppm k
+
. g

-1
sementes) de quatro lotes de sementes de 

Moringa oleifera Lam. embebidas por 1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas em amostras de 25 e 50 sementes, 

acondicionadas em 100 mL de água destilada a 25ºC. 

Períodos de embebição (horas) 

Lotes 
                             25 sementes/100 mL 

1 2 3 4 5 6 

ppm k
+
.g

-1
sementes 

1 25,01  b 40,12 b 43,76 b 49,14 b 52,34 b 57,14 b 

2 28,29 b 43,45 b 45,11 b 51,22 b 55,23 b 60,17 b 

3 54,57 a 68,65 a 73,56 a 78,15 a 82,37 a 85,87 a 

4 48.92 a 65,11 a 70,14 b 75,32 a 78,54 a 82,26 a 

CV (%) 16,79 18,15 17,12 19,11 15,14 13,23 

Lotes 
                             50 sementes/100 mL 

1 2 3 4 5 6 

ppm k
+
.g

-1
sementes 

1 36,12 b 40,54 d 51,13 d 53,52 d 59,11 d 61,45 d 

2 39,46 b 52,13 c 63,09 c 67,21 c 70,18 c 72,88 c 

3 62,76 a 79,88 a 88,15 a 94,13 a 96,11 a 99,16 a 

4 55,15 a 65,64 b 70,76 b 76,13 b 80,34 b 82,31 b 

CV (%) 15,04 17,48 19,12 14,49 13,12 16,51 

As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo 

Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Quando utiliza-se 50 sementes/100 mL (Tabela 3), observa-se que no tempo de 1 hora, 

os lotes 1 e 2 são classificados como de desempenho superior e os lotes 3 e 4 de qualidade 

inferior, entretanto, nos demais tempos de embebição, 2, 3, 4, 5 e 6 horas, há uma melhor 

separação dos lotes, sendo esses tempos capazes de separar lotes em quatro níveis de vigor, 

apontando o lote 1 como aquele que liberou menor quantidade de potássio para o meio, 

consequentemente, o lote de melhor vigor, e o lote 3 o de pior desempenho, liberando maior 
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quantidade de potássio para o meio, pois, a primeira consequência da redução do vigor das 

sementes, é a elevada lixiviação de solutos das sementes, cujo aumento é causado pela 

deterioração e por danos de embebição, os quais interagem entre si, pois sementes mais 

deterioradas são mais suscetíveis aos danos por embebição e, consequentemente, ao aumento 

de lixiviados na água de imersão (MATTHEWS; POWELL, 2006). Estes resultados diferem 

dos encontrados por Kikuti et al. (2008) que trabalhando com sementes de amendoim 

observaram que o teste de lixiviação de potássio foi eficiente em distinguir lotes de sementes 

de amendoim a partir de 60 minutos embebição. 

É importante ressaltar que um maior tempo de imersão das sementes possibilitou uma 

maior quantidade de lixiviados (Tabelas 2 e 3), isso pode ser explicado pelo fato de que a 

quantidade de exsudatos das sementes na solução de embebição, pode ser influenciada pela 

incidência de danos causados pela velocidade de embebição, pelo grau de deterioração, pelo 

estádio de desenvolvimento no momento da colheita, pela temperatura e tempo de embebição 

e por injúrias no tegumento da semente (GONZALES et al., 2011). 

Além disso, observou-se que a maior quantidade de sementes e maior quantidade de 

água (50 sementes/100 mL), permitiu uma melhor diferenciação dos lotes, provavelmente 

devido ao fato de que maior quantidade de sementes gera maior liberação de íons de potássio, 

uma vez que o comportamento esperado nesse tipo de teste, é uma diferenciação similar entre 

os lotes, a medida em que eleva-se o número de sementes (SILVA; MELHORANÇA FILHO; 

SILVA et al., 2014). Aliado a isso, o uso de maior quantidade de água possibilitou a melhor 

diferenciação dos lotes em níveis de vigor. Essa combinação de quantidade de 50 sementes e 

maior quantidade de água utilizada foi relatada por Barbiere et al. (2012), em seu trabalho 

utilizando o teste de lixiviação de potássio para avaliação do vigor em sementes de arroz, no 

qual observaram que a combinação de 50 sementes/50 mL (maior quantidade de água) foi 
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mais eficiente para classificar lotes de sementes de arroz em função de sua qualidade 

fisiológica. 

A combinação 50 sementes/100 mL (Tabela 3) apresentou melhor distinção dos lotes 

em níveis de vigor a partir de 2 horas de imersão das sementes, sendo o período de 2 horas, o 

que permitiu melhor separação de lotes de sementes de moringa em diferentes níveis de vigor, 

no menor período de tempo. A redução do tempo de obtenção dos resultados no teste de 

lixiviação de potássio é de grande importância para empresas de sementes, que buscam testes 

eficientes e rápidos na detecção de diferenças de desempenho entre lotes de alto e baixo 

potencial fisiológico, possibilitando assim maior agilidade na tomada de decisão sobre o 

destino dos lotes.  

Os coeficientes de correlação simples entre os testes de caracterização fisiológica e o 

teste de lixiviação de potássio foi realizado, com o intuito de verificar a consistência das 

informações obtidas e relacionar a metodologia do teste de lixiviação com testes de vigor. Os 

coeficientes de correlação simples são apresentados na Tabela 4. Observou-se que o teste de 

massa seca em campo apresentou correlação significativa e positiva com os tratamentos de 25 

sementes/70 mL por tempos de imersão de 3, 4 e 5 horas e de 50 sementes/70 mL no tempo 

de 1 hora, isso significa que o lote que apresentou maiores valores de massa seca em campo, 

foi o lote que apresentou maior quantidade de lixiviados, embora estatisticamente se 

relacionem, fisiologicamente, as sementes que lixiviam mais são as menos vigorosas e, as 

sementes com maior massa seca, são as mais vigorosas.  
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Tabela 4: Coeficiente de correlação simples (r) entre as variáveis de germinação (G), 

emergência (E), comprimento de plântulas em laboratório (CPL), comprimento de plântulas 

em campo (CPC), massa seca de plântulas em laboratório (MSL), massa seca de plântulas em 

campo (MSC) e teste de frio (TF) em relação ao teste de lixiviação de potássio de quatro lotes 

de sementes de Moringa oleifera Lam, em amostras de 25 e 50 sementes acondicionadas em 

70 e 100 mL de água destilada embebidas por 1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas. 
Tratamentos    G      E   CPL  CPC   MSL    MSC     TF 

70 Ml 

25 sementes/70mL - 1 h        

25 sementes/70mL - 2 h        

25 sementes/70mL - 3 h        

25 sementes/70mL - 4 h        

25 sementes/70mL - 5 h        

25 sementes/70mL - 6 h        

50 sementes/70mL - 1 h        

50 sementes/70mL - 2 h        

50 sementes/70mL - 3 h        

50 sementes/70mL - 4 h        

50 sementes/70mL - 5 h        

50 sementes/70mL - 6 h        

100 mL 

25 sementes/100mL - 1 h        

25 sementes/100mL - 2 h        

25 sementes/100mL - 3 h        

25 sementes/100mL - 4 h        

25 sementes/100mL - 5 h        

25 sementes/100mL - 6 h        

50 sementes/100mL - 1 h        

50 sementes/100mL - 2 h        

50 sementes/100mL - 3 h        

50 sementes/100mL - 4 h        

50 sementes/100mL - 5 h        

50 sementes/100mL - 6 h        

ns: não significativo; *: significativo a 5% de probabilidade. 

 

 



52 

 

 

A análise de correlação deve ser interpretada com bastante atenção, pois a correlação 

significativa indica uma tendência de variação semelhante entre dois testes, não significando, 

porém, que ocorra uma correspondente precisão de estimativa da qualidade fisiológica do lote 

(LIMA, 1993). Também foi verificado correlação significativa, porém negativa, para o teste 

de frio e esses tratamentos, em que aumentos nos valores de lixiviação de potássio 

corresponderam a reduções na porcentagem de germinação obtidas pelo teste de frio, assim, 

pode-se afirmar que o teste de frio forneceu informações semelhantes quanto ao potencial 

fisiológico dos lotes de moringa com esses tratamentos, classificando o lote 3 como o lote de 

pior qualidade fisiológica (Tabela 4). 

 No que se refere as combinações de 25 e 50 sementes/100 mL em todos os tempos 

estudados (Tabela 4), também verificou-se correlação significativa negativa com o teste de 

frio, demonstrando que aumentos nos valores de lixiviação de potássio corresponderam a 

reduções na porcentagem de germinação obtida pelo teste de frio, mostrando dessa forma, 

informações semelhantes quanto ao potencial fisiológico de lotes de sementes de moringa. 

Este resultado não corrobora com os relatados por Barbiere et al. (2012), que trabalhando com 

teste de lixiviação de potássio para a avaliação do vigor de sementes de arroz, não encontrou 

correlação significativa entre os teste de lixiviação de potássio e o teste de frio. 

 

CONCLUSÃO 

A metodologia adequada para o teste de lixiviação de potássio é a utilização de 50 

sementes, 100 mL de água destilada e  2 horas de embebição. 
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INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 

 

Atenção: As normas da Revista Ciência Agronômica podem sofrer alterações, portanto não 

deixe de consultá-las antes de fazer a submissão de um artigo. Elas são válidas para todos os 

trabalhos submetidos neste periódico. Um modelo de artigo pode ser visto em “MODELO 

ARTIGO” no endereço http://www.ccarevista.ufc.br. 

 

1. Política Editorial 

A Revista Ciência Agronômica destina-se à publicação de artigos científicos, artigos 

técnicos e notas científicas que sejam originais e que não foram publicados (as) ou 

ubmetidos (as) a outro periódico, inerentes às áreas de Ciências Agrárias e Recursos 

aturais. A RCA também aceita e incenti submissões de artigos redigidos em Inglês e 

emEspanhol. Em caso de autores não nativos destas línguas, o artigo deverá ser editado 

poruma empresa prestadora deste serviço e o comprovante enviado para a sede da RCA no 

ato da submissão através da nossa página no campo “Transferir Documentos Suplementares”. 

Os trabalhos submetidos à RCA serão avaliados preliminarmente pelo Comitê Editorial e 

só então serão enviados para pelo menos dois (2) revisores da área e publicados, somente, se 

aprovados por eles e pelo Comitê Editorial. A publicação dos artigos será baseada na 

originalidade, qualidade e mérito científico, cabendo ao Comitê Editorial a decisão final do 

aceite. O sigilo de identidade dos autores e revisores será mantido durante todo o processo. A 

administração da revista tomará o cuidado para que os revisores de cada artigo sejam, 

obrigatoriamente, de instituições distintas daquela de origem dos autores. O artigo que 

apresentar mais de cinco autores não terá a sua submissão aceita pela Revista Ciência 

Agronômica, salvo algumas condições especiais (ver Autores). Não serão permitidas 

mudanças nos nomes de autores a posteriori. 

 

2. Custo de publicação 

O custo é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por página editorada no formato final. No ato 

da submissão é requerido um depósito de R$ 80,00 (oitenta reais) não reembolsáveis, 

valor este que será deduzido no custo final do artigo editorado e aceito para publicação. Se o 

trabalho for rejeitado na avaliação prévia do Comitê Editorial, a taxa paga não poderá ser 

reutilizada para outras submissões dos autores. O comprovante de depósito ou transferência 

deve ser enviado ao e-mail da RCA (ccarev@ufc.br). No caso do trabalho conter impressão 

colorida deverá ser pago um adicional de R$ 80,00 (oitenta reais) por página. Os depósitos 

ou transferências deverão ser efetuados em nome de:  

 

REVCIENAGRON ALEK 

Banco do Brasil: Agência bancária: 4439-3 - Conta poupança: 13.215-2 Var 51 

 

As opiniões emitidas nos trabalhos são de exclusiva responsabilidade de seus autores. A 

Revista Ciência Agronômica reserva-se o direito de adaptar os originais visando manter a 

http://www.ccarevista.ufc.br/
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uniformidade da publicação. A RCA não mais fornece separatas ou exemplares aos autores. A 

distribuição na forma impressa da RCA é de responsabilidade da Biblioteca de Ciência e 

Tecnologia da Universidade Federal do Ceará sendo realizada por meio de permuta com 

bibliotecas brasileiras e do exterior. Na submissão online é requerido: 

1. A concordância com a declaração de responsabilidade de direitos autorais; 

2. Que o autor que fizer a submissão do trabalho cadastre todos os autores no sistema; 

3. Identificação do autor de correspondência com endereço completo. 

3. Formatação do Artigo 

DIGITAÇÃO: no máximo 20 páginas digitadas em espaço duplo (exceto Tabelas), fonte 

Times New Roman, normal, tamanho 12, recuo do parágrafo por 1 cm. Todas as margens 

deverão ter 2,5 cm. As linhas devem ser numeradas de forma contínua. 

 

ESTRUTURA: o trabalho deverá obedecer à seguinte ordem: título, título em inglês, resumo, 

palavras-chave, abstract, key words, introdução, material e métodos, resultados e discussão, 

conclusões, agradecimentos (opcional) e referências. 

 

TÍTULO: deve ser escrito com apenas a inicial maiúscula, em negrito e centralizado na 

página com no máximo 15 palavras. Como chamada de rodapé numérica, extraída do título, 

devem constar informações sobre a natureza do trabalho (se extraído de tese/dissertação, se 

pesquisa financiada,...) e referências às instituições colaboradoras. Os subtítulos: Introdução, 

Material e métodos, Resultados e discussão, Conclusões, Agradecimentos e Referências 

devem ser escritos em caixa alta, em negrito e centralizados. 

 

AUTORES: na primeira versão do artigo submetido, os nomes dos autores e a nota de 

rodapé deverão ser omitidos. Somente na versão final o artigo deverá conter o nome de 

todos os autores com identificação em nota de rodapé, inclusive a do título. Os nomes 

completos (sem abreviaturas) deverão vir abaixo do título, somente com a primeira letra 

maiúscula, um após outro, separados por vírgula e centralizados na linha. Como nota de 

rodapé na primeira página, deve-se indicar, de cada autor, afiliação completa (departamento, 

centro, instituição, cidade, estado e país), endereço eletrônico e endereço completo do autor 

correspondente. O autor de correspondência deve ser identificado por um "*". Só serão 

aceitos artigos com mais de cinco autores, quando, comprovadamente, a pesquisa tenha 

sido desenvolvida em regiões distintas (diferentes). 

 

RESUMO e ABSTRACT: devem começar com estas palavras, na margem esquerda, em 

caixa alta e em negrito, contendo no máximo 250 palavras. 

 

PALAVRAS-CHAVE e KEY WORDS: devem conter entre três e cinco termos para 

indexação. Os termos usados não devem constar no título. Cada palavra-chave e key word 

deve iniciar com letra maiúscula e ser seguida de ponto. 

 

INTRODUÇÃO: deve ser compacta e objetiva contendo citações atuais que apresentem 

relação com o assunto abordado na pesquisa. As citações presentes na introdução devem ser 
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empregadas para fundamentar a discussão dos resultados, criando, assim, uma 

contextualização entre o estudo da arte e a discussão dos resultados. Não deve conter mais de 

550 palavras. 

 

CITAÇÃO DE AUTORES NO TEXTO: a NBR 10520/2002 estabelece as condições 

exigidas para a apresentação de citações em documentos técnico-científicos e acadêmicos. 

Nas citações, quando o sobrenome do autor, a instituição responsável ou título estiver incluído 

na sentença, este se apresenta em letras maiúsculas/minúsculas, e quando estiverem entre 

parênteses, em letras maiúsculas. 

 

Ex: Santos (2002) ou (SANTOS, 2002); com dois autores ou três autores, usar Pereira e 

Freitas (2002) ou (PEREIRA; FREITAS, 2002) e Cruz, Perota e Mendes (2000) ou (CRUZ; 

PEROTA; MENDES, 2000); com mais de três autores, usar Xavier et al. (1997) ou (XAVIER 

et al., 1997). 

VÁRIOS AUTORES CITADOS SIMULTANEAMENTE: havendo citações indiretas de 

diversos documentos de vários autores mencionados simultaneamente e que expressam a 

mesma idéia, separam-se os autores por ponto e vírgula, em ordem alfabética, independente 

do ano de publicação. 

Ex: (FONSECA, 2007; PAIVA, 2005; SILVA, 2006). 

 

SIGLAS: quando aparecem pela primeira vez no texto, deve-se colocar o nome por extenso, 

seguido da sigla entre parênteses. 

Ex: De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) [...]. 

 

TABELAS: devem ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos na parte 

superior. Não usar linhas verticais. As linhas horizontais devem ser usadas para separar o 

título do cabeçalho e este do conteúdo, além de uma no final da tabela. Cada dado deve 

ocupar uma célula distinta. Usar espaço simples. Não usar negrito ou letra maiúscula no 

cabeçalho. 

 

FIGURAS: gráficos, fotografias ou desenhos levarão a denominação geral de Figura 

sucedida de numeração arábica crescente e legenda na parte superior. Para a preparação dos 

gráficos deve-se utilizar “softwares” compatíveis com “Microsoft Windows”. As figuras 

devem apresentar 8,2 cm de largura, não sendo superior a 17 cm. A fonte Times New Roman, 

corpo 10 e não usar negrito na identificação dos eixos. A Revista Ciência Agronômica 

reserva-se ao direito de não aceitar tabelas e/ou figuras com o papel na forma “paisagem” ou 

que apresentem mais de 17 cm de largura. Tabelas e Figuras devem ser inseridas logo após 

a sua primeira citação. 

Obs.: As figuras devem ser também enviadas em arquivos separados e com RESOLUÇÃO de 

no mínimo 500 dpi através do campo “Transferir Documentos Suplementares”. 

 

EQUAÇÕES: devem ser digitadas usando o editor de equações do Word, com a fonte Times 

New Roman. As equações devem receber uma numeração arábica crescente. O padrão de 
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tamanho deverá ser: 

Inteiro = 12 pt 

Subscrito/sobrescrito = 8 pt 

Sub-subscrito/sobrescrito = 5 pt 

Símbolo = 18 pt 

Subsímbolo = 14 pt 

 

ESTATÍSTICA: 

1. Caso tenha realizado análise de variância, apresentar o "F" e a sua significância; 

2. Dados quantitativos devem ser tratados pela técnica de análise de regressão; 

3. Apresentar a significância dos parâmetros da equação de regressão; 

4. Dependendo do estudo (ex: função de produção), analisar os sinais associados aos 

parâmetros. 

5. É requerido, no mínimo, quatro pontos para se efetuar o ajuste das equações de regressão. 

6. Os coeficientes do modelo de regressão devem apresentar o seguinte formato:  

     y = a +bx +cx2+...; 

7. O Grau de Liberdade do resíduo deve ser superior a 12. 

 

AGRADECIMENTOS: logo após as conclusões poderão vir os agradecimentos direcionados 

a pessoas ou instituições, em estilo sóbrio e claro, indicando as razões pelas quais os faz. 

 

REFERÊNCIAS: são elaboradas conforme a ABNT NBR 6023/2002. Inicia-se com a 

palavra REFERÊNCIAS (escrita em caixa alta, em negrito e centralizada). Devem ser 

digitadas em fonte tamanho 12, espaço duplo, justificadas e separadas uma da outra por um 

espaço simples em branco. UM PERCENTUAL DE 60% DO TOTAL DAS 

REFERÊNCIAS DEVERÁ SER ORIUNDO DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS 

INDEXADOS COM DATA DE PUBLICAÇÃO INFERIOR A 10 ANOS. Com relação 

aos periódicos, é dispensada a informação do local de publicação, porém os títulos não devem 

ser abreviados. Recomenda-se um total de 20 a 30 referências. 

 

Alguns exemplos: 

- Livro 

NEWMANN, A. L.; SNAPP, R. R. Beef catlle. 7. ed. New York: John Willey, 1977. 883 p. 

 

- Capítulo de livro 

MALAVOLTA, E.; DANTAS, J. P. Nutrição e adubação do milho. In: PATERNIANI, E.; 

VIEGAS, G. P. Melhoramento e produção do milho. 2. ed. Campinas: Fundação Cargil, 

1987. cap. 13, p. 539-593. 

 

- Monografia/Dissertação/Tese 

EDVAN, R. L. Ação do óleo essencial de alecrim pimenta na germinação do matapasto. 

2006. 18 f. Monografia (Graduação em Agronomia) - Centro de Ciências Agrárias, 

Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2006. 

SILVA, M. N. da. População de plantas e adubação de nitrogenada em algodoeiro 

herbáceo irrigado. 2001. 52 f. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia) - Centro de Ciências 
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Agrárias, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2001. 

 

- Artigo de revista 

XAVIER, D. F.; CARVALHO, M. M.; BOTREL, M. A. Resposta de Cratylia argentea à 

aplicação em um solo ácido. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 27, n. 1, p. 14-18, 1997. 

ANDRADE, E. M. et al. Mapa de vulnerabilidade da bacia do Acaraú, Ceará, à qualidade das 

águas de irrigação, pelo emprego do GIS. Revista Ciência Agronômica, v. 37, n. 3, p. 280- 

287, 2006. 

 

- Resumo de trabalho de congresso 

SOUZA, F. X.; MEDEIROS FILHO, S.; FREITAS, J. B. S. Germinação de sementes de 

cajazeira (Spondias mombin L.) com pré-embebição em água e hipoclorito de sódio. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE SEMENTES, 11., 1999, Foz do Iguaçu. Resumos... Foz do 

Iguaçu: ABRATES, 1999. p. 158. 

 

- Trabalho publicado em anais de congresso 

BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGBD orientado a 

objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9., 1994, São Paulo. 

Anais... São Paulo: USP, 1994. p. 16-29. 

 

- Trabalho de congresso em formatos eletrônicos 

SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total na 

educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 4., 1996, Recife. 

Anais eletrônicos... Recife: UFPe, 1996. Disponível em: 

<http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais/educ/ce04.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997. 

GUNCHO, M. R. A educação à distância e a biblioteca universitária. In: SEMINÁRIO DE 

BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 10., 1998, Fortaleza. Anais... Fortaleza: Tec Treina, 

1998. 1 CD-ROM. 
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