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TESTES DE ENVELHECIMENTO ACELERADO E DE FRIO NA DETERMINAÇÃO 

DO VIGOR DE SEMENTES DE CÁRTAMO 

 

RESUMO - Na avaliação da qualidade de lotes de sementes os testes de 

vigor são complementares ao teste de germinação e identificam diferenças no grau 

de deterioração dos mesmos. No entanto, para cártamo há poucas informações em 

relação a esses testes. Assim, no presente estudo objetivou-se adequar a 

metodologia do teste de envelhecimento acelerado e do teste de frio para avaliação 

do vigor de sementes de cártamo. Para isso, verificou-se o melhor período de 

exposição para a classificação dos lotes em níveis de vigor, em ambos os testes. 

Doze lotes foram, inicialmente, caracterizados quanto ao grau de umidade, massa 

de mil sementes, germinação e emergência de plântulas em campo. Para o teste de 

envelhecimento acelerado foram utilizados os métodos tradicional e salino. As 

amostras foram acondicionadas em câmara de germinação nos períodos de 0, 8, 16, 

24, 32 e 48 horas à 42 °C. No teste de frio, as amostras foram acondicionadas à 10 

°C nos períodos de 0, 3, 5 e 7 dias. Após os períodos de acondicionamento as 

amostras foram submetidas ao teste de germinação, com avaliação de plântulas 

normais ao 3º dia. Os dados obtidos foram submetidos a análises de variância e 

para comparação das médias foi utilizado o método de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. Para verificar a eficiência das metodologias foi realizada a análise de 

componentes principais. O teste de envelhecimento acelerado tradicional à 42 °C 

por 24 horas e o teste de frio à 10 °C por 7 dias são promissores para avaliação da 

qualidade fisiológica de sementes de cártamo. 

 

 

Palavras-chave: Carthamus tinctorius, controle de qualidade, potencial fisiológico, 

testes de vigor 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

ACCELERATED AGING AND COLD TESTS ON THE VIGOR DETERMINATION 

OF SAFFLOWER SEEDS 

 

SUMMARY – During the evaluation of the seed lots quality, vigor tests are 

complementary to the germination test and identify differences in the deterioration 

degree of the them. For safflower there is little information in relation to these tests. 

The present research had as objective to establish methodologies for stress tests in 

order to identify differences between levels of vigor in safflower seed lots. Twelve 

seed lots were used for evaluate the water content, one thousand seed mass, 

germination, first germination count and seedlings emergence in field. For the 

accelerated aging test the traditional and saline methods were used. For this, the 

seeds were conditioned, in a germination chamber, in the periods of 0, 8, 16, 24, 32 

and 48 hours at 42 ° C. In the cold test, the seeds were conditioned in the periods of 

0, 3, 5 and 7 days at 10 ° C. Afterwards they were submitted to the germination test, 

with evaluation of normal seedlings on the 3rd day. The data were submitted to 

analysis of variance and for comparison of the means was used the Scott-Knott test 

at 1 and 5% probability. To verify the efficiency of the methodologies, the principal 

component analysis was realized. The traditional accelerated aging test at 42 °C for 

24 hours and the cold test at 10 °C for 7 days are promising for evaluating the 

physiological quality of safflower seeds. 

 

 

Keywords: Carthamus tinctorius, physiological potential, quality control, vigor tests 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O cártamo (Carthamus tinctorius L.) é uma planta oleaginosa, anual, 

pertencente à família Asteraceae (YAO et al., 2018). Devido às diversas formas de 

utilização, possui alto valor econômico e é cultivado como um produto comercial em 

vários países (BIDGOLY et al., 2018). Além de ser usado como planta ornamental, o 

seu óleo pode ser empregado como óleo comestível e industrial, suas flores são 

usadas na produção de corantes naturais para alimentos e tecidos, seus grãos são 

utilizados na alimentação de pássaros, farelo na alimentação de ruminantes e pode 

também ser utilizado como planta medicinal (SINGH; NIMBKAR, 2016; SOLEYMANI, 

2017). Seu grão possui teor de óleo de 35 a 50% e é difundido na forma de capsulas 

in natura visando aos benefícios à saúde (GALAVI, 2012). O óleo pode ser também 

destinado à produção de biodiesel (CAMPANELLA et al., 2015). 

Esta cultura apresenta diversas características importantes, tais como: 

tolerância a solos salinos, a altas temperaturas, a déficit hídrico e a baixa umidade 

(KIZIL et al., 2008; BAGHERI; SAM-DAILIRI, 2011). A planta de cártamo possui a 

capacidade de suportar uma grande amplitude de temperatura (-7 a 40 °C), 

conforme o seu estádio de desenvolvimento, e se adapta a diferentes tipos de solo 

(CORONADO, 2010; EMONGOR, 2010). Visto isso, pode ser usado como 

alternativa para a rotação de culturas (ANICÉSIO et  al.,  2015; BONFIM-SILVA et 

al., 2015). Como o cártamo apresenta potencial para diversos ramos da indústria, 

torna-se relevante estudos que ajudem a manejar a cultura efetivamente 

(SCHAFFNER et al., 2017).  

A semente é um dos principais insumos da agricultura e sua qualidade é um 

dos fatores primordiais ao estabelecimento de qualquer cultura (MEDEIROS et al., 

2019). A qualidade das sementes está diretamente ligada a quatro atributos: 

genéticos, físicos, fisiológicos e sanitários (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012).  

Avaliar a qualidade fisiológica das sementes é fundamental para a tomada de 

decisões quanto ao aproveitamento das mesmas como material de propagação e 

para as operações subsequentes a que serão submetidas (FRANDOLOSO et al., 

2017). O potencial fisiológico pode ser avaliado por meio dos testes de germinação e 

de vigor. No entanto, como o teste de germinação é realizado em condições ótimas, 

os testes de vigor são relevantes para complementar à avaliação do potencial de 

lotes de sementes. 
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Flávio & Paula (2010) ressaltaram que a avaliação feita pelos testes de vigor 

permite detectar possíveis diferenças na qualidade fisiológica de lotes de sementes 

que apresentem capacidade germinativa similar, porém, podendo apresentar 

comportamento diferente em condições de campo ou ao longo do armazenamento. 

Portanto, o uso de testes de vigor associado ao de germinação vem sendo utilizado 

rotineiramente pelas empresas produtoras de sementes dentro do controle interno 

de qualidade, a fim de estimar o potencial de desempenho em campo, tanto em 

condições favoráveis como adversas (GRZYBOWSKI et al., 2015). 

Os testes de vigor são classificados em físicos, fisiológicos, bioquímicos e de 

resistência a estresse. Sendo que, os testes de frio e envelhecimento acelerado são 

classificados como testes de vigor de resistência, no qual avaliam o desempenho de 

sementes exposta a estresses. O teste de envelhecimento acelerado é considerado 

um dos mais sensíveis e eficientes para avaliação do vigor de sementes de diversas 

espécies. Ele foi desenvolvido para avaliar o vigor de sementes, visando estimar o 

potencial de armazenamento das mesmas, principalmente em relação à umidade e 

temperaturas elevadas (MARCOS FILHO, 2015). O teste de frio foi criado para 

avaliar o potencial fisiológico de sementes de milho, simulando condições adversas 

do solo, como excesso de água e baixas temperaturas (AOSA, 2002). 

No Brasil, nas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009), não 

existem testes de vigor padronizados. Nas Regras Internacionais (ISTA, 2014) há 

padronização para o teste de condutividade elétrica para ervilha, favas e soja; teste 

de envelhecimento acelerado para soja; teste de deterioração controlada para 

Brassica spp. e surgimento de raízes primárias de milho. Para cártamo não há 

nenhum teste padronizado. Assim, objetivou-se adequar a metodologia do teste de 

envelhecimento acelerado e do teste de frio para avaliação do vigor de sementes de 

cártamo. Para isso, verificou-se o melhor período de exposição para a classificação 

dos lotes em níveis de vigor, em ambos os testes. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Carthamus tinctorius L. 

 

O cártamo (Carthamus tinctorius) é uma planta oleaginosa, anual e 

predominantemente autógama pertencente à família Asteraceae (YAO et al., 2018; 

BIDGOLY et al., 2018). É conhecido popularmente como açafrão, açafrão bastardo, 

dentre outras denominações. É tolerante a baixa disponibilidade de água no solo, a 

temperaturas elevadas e ao frio, possui raízes profundas e pode chegar a 150 cm de 

altura (PEREIRA; LICHSTON, 2013). Sua disseminação se dá através das sementes 

que é eurispérmica, pois apresenta formato irregular com ápice achatado e base 

arredondada (ABUD et al., 2010a). 

O Carthamus, nome do gênero em árabe, se refere à cor avermelhada. É 

usado como corantes em tecidos e alimentos, bem como, para colorir outros objetos. 

O epíteto específico, refere-se à tintura ou cor. O corante é constituído basicamente 

por ácido cartamínico e inocartamina (CORONADO, 2010). A espécie era cultivada, 

originalmente, na região do Egito. No entanto, por volta de meados do último século, 

seu cultivo foi estendido para Ásia, Europa, Austrália e Américas, devido ao seu 

reconhecimento como fonte de óleo de excelente qualidade, tanto para o uso 

industrial, quanto para alimentação (SEHGAL; RAINA, 2005). 

A produção mundial de sementes de cártamo é 690,846 mil toneladas, na 

safra 2017, sendo 51,7% na Ásia, 40,5% nas Américas, 4,4% na Europa, 2% na 

África e 1,3% na Oceania. Os maiores produtores são a Índia, México, Estados 

Unidos, Cazaquistão e Argentina com produção de 211, 130, 122, 80, 33 e 30 mil 

toneladas, respectivamente. No Brasil não há constatação dos dados (FAOSTAT, 

2017) 

Esta espécie possui alto valor econômico devido as diversas formas de 

utilização. Além de ser usado como planta ornamental, o seu óleo é utilizado tanto 

como comestível quanto industrial. Suas sementes são usadas na alimentação de 

pássaros, farelo na alimentação de ruminantes e como planta medicinal (MÜNDEL 

et. al., 2004; EKIN, 2005). O cártamo também é utilizado na produção de silagem 

para alimentação de ruminantes e monogástricos (ARANTES, 2011). 

São realizadas pesquisas com diversas plantas que possuem um teor de óleo 

significativo na produção do biodiesel, visando à rentabilidade desse produto 
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(GOMES FILHO et al., 2015). O cártamo se destaca entre as oleaginosas, devido ao 

elevado teor de óleo (35 a 50%) com 70% de ácido linoléico e 30% de ácido oléico, 

ideais para a produção de biodiesel (GALAVI, 2012). 

Suas sementes foram incluídas nas Regras de Análises de Sementes 

(BRASIL, 2009), com recomendações para a realização do teste de germinação. 

Estas não possuem dormência (OBA et al., 2017) e sua produção, que varia de 

acordo com a disponibilidade de nutrientes e água, é de uma a três toneladas por 

hectare com a população de 180 a 250 mil plantas (VIVAS, 2002). Ramos et al. 

(2018) afirmou que a faixa de temperatura ideal para o cultivo dessa oleaginosa 

varia entre 20 a 35 ºC, exigindo em média de 300 a 600 mm de chuva por ciclo 

vegetativo (EMONGOR, 2010). 

Sampaio et al. (2016) ressaltou que o cártamo pode ser uma boa opção em 

regiões semiáridas ou áridas, pois suporta baixa disponibilidade hídrica. Sua raiz 

penetra profundamente o solo e, por isso, a espécie tem capacidade de tolerar um 

alto estresse hídrico (DAJUE; MÜNDEL, 1996). Visto isso, a cultura se adapta em 

diferentes tipos de solo possibilitando seu cultivo em praticamente no decorrer de 

todo ano no Brasil (BONAMIGO et al., 2013). 

Sampaio et al. (2017) destacaram que devido a sua capacidade de tolerância 

às adversidades climáticas, o cártamo tem ganhado destaque para a produção de 

biodiesel. Além disso, Bonfim-Silva et al. (2015), ressaltaram que esta cultura pode 

ser introduzida no Cerrado Brasileiro, no período da entressafra, para a 

diversificação nas propriedades rurais. O custo de produção desta cultura pode-se 

tornar menor, visto que o seu manejo é similar ao manejo das oleaginosas e cereais 

já cultivados no Brasil. Portanto a semeadura e a colheita podem ser realizadas com 

os mesmos maquinários empregados da cultura anterior, com pequenas adaptações 

(SANTOS; SILVA, 2015). 

Embora já tenha alguns estudos nos quais analisam a emergência de 

plântulas (MAZIERO et al., 2017; LENZ et al. 2017; LEITE, 2017; SANTOS; SILVA, 

2015) e germinação (RAMOS et al., 2018; MONTIEL et al., 2017; MULLER et al., 

2017), o cártamo é uma espécie oleaginosa que necessita ainda de pesquisas com 

o objetivo de aumentar a produtividade de sementes. 
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2.2 Qualidade fisiológica de sementes 

 

A qualidade da semente é o conjunto de atributos genéticos, físicos, 

fisiológicos e sanitários que afetam a sua capacidade de originar plantas de alta 

produtividade (LOPES et al., 2017). O potencial fisiológico dos lotes de sementes é 

avaliado pelo teste de germinação. Este é conduzido sob condições favoráveis de 

umidade, temperatura, substrato e luz permitindo expressar o potencial máximo de 

produzir plântulas normais (BRASIL, 2009). No entanto, este teste possui limitações 

como a inabilidade para detectar diferenças de qualidade entre lotes com 

germinação semelhantes (HAMPTON; TEKRONY, 1995). 

O teste de germinação é confiável para avaliação da qualidade de sementes, 

servindo como base na tomada de decisão para a comercialização e para a 

determinação da densidade de semeadura (GIRARDI et al., 2013). Contudo, os 

resultados desse teste podem não correlacionarem com a emergência de plântulas 

no campo, na qual as condições nem sempre são favoráveis. 

Para obter resultados satisfatórios em culturas de expressão econômica é 

fundamental utilizar sementes com potencial fisiológico elevado. A análise de 

sementes é uma das ferramentas essenciais para alcançar esses resultados. A 

tecnologia de sementes tem aprimorado os procedimentos para avaliar a qualidade 

de sementes, com o objetivo de obter resultados que expressem o desempenho 

potencial de um lote, destacando-se em particular, os estudos relativos aos testes de 

vigor (VIEIRA et al., 1994). 

Visto que a qualidade está relacionada com o grau de pureza física e varietal, 

poder de germinação, vigor e estado fitossanitário, o aprimoramento dos métodos de 

análise da qualidade fisiológica é essencial, pois oferece maior segurança e precisão 

nos resultados obtidos de germinação e vigor das mesmas (BINOTTI et al., 2008). A 

qualidade fisiológica de um lote de sementes não é facilmente mensurável, uma vez 

que, apenas uma avaliação individual não é suficiente para definir o vigor do lote 

(MARINHO et al., 2019). Logo, ressalta-se a relevância de utilizar mais de um teste 

de vigor para complementar o teste de germinação na avaliação do potencial de 

lotes de sementes. 
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2.3 Vigor em sementes 

 

Os testes de vigor associados ao de germinação são utilizados rotineiramente 

pelas empresas produtoras de sementes dentro do controle interno de qualidade, 

com o intuito de estimar o potencial de desempenho em campo, tanto em condições 

favoráveis como adversas (GRZYBOWSKI et al., 2015). Esses testes têm como 

objetivo identificar possíveis diferenças no grau de deterioração de sementes que 

apresentem potencial germinativo semelhante, podendo estimar sua capacidade de 

armazenamento e emergência de plântulas em campo (MARCOS FILHO, 2015). 

Existem também, testes dirigidos à avaliação do comportamento das 

sementes, quando submetidas a condições específicas de ambiente, geralmente, 

estresses (BINOTTI et al., 2008). Nesse contexto, o uso de testes que forneçam uma 

estimativa do desempenho das sementes em campo e/ou armazenamento é um 

aspecto importante a ser considerado em um programa de produção de sementes 

(BHERING, 2003). 

Visto que a velocidade de germinação é reduzida a medida que a 

deterioração da semente avança, a primeira contagem do teste de germinação pode 

ser utilizada como um teste de vigor. Sendo assim, lotes que apresentam maior 

porcentagem de plântulas normais na data da primeira contagem podem ser 

considerados mais vigorosos (NAKAGAWA, 1999). Por ser conduzido 

simultaneamente ao teste de germinação, este teste de vigor é considerado simples 

e de fácil execução. 

Os testes de rápida avaliação do vigor das sementes, como o teste de 

envelhecimento acelerado, teste de frio e condutividade elétrica, fornecem respostas 

complementares às obtidas pelo teste de germinação em prazo relativamente curto 

(GONÇALVES et al., 2008). 

Deve-se considerar, portanto, que os requisitos de um teste de vigor eficiente 

incluem alta sensibilidade a diferenças no potencial fisiológico não detectadas por 

testes de viabilidade e a capacidade de classificar lotes de acordo com seu potencial 

de desempenho (MARCOS FILHO, 2015). Dentre as metodologias para avaliação 

da qualidade fisiológica das sementes, o teste de envelhecimento acelerado e o 

teste de frio estão sendo amplamente utilizados. Isto devido ao fato destes testes 

submeterem as sementes há uma situação de estresse, principalmente por 
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temperatura, simulando as condições adversas que as sementes encontram no 

campo. 

 

2.4 Efeitos da variação de temperatura no estresse em testes para avaliação 

de lotes de sementes 

 

Além da água, a temperatura em que ocorre a germinação das sementes 

influencia no referido processo, interferindo tanto na dinâmica da absorção de água, 

como nos limites dos processos fisiológicos que determinam o processo germinativo 

(CARVALHO; NAKAGAWA, 2012). De acordo com Marcos Filho (2016), a variação 

de temperatura provoca decréscimo da velocidade e da porcentagem de germinação 

e afeta a uniformidade. Essa redução deve-se a embebição das sementes ocorrer 

mais lentamente, da mesma forma que a mobilização de reservas durante o 

processo germinativo (ZUCARELI et al., 2011). Assim, a emissão da raiz primária é 

retardada e o estabelecimento das plântulas é prejudicado (MARINI et al., 2012). 

A germinação ocorre em determinados limites de temperatura, dentro das 

quais existe uma faixa de temperatura ótima em que o processo ocorre com maior 

eficiência. Logo, a temperatura ótima é aquela que possibilita a combinação mais 

eficiente entre a porcentagem e a velocidade de germinação (MARCOS FILHO, 

2016). 

Portanto, conforme a temperatura se afasta dessa faixa ótima, a velocidade e 

a porcentagem de germinação são reduzidas (COCHRANE et al., 2014). A 

temperatura ótima situa-se, para a maioria das espécies, entre 20 e 30 °C. As 

temperaturas máximas entre 35 e 40 °C e as mínimas geralmente abaixo de 15 °C 

(MARCOS FILHO, 2016). Para o cártamo, a temperatura entre 15 e 30 ºC mostrou-

se favorável à germinação (RAMOS et al., 2018).  

Logo, a temperatura é um fator relevante para a conservação da qualidade de 

sementes armazenadas e seu aumento acelera a maioria das reações bioquímicas 

(BORTOLI, 2017). Por conseguinte, ao ocorrer variação brusca de temperatura, as 

sementes menos vigorosas serão mais afetadas e terão menor porcentagem de 

germinação quando comparadas às mais vigorosas. Deste modo, será possível 

realizar a estratificação dos lotes de sementes em diferentes níveis de vigor. 
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2.5 Teste de envelhecimento acelerado 

 

O teste de envelhecimento acelerado foi desenvolvido para avaliar o vigor de 

sementes, visando estimar o potencial de armazenamento das sementes que foram 

acondicionadas em umidade e temperaturas elevadas (MARCOS FILHO, 2015). 

Este teste estabelece que a taxa de deterioração é elevada quando as sementes 

são expostas a temperatura e umidade relativa elevadas, fatores estes que são 

preponderantes na intensidade e velocidade de deterioração (MACHADO et al., 

2019). Logo, sementes com menor potencial fisiológico deterioram-se mais rápido 

que as com maior vigor, causando reflexos na germinação após o período de 

envelhecimento artificial. 

Este teste consiste em submeter às sementes a condições adversas de alta 

temperatura (40 a 45 ºC) e umidade relativa do ar (95 a 100% e 76% para o 

envelhecimento tradicional e salino, respectivamente) durante certo período e, em 

seguida, observar a resposta através do teste padrão de germinação (MARCOS 

FILHO, 2015). A substituição da água pela solução saturada de sal, no 

envelhecimento acelerado salino, possibilita a obtenção de valores de umidade 

relativa em níveis menores do que os observados no envelhecimento acelerado 

tradicional. A baixa umidade relativa do ar impede o crescimento de 

microorganismos, minimizando os efeitos de patógenos associados às sementes, no 

teste de envelhecimento acelerado (JIANHUA & McDONALD, 1996). 

A eficiência deste teste é avaliada pela diferença de sensibilidade 

apresentada pelas sementes ao envelhecimento. Sementes mais vigorosas retêm 

sua capacidade de produzir plântulas normais e apresentam germinação mais 

elevada após serem submetidas a tratamentos de envelhecimento acelerado, 

enquanto as de baixo vigor apresentam maior redução de sua viabilidade (MARCOS 

FILHO, 2015; VIEIRA; CARVALHO, 1994). A observação da capacidade germinativa 

das sementes em condições de estresse é uma das metodologias mais difundidas 

para se determinar a tolerância das plantas (FANTI; PEREZ, 2004), visto que a 

germinação corresponde a uma das fases mais críticas do ciclo de vida dos vegetais 

(MOTERLE et al., 2008). 

A interação entre temperatura e tempo de exposição das sementes às 

condições de envelhecimento são fatores importantes para a eficiência do teste em 

avaliar o vigor e, para muitas espécies, ainda não foi estabelecida (VIEIRA; 
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CARVALHO, 1994). Portanto, o aprimoramento da metodologia tem sido um esforço 

constante, testando-se diferentes temperaturas e tempos de exposição das 

sementes ao estresse, comparando a resultados de emergência de plântulas a 

campo, bem como a outros testes de vigor. 

Há poucos estudos que realizaram envelhecimento acelerado em sementes 

de cártamo. Girardi et al. (2013) avaliaram três lotes à 41 e 43 °C nos tempos 0, 24, 

48, 72 e 96 horas; sendo 41 °C de 24 a 48 horas eficiente para diferenciação da 

qualidade fisiológica das sementes. Khavari et al. (2009) realizaram o 

envelhecimento de cinco lotes à 38 °C por 72 horas. Godakahriz et al. (2012) 

estudaram apenas um lote à 40 °C, por 0, 4 e 6 dias, constatando que o aumento 

dos níveis de envelhecimento causa redução da porcentagem de germinação. Demir 

(2014) envelheceu artificialmente três lotes à 41, 43 e 45 °C por 24, 48, 72 e 96 

horas, sendo que 45 ° C por 96 horas foi a combinação mais eficaz para distinguir o 

vigor das sementes. 

Portanto, nota-se que além de avaliarem poucos lotes, não há consenso entre 

as metodologias utilizadas nos trabalhos que realizaram o teste de envelhecimento 

acelerado em sementes de cártamo. Kaya et al. (2019), no entanto, realizaram o 

teste de envelhecimento acelerado em 34 lotes de sementes de cártamo, porém 

utilizou períodos longos de acondicionamento, sendo 48, 72, 96, 120 e 144 horas.  

Logo, ainda não se dispõe de uma metodologia para o teste de 

envelhecimento acelerado utilizando uma maior quantidade de lotes e períodos mais 

curtos. Esses fatores são relevantes visto que quanto maior o número de lotes a 

serem avaliados, mais eficiente será a distinção dos mesmos em diferentes níveis de 

vigor. E quanto menor o período, mais rápida e aplicável dentro da rotina de 

laboratório será a metodologia utilizada. 

Outro ponto a ser salientado é que os testes de vigor devem ser rápidos, 

possibilitando tomada de decisões importantes sobre a destinação dos lotes dentro 

de uma empresa de sementes. Além disso, em períodos longos já pode estar 

ocorrendo germinação visto que na primeira fase ocorre rápida absorção, devido a 

diferença de potencial existente entre a semente e o meio (VERTUCCI; LEOPOLD, 

1983). 
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2.6 Teste de frio 

 

O teste de frio é um dos mais antigos e mais populares testes de vigor de 

sementes. Foi criado para avaliar o potencial fisiológico de sementes de milho, 

simulando condições adversas do solo, como excesso de água, baixas temperaturas 

e presença de fungos no solo que ocorrem com frequência durante a época de 

semeadura no Cinturão do Milho dos EUA (AOSA, 2002). 

Além de avaliar o potencial de desempenho das sementes em campo e 

selecionar lotes para semeadura, esse teste é utilizado para avaliar a eficiência de 

fungicidas, auxiliar na seleção de materiais genéticos (em função da habilidade para 

germinar em solo úmido e frio), avaliar a deterioração resultante do armazenamento 

prolongado e efeitos de danos mecânicos (CASEIRO; MARCOS FILHO, 2000).  

O teste de frio tem como princípio básico a exposição das sementes a baixa 

temperatura, alta umidade e agentes patogênicos (quando se utiliza terra procedente 

de áreas de cultivo da espécie). É considerado um teste de resistência, pois o lote 

de sementes que melhor resistir às condições adversas é considerado o de maior 

potencial fisiológico (MARCOS FILHO, 2015) 

A baixa temperatura dificulta a reorganização das membranas celulares 

durante a embebição, tornando mais lentos tanto esse processo como o de 

germinação (BURRIS; NAVRATIL, 1979). Deste modo, as sementes mais vigorosas 

têm maior probabilidade de sobrevivência. 

Atualmente, o teste de frio é amplamente utilizado, principalmente para a 

cultura do milho. Em função da confiabilidade dos resultados fornecidos, há 

interesse em padronizá-lo para outras espécies.  

Há apenas um estudo que reportou o teste de frio em sementes de cártamo, 

no qual 34 lotes foram submetidos à 10 °C por sete dias (KAYA et al., 2019). No 

entanto na literatura há indicação dos  períodos três, cinco e sete dias para algodão, 

soja e milho, respectivamente (BARROS et al., 1999). Logo, como eles avaliaram 

apenas um período, faz-se necessário novos estudos, variando os tempos de 

acondicionamento, para determinar qual será mais eficiente para distinguir os lotes 

de sementes de cártamo em diferentes níveis de vigor, determinando assim a 

metodologia para o teste de frio. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Caracterização da qualidade inicial dos lotes 

 

Foram utilizados doze lotes de sementes de cártamo que são provenientes da 

safrinha 2017/2018 produzidos na Fazenda Escola da Universidade Federal de 

Goiás – Regional Jataí. Estes lotes foram encaminhados para Laboratório de Análise 

de Sementes da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, onde foi 

conduzido os experimentos. 

 

3.1.1 Preparo das amostras  

 

De acordo com as prescrições das Regras para Análise de Sementes – RAS 

(BRASIL, 2009), as amostras foram inicialmente homogeneizadas, utilizando o 

divisor de solo, passando-as três vezes pelo aparelho. Foram divididos até a 

obtenção de quatro subamostras, as quais corresponderam às repetições 

estatísticas dos experimentos executados. 

 

3.1.2 Determinação do grau de umidade das sementes  

 

Foi determinado pelo método da estufa conforme metodologia indicada pelas 

RAS (BRASIL, 2009). As sementes foram colocadas na estufa a 105 ± 3 °C durante 

24 horas, com a utilização de duas subamostras para cada lote.  

 

3.1.3 Massa de 1000 sementes  

 

Utilizou-se quatro repetições de 8 subamostras de 100 sementes por lote. As 

massas foram determinadas em balança de precisão 0,001g conforme instruções 

das RAS (BRASIL, 2009). A massa foi corrigida para 8% de umidade.  

 

3.1.4 Teste de germinação  

 

Foram semeadas, em substrato entre papel, oito repetições de 25 sementes 

sobre uma folha de papel ‘mata-borrão’ umedecida com um volume de água (mL) 
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equivalente a 2,5 vezes a massa do papel seco (g) (BRASIL, 2009), cobertas com 

uma folha do mesmo papel, dentro de uma caixa plástica transparente (11,0 x 11,0 x 

3,5 cm), com contagem final aos oito dias, conforme Gama (2018). 

Nas câmaras de germinação, após a instalação dos testes, as caixas 

plásticas transparentes permaneceram acondicionadas dentro de sacos plásticos de 

45 x 35 cm, fechados, para evitar a desidratação (COIMBRA et al., 2007). 

Ao final do teste foram contabilizadas o número de plântulas normais, 

anormais e sementes mortas conforme descrito na RAS (BRASIL, 2009). 

 

3.1.5. Primeira contagem de germinação 

 

Foi efetuada em conjunto com o teste de geminação, com contagem aos três 

dias, contabilizando o número de plântulas normais, conforme Gama (2018). 

 

3.1.6 Emergência de plântulas em campo 

 

Realizou-se dois testes de emergências de plântulas em campo. Para cada 

teste semeou-se quatro subamostras de 50 sementes por lote em sulcos de um 

metro de comprimento. O primeiro foi em outubro/novembro de 2018, com dois 

centímetros de profundidade na semeadura, e o segundo em março/abril de 2019, 

com quatro centímetros de profundidade. Houve irrigação apenas no dia da 

semeadura. 

As temperaturas máximas, médias e mínimas e a precipitação pluvial vigentes 

no período de condução dos testes de emergência de plântulas em campo estão 

apresentadas na Figura 1. 
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Figura 1. Temperaturas máximas, médias e mínimas e precipitação pluvial vigentes 
no período de condução dos testes de emergência de plântulas em campo 
com 2 cm de profundidade (A) e 4 cm de profundidade  (B). Jataí – GO, 
2019. Fonte: INMET (2019). 

 

As avaliações foram efetuadas com a contagem das plântulas normais 

emergidas diariamente após a semeadura até a estabilização da emergência de 

plântulas em cada lote, quando calculou-se a porcentagem de emergência de 

plântulas em campo (NAKAGAWA, 1994). Considerou-se emergidas àquelas que 

apresentaram cotilédones acima do solo. 

Avaliou-se também: 

 

Primeira contagem de emergência – contabilizada quando emergiu 50% + 1 

do total de plântulas para maioria dos lotes. 

 

Índice de Velocidade de Emergência (IVE) - calculado a partir dos dados de 

contagem diária de plântulas emersas do teste de emergência de plântulas em 

campo e determinada por meio da fórmula de Maguire (1962): 

 

 

IVE = índice de velocidade de emergência; 

G1, G2, Gn = número de plântulas normais computadas na primeira, na segunda e na 

última contagem, respectivamente; 

N1, N2, Nn = número de dias de semeadura na primeira, segunda e última contagem, 

respectivamente. 
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Tempo inicial, final, médio e frequência relativa da emergência de 

plântulas - a partir dos dados de contagem diária de plântulas emersas do teste de 

emergência de plântulas em campo foram determinados o tempo inicial, final, médio 

e frequência relativa da emergência. O tempo inicial corresponde ao primeiro dia de 

emergência após a semeadura e o tempo final ao último dia emergência após a 

semeadura, para cada lote. Para tempo médio e frequência relativa de emergência, 

utilizou-se as fórmulas descritas por Santana & Ranal (2004): 

 

tm = tempo médio; 

ti = tempo entre o início do experimento e a i-ésima observação (dia ou hora); 

ni = número de sementes que emergem no tempo ti (não o número acumulado, mas 

o número referido para a i-ésima observação); 

k = último tempo de emergência das sementes. 

 

 
 
 
fr = frequência relativa da emergência; 
ni = número de sementes emergidas no dia i; 

k = último dia de observação. 

 

3.2. Envelhecimento acelerado 

 

3.2.1 Envelhecimento acelerado tradicional 

 

Foram conduzidos seis experimentos independentes, nos quais representam 

os períodos de acondicionamento, sendo eles: 0, 8, 16, 24, 32 e 48 horas. Estes 

períodos foram selecionados visando compatibilidade ao horário de expediente de 

laboratório. Dentro de cada período, avaliou-se os 12 lotes de sementes em 

delineamento inteiramente casualizado. 

Foi desenvolvido utilizando 150 sementes para cada lote que foram 

distribuídas em uma camada simples em caixa de plástico transparentes (11,0 x 
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11,0 x 3,5 cm) adaptado com uma bandeja de tela de alumínio (MCDONALD JR; 

PHANEENDRANATH, 1978). Adicionou-se no interior da caixa 40 mL de água 

destilada. Em seguida, os recipientes foram levados a incubadoras reguladas a 42 

oC e acondicionadas nos períodos 0, 8, 16, 24, 32 e 48 horas. Decorridos esses 

períodos, 100 sementes foram divididas em 4 subamostras de 25 sementes e 

instalado o teste de germinação conforme descrito em 3.1.4. A contagem do número 

de plântulas normais foi realizada após 3 dias de permanência das sementes no 

germinador, mantidas a 25 °C. Após o envelhecimento das sementes foi realizado a 

determinação do grau de umidade utilizando duas subamostras de cada lote que 

foram colocadas na estufa a 105 ± 3 °C durante 24 horas, conforme as Regras para 

Análise de Sementes (BRASIL, 2009).  

 

3.2.2 Envelhecimento acelerado com solução saturada de sal (NaCl) 

 

Foi realizado semelhante ao método tradicional. No entanto, foi adicionado no 

interior de cada caixa plástica 40 mL de solução saturada de NaCl, em substituição à 

água destilada. Essa solução foi preparada na proporção de 40g de NaCl para 

100ml de água, estabelecendo um ambiente com 76% de umidade relativa do ar 

(JIANHUA; McDONALD, 1996). 

 

3.3 Teste de frio 

 

Foram conduzidos quatro experimentos independentes, nos quais 

representam os períodos de acondicionamento, sendo eles: 0, 3, 5 e 7 dias. Dentro 

de cada período, avaliou-se os 12 lotes de sementes em delineamento inteiramente 

casualizado.  

As sementes foram semeadas em substrato entre papel, ou seja, sobre uma 

folha de papel ’mata-borrão’ umedecida com um volume de água (mL) equivalente a 

2,5 vezes a massa do papel seco (g) cobertas com uma folha do mesmo papel, 

dentro de uma caixa plástica transparente (11,0 x 11,0 x 3,5 cm) (BRASIL, 2009). 

Utilizou-se quatro subamostras de 25 sementes para cada lote. As caixas foram 

mantidas em câmara regulada a 10 ºC por quatro períodos (0, 3, 5 e 7 dias). Após 

esses períodos as caixas foram colocadas em câmara germinadora do tipo BOD 
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(Biochemical Oxygen Demand) regulada a 25 °C, na qual foi realizada a contagem 

de plântulas normais aos três dias. 

 

3.4 Análises estatísticas 

 

Os dados obtidos na caracterização inicial e nos testes de envelhecimento 

acelerado e de frio, no qual avaliou-se os 12 lotes dentro de cada período, em 

experimentos independentes, foram submetidos a análises de variância a 5% de 

probabilidade pelo teste F e para comparação das médias foi utilizado o método de 

Scott-Knott a 5% de probabilidade.  

Os dados foram testados quanto a normalidade e homogeneidade e quando 

necessário foram transformados a (x+0,5)0,5, sendo mostrado na tabela os dados 

originais.  

Para verificar a eficiência das metodologias foi realizada a análise de 

componentes principais, processada no programa R (R CORE TEAM, 2016). 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização da qualidade inicial dos lotes 

 

Na Tabela 1 está apresentado o resumo da análise variância referente à 

massa de mil sementes, germinação, plântulas anormais, sementes mortas e 

primeira contagem de germinação. Observou-se significância apenas para a variável 

sementes mortas. 

Carvalho & Nakagawa (2012) ressaltaram que o peso das sementes está 

relacionado a quantidade de reservas, sendo que sementes de uma mesma espécie 

de maior peso apresentam quantidade de tecidos de reservas superior, conferindo 

assim, maior qualidade a estas sementes. Por esse motivo, lotes com massa de mil 

sementes semelhantes, em geral, apresentam porcentagem de germinação 

semelhante, como observado neste trabalho. 
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Tabela 1. Resumo das análises de variância dos dados de massa de mil sementes, 
germinação, plântulas anormais, sementes mortas e primeira contagem 
de germinação de doze lotes de sementes de cártamo 

Fonte 
De 

Variação 

Grau 
de 

Liberdade 

Quadrado Médio 

Massa de mil 
sementes 

 
Germinação 

Plântulas 
Anormais1  

Sementes 
Mortas1 

Primeira 
Contagem 

Lotes (L) 11 1,76ns 35,96ns 0,76ns 2,23* 97,79ns 

Resíduo 36 0,74 29,00 0,80 1,04 84,33 

CV(%) 2,51 5,89 56,97 45,35 10,75 
1 Dados transformados em (x+0,5)0,5. ns; * Não significativo e significativo a 5% pelo teste de 
F, respectivamente. CV: Coeficiente de variação. 
 

A porcentagem de germinação manteve superior a 60% que é o mínimo 

exigido para a produção e a comercialização de sementes de espécies de grandes 

culturas inscritas no registro nacional de cultivares não contemplados com padrão 

específico, assim como o cártamo (BRASIL, 2013).É importante que as amostras 

avaliadas tenham germinação semelhante e compatível com os padrões 

estabelecidos para a comercialização, pois, um dos objetivos dos testes de vigor é 

identificar diferenças significativas na qualidade fisiológica de lotes comercializáveis 

(MARCOS FILHO, 2015).  

Embora a primeira contagem do teste de germinação seja considerada um 

indicativo do vigor, sabe-se que durante o processo de deterioração das sementes, a 

redução da velocidade de germinação não está entre as primeiras alterações na 

semente durante a deterioração, como relacionado por Delouche & Baskin (1973). 

Sendo assim, é um teste que, normalmente, não detecta pequenas diferenças de 

vigor. 

Os lotes 1, 3, 4 e 7 apresentaram menor porcentagem de sementes mortas 

(Tabela 2). As Regras de Análises de Sementes definem sementes mortas como 

aquelas que no final do teste não germinaram, não estavam duras nem dormentes, e 

geralmente apresentavam-se amolecidas e atacadas por microrganismos (BRASIL, 

2009). No entanto, não foi avaliada cada semente individualmente, logo, estas 

poderiam estar tanto mortas, quanto malformadas. 

As sementes dos 12 lotes de cártamo apresentaram graus de umidade entre 

5,23 e 6,18% (Tabela 2), sendo a variação inferior a um ponto percentual entre os 

lotes. Esse resultado é semelhante ao encontrado por Macedo (2018) o qual relata 

variação do grau de umidade de sementes de cártamo foi de 5,96 a 7,05%. Essa 

variação é considerada aceitável e desejável. Pois, segundo Marcos Filho (2015) 
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diferenças de 1 a 2% entre as amostras não comprometem os resultados do teste, 

uma vez que, a uniformização do grau de umidade inicial das sementes é um fator 

primordial para a padronização das avaliações a serem realizadas posteriormente. 

 
Tabela 2. Dados médios de grau de umidade inicial das sementes (GU), massa de 

1000 sementes (MM), germinação (G), plântulas anormais (PA), sementes 
mortas (SM) e primeira contagem de germinação (PC) de doze lotes de 
sementes de cártamo 

Lotes GU (%) MM (g) G (%) PA (%) SM (%) PC (%) 

1 6,18 34,72 a 97 a 1 a 2 b 94 a 

2 5,94 33,03 a 88 a 3 a 9 a 77 a 

3 5,47 33,92 a 94 a 4 a 2 b 91 a 

4 5,57 33,69 a 91 a 7 a 2 b 80 a 

5 5,57 33,96 a 91 a 2 a 7 a 87 a 

6 5.79 34,89 a 91 a 2 a 7 a 87 a 

7 5,47 33,49 a 96 a 3 a 1 b 88 a 

8 5,55 34,18 a 89 a 3 a 8 a 82 a 

9 5,63 34,31 a 88 a 1 a 11 a 84 a 

10 5,62 34,28 a 90 a 3 a 7 a 82 a 

11 5,23 34,06 a 89 a 2 a 9 a 83 a 

12 5,69 35,53 a 93 a 2 a 5 a 90 a 

CV(%) - 2,51 5,89 56,97 45,35 10,75 
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo método de Scott-Knott a 5% de 
probabilidade. - não submetido a análise estatística. CV: Coeficiente de variação. 

 

4.1.1 Emergência de plântulas em campo 

 

Na Tabela 3 está apresentado o resumo da análise variância referente à 

emergência de plântulas em campo, primeira contagem de emergência, índice de 

velocidade de emergência, tempos inicial, médio e final dos dois testes de 

emergência de plântulas em campo com dois e quatros centímetros de 

profundidade.  

Na emergência de plântulas em campo com dois centímetros profundidade, 

observou-se diferenças entre os lotes de sementes para o índice de velocidade de 

emergência e para porcentagem de emergência, corroborando com Maziero et al. 

(2019) que também obtiveram significância nestas variáveis analisando a 

emergência de seis cultivares de cártamo. Contudo, Abud et al. (2010b) ao trabalhar 

com diferentes tamanhos de sementes não observaram diferença significativa para a 

porcentagem e índice de velocidade de emergência de cártamo. 
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Tabela 3. Resumo das análises de variância dos dados de emergência de plântulas 
em campo (E), primeira contagem de emergência (PCE), índice de 
velocidade de emergência (IVE), tempos inicial, médio e final dos dois 
testes de emergência em campo, com dois e quatros centímetros de 
profundidade, de doze lotes de sementes de cártamo. Jataí-GO, 
2018/2019 

FV GL 

Quadrados médios 

Emergência de plântulas em campo com dois centímetros 
profundidade 

E (%) PCE (%) IVE 
Tempos 

Inicial  Médio Final 

Blocos 3 29,02ns 263,50* 0,06ns 0,00ns 0,09* 1,19ns 
Lotes (L) 11 90,82** 141,23ns 1,17** 0,00ns 0,03ns 0,38ns 
Resíduo 33 24,73 77,60 0,39 0,00 0,03 0,54 

CV (%) - 5,87 21,47 6,60 0,00 3,82 13,06 

 
Emergência de plântulas em campo com quatro 

centímetros profundidade 

Blocos 3 284,30* 817,77**  1,14* 1,47** 1,96** 2,58 ns 
Lotes (L) 11 43,17 ns 70,60ns 0,14 ns 0,11 ns 0,16 ns 0,57 ns 
Resíduo 33 73,33 76,62 0,28 0,24 0,12 1,21 

CV (%) - 11,26 23,55 11,63 7,39 4,11 9,56 
*,**, ns Significativo a 5, 1% e não significativo pelo teste de F, respectivamente. CV: Coeficiente 

de variação. 

 

Nakagawa (1999) ressaltou que é tanto mais vigoroso um lote de sementes, 

quanto mais rápida for a emergência das plântulas no campo. Portanto, no teste de 

emergência com dois centímetros profundidade foi possível classificar os lotes 1, 2, 

3 e 11 como menos vigorosos (Tabela 4). Os tempos médios de emergência, assim 

como o tempo inicial e final, não apresentaram diferença, corroborando com Lenz et 

al. (2017) que avaliaram a germinação de quatro diferentes genótipos de cártamo 

em seis profundidades de semeadura. 

Silva (2012) afirmou que um mesmo lote de sementes pode apresentar 

respostas diferenciadas quanto aos seus resultados de emergência de plântulas em 

campo, quando semeado em diferentes condições ambientais. Portanto, devido as 

condições edafoclimáticas diferentes e maior profundidade de semeadura, na 

emergência de plântulas em campo com quatro centímetros profundidade nenhuma 

das variáveis analisadas apresentaram diferença estatística. 
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Tabela 4. Dados médios de emergência de plântulas em campo (E), primeira 
contagem de emergência (PCE), índice de velocidade de emergência 
(IVE), tempo inicial (TO), tempo final (TF) e tempo médio (TM) de doze 
lotes de sementes de cártamo em duas épocas. Jataí-GO, 2018/2019 

Emergência de plântulas em campo dois centímetros profundidade 

Lotes E (%) PCE (%) IVE TO (dias) TF (dias) TM (dias) 

1 80 b 40 a 8,93 b 4 a 6 a 5 a 

2 77 b 39 a 8,63 b 3 a 8 a 5 a 

3 80 b 43 a 9,00 b 3 a 6 a 5 a 

4 87 a 45 a 9,77 a 3 a 6 a 5 a 

5 87 a 39 a 9,70 a 3 a 6 a 5 a 

6 87 a 29 a 9,44 a 3 a 6 a 5 a 

7 93 a 52 a 10,56a 3 a 6 a 5 a 

8 88 a 35 a 9,58 a 3 a 6 a 5 a 

9 85 a 45 a 9,57 a 3 a 6 a 5 a 

10 85 a 40 a 9,52 a 3 a 6 a 5 a 

11 79 b 39 a 8,88 b 3 a 6 a 5 a 

12 88 a 49 a 9,99 a 3 a 6 a 4 a 

CV(%) 5,87 21,47 6,60 9,49 14,68 3,82 

Emergência de plântulas em campo quatro centímetros profundidade 

1 72 a 42 a 4,43 a 7 a 11 a 8 a 

2 75 a 34 a 4,47 a 7 a 11 a 9 a 

3 75 a 34 a 4,42 a 7 a 12 a 9 a 

4 70 a 39 a 4,35 a 7 a 11 a 8 a 

5 76 a 39 a 4,54 a 7 a 12 a 9 a 

6 79 a 30 a 4,54 a 7 a 12 a 9 a 

7 82 a 42 a 4,98 a 7 a 12 a 8 a 

8 77 a 40 a 4,59 a 7 a 12 a 9 a 

9 75 a 33 a 4,39 a 7 a 12 a 9 a 

10 78 a 34 a 4,58 a 7 a 12 a 9 a 

11 80 a 41 a 4,79 a 7 a 12 a 9 a 

12 77 a 41 a 4,71 a 6 a 12 a 8 a 

CV(%) 11,26 23,55 11,63 7,39 9,56 4,11 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo método de Scott-
Knott a 5% de probabilidade. CV: Coeficiente de variação. 

 

A porcentagem de emergência dos testes da primeira e segunda emergência 

em campo situou-se entre 77 e 93% e entre 70 e 82%, respectivamente (Tabela 4). 

Sendo que no primeiro houve diferença significativa entre os lotes e, no segundo, os 

mesmos não diferiram. 

O teste de emergência de plântulas em campo permite a classificação dos 

lotes quanto ao potencial fisiológico, detectando diferenças não evidenciadas pelo 

teste de germinação. Este teste é considerado um parâmetro indicador da eficácia 

dos testes para avaliação do potencial fisiológico de lotes de sementes (MARTINS et 
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al., 2014). No entanto, nem sempre há correlação entre os resultados dos testes de 

vigor com o observado em campo, como encontrado por Ávila et al. (2005) em 

sementes de canola. Marcos Filho et al. (2015) ressaltam que o uso exclusivo da 

análise de correlação na avaliação da eficiência comparativa dos testes de vigor 

pode contribuir para a obtenção de informações pouco consistentes. 

Na emergência em campo de plântulas com dois centímetros profundidade, 

verificou-se, pelos polígonos da frequência relativa de emergência (Figura 2), que as 

plântulas começaram a emergir no 4° dia após a semeadura. A distribuição 

apresentou comportamento unimodal, com apenas um pico, para todos os lotes, 

demonstrando alta uniformidade do estande inicial. Por meio das frequências, é 

possível observar se ao longo do tempo as sementes germinam até atingirem um 

valor máximo e depois declinam (SANTANA; RANAL, 2004).  

Pode-se notar que, para todos os lotes estudados, a emergência se 

concentrou nos períodos de três a seis dias após a semeadura. Sendo que no lote 6 

observou pico de emergência no quinto dia, apresentando maior porcentagem da 

frequência relativa. Para os outros lotes, o pico se situou entre o quarto e quinto dia, 

no qual observou-se a maior porcentagem. A uniformidade na emergência das 

plântulas corrobora com o trabalho de Oliveira (2013) que também encontrou 

emergência homogênea em girassol. 

Não houve deslocamento do polígono em nenhum dos casos, pois os tempos 

médios foram semelhantes, opondo-se ao estudo de Oliveira, Silva & Alves (2017) 

que analisando a emergência de plântulas de mucuna-preta, observou 

deslocamento dos tempos médios.  
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Figura 2. Distribuição da frequência relativa (FR) de emergência de plântulas em 
campo semeadas com dois centímetros de profundidade de 12 lotes de 
sementes de cártamo e precipitação pluvial (PP) durante a condução do 
experimento. (Tm=tempo médio de germinação; %E= porcentagem de 
emergência). 
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Na emergência em campo de plântulas com quatro centímetros profundidade 

verificou-se, pelos polígonos da frequência relativa de emergência (Figura 3), que as 

plântulas começaram a emergir entre o 6° e 7° dia após a semeadura, enquanto o 

tempo para a última emergência variou de 11 a 14 dias. A distribuição apresentou 

comportamento polimodal, com mais de um pico de emergência, com exceção do lote 

8, demonstrando que não houve homogeneidade na emergência; assim como 

encontrado por Dapont et al. (2014) em sementes de Schizolobium amazonicum e 

Aguiar et al. (2014) em maracujazeiro-amarelo. Esse fato é explicado pois o processo 

germinativo não é perfeitamente sincronizado, distribuindo-se ao longo do tempo 

(OLIVEIRA; SILVA; ALVES, 2017). 

Não houve deslocamento do polígono em nenhum dos casos, pois os tempos 

médios foram semelhantes, opondo-se ao estudo de Silva et al. (2017) que 

trabalhando com sementes de tamarindo, observaram deslocamento dos tempos 

médios. De uma forma geral, o deslocamento da linha poligonal para a direita ou 

esquerda do tempo médio, evidencia um atraso no processo germinativo, em 

consequência da redução do vigor das sementes (BERGER, 2014). 

Nesta segunda emergência de plântulas em campo, diferentemente da 

primeira, a emergência se concentrou em diferentes períodos. O início foi mais tardio 

e manteve por um maior período de tempo. Esta divergência pode ser esclarecida 

visto que, além de um maior período de estiagem, na segunda emergência a 

profundidade foi maior (4 cm) que na primeira (2 cm). Pode-se notar que os picos de 

emergência foram relacionados com os períodos de precipitação pluvial (Figura 1). 
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Figura 3. Distribuição da frequência relativa (FR) de emergência de plântulas em 
campo semeadas com quatro centímetros de profundidade de 12 lotes de 
sementes de cártamo e precipitação pluvial (PP) durante a condução do 
experimento. (Tm=tempo médio de germinação; %E= porcentagem de 
emergência). 



25 
 

4.2 Envelhecimento acelerado  

 

4.2.1 Envelhecimento acelerado tradicional 

 

Pode-se observar que houve um acréscimo do grau de umidade das 

sementes após o teste de envelhecimento acelerado convencional (Tabela 5), assim 

como observado por Gomes Júnior & Lopes (2017) em sementes de canudo-de-pito 

e por Araújo et al. (2017) em sementes de leucena. Marcos Filho (2016) afirmou que 

o grau de umidade corresponde ao ponto de equilíbrio, o qual aumenta com a 

elevação da umidade relativa do ar e vice-versa. As sementes tendem a alcançar o 

equilíbrio higroscópico em teores de água mais elevados, conforme aumenta a 

umidade relativa do ar (COSTA et al., 2008).  

 

Tabela 5. Grau de umidade (%) das sementes de cártamo submetidas ao teste de 
envelhecimento acelerado convencional a 42 °C por 0, 8, 16, 24, 32 e 48 
horas 

Lotes Períodos de envelhecimento (horas) 

0 8 16 24 32 48 

1 6,18 12,91 11,74 11,84 17,95 14,92 

2 5,94 12,65 14,35 13,89 17,24 17,78 

3 5,47 11,76 11,31 13,93 17,78 14,19 

4 5,57 12,28 13,15 11,15 18,53 14,26 

5 5,57 11,52 12,43 14,77 17,79 13,23 

6 5.79 11,80 12,35 13,44 17,81 16,15 

7 5,47 12,20 11,83 11,40 17,54 14,76 

8 5,55 12,36 11,35 13,31 17,19 17,28 

9 5,63 11,72 10,82 12,95 17,30 16,27 

10 5,62 11,44 12,83 14,70 17,40 14,31 

11 5,23 12,38 14,65 14,39 16,48 16,69 

12 5,69 12,84 13,82 12,15 17,74 16,07 

 

Na Tabela 6 encontram-se o resumo da análise de variância do teste de 

envelhecimento acelerado tradicional em doze lotes de sementes de cártamo e seis 

períodos de envelhecimento, na temperatura de 42 °C.  
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Tabela 6. Resumo da análise de variância da porcentagem de germinação de 12 
lotes de sementes de cártamo após submetidos ao teste de 
envelhecimento acelerado tradicional em seis períodos  

FV 

GL 

Quadrados médios 

Períodos de envelhecimento (horas) 

0 8 16 24  32 48 

Lotes (L) 11 97,79ns 122,42** 269,75** 445,88** 253,96** 738,34** 
Resíduo 36 84,33 30,92 76,90 24,97 26,73 34,31 

CV (%) - 10,75 6,55 10,92 6,14 6,42 8,02 
ns,** Não significativo e significativo a 1% de probabilidade pelo teste de F, respectivamente. 
CV: Coeficiente de variação. 
 

Pode-se observar, na Tabela 7, a comparação de médias referente a 

porcentagem de germinação de doze lotes de sementes de cártamo, após seis 

períodos de acondicionamento (0, 8, 16, 32, 24 e 48 horas) à temperatura de 42 °C 

para o teste de envelhecimento acelerado tradicional.  

 

Tabela 7. Germinação (%) de sementes de doze lotes de cártamo, após seis 
períodos de acondicionamento (0, 8, 16, 32, 24 e 48 horas) à 
temperatura de 42°C para o teste de envelhecimento acelerado 
tradicional 

Lotes 
Períodos de envelhecimento (horas) 

0 8 16 24 32 48 

1 94 a 76 b 72 b 79 a 76 b 68 b 
2 77 a 84 a 84 a  71 b 68 c 88 a 
3 91 a 87 a 88 a 86 a  83 b 81 a  
4 80 a  87 a 88 a 83 a 80 b 56 c 
5 87 a 91 a 87 a 88 a 83 b 51 c 
6 87 a 91 a 60 c 86 a 83 b 50 c 
7 88 a 88 a 81 a 86 a 81 b 85 a 
8 82 a 80 b 83 a 88 a 92 a 84 a 
9 84 a 91 a 81 a 90 a 83 b 79 a 
10 82 a 77 b 73 b 86 a 87 a 77 a 
11 83 a 79 b 81 a 52 c 64 c 80 a 
12 90 a 89 a 85 a 82 a 88 a 77 a 

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

Na comparação de média dos 12 lotes, apenas não observou ranqueamento 

dos lotes para as sementes não envelhecidas (tempo 0). Com oito horas de 

envelhecimento, as sementes dos lotes 1, 8, 10 e 11 obtiveram germinação inferior 

diferindo dos demais. No período de 16 horas, evidenciou um maior distanciamento 

do lote 6, no qual as sementes apresentaram menor porcentagem de plântulas 

normais ao terceiro dia, após serem submetidos ao estresse, diferindo-o dos lotes 1 
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e 10 que foram intermediários em relação aos outros lotes. Após 24 horas de 

envelhecimento, as sementes do lote 11 apresentaram comportamento inferior e as 

do lote 2, classificaram como intermediárias, diferindo das demais. 

No período de 32 horas, as sementes dos lotes 2 e 11 foram inferiores e os 

lotes 8, 10 e 12 superiores em relação aos outros lotes que obteve germinação 

intermediária. Após 48 horas de envelhecimento, as sementes dos lotes 4, 5 e 6 

apresentaram maior distanciamento do lote 1, que foi intermediário aos demais. 

Estes resultados são semelhantes ao verificado por Rocha et al. (2015) que também 

diferenciaram lotes de sementes de girassol em diferentes níveis de vigor com o uso 

do teste de envelhecimento acelerado, corroborando com o encontrado em 

sementes de alface (BARBOSA et al., 2011) e salsa (TUNES et al., 2013). 

Com o aumento da temperatura e maior tempo de permanência em condições 

de envelhecimento, a germinação tende a ser afetada negativamente (FLÁVIO; 

PAULA, 2010). No entanto, não pode-se generalizar esta informação, visto que no 

presente trabalho, assim como encontrado por Araújo et al. (2017) em sementes de 

leucena, alguns lotes aumentaram a porcentagem de germinação com a ampliação 

do período de exposição ao envelhecimento acelerado. Explica-se, este fato, em 

decorrência da maior tolerância ao estresse desses lotes, conferindo-os, assim, 

maior potencial fisiológico. 

No presente trabalho, o tempo de 8 horas, ranqueou os lotes em dois níveis 

de vigor. Já os períodos de 16, 24, 32 e 48 horas de envelhecimento acelerado 

tradicional estratificaram os lotes em três classes, sendo, assim, mais eficientes na 

diferenciação dos lotes em níveis de vigor. Marcos Filho (2015) enfatiza que o teste 

de vigor deve ser simples, rápido, de baixo custo, objetivo e reproduzível.  

 

4.2.2 Envelhecimento acelerado com solução saturada de sal (NaCl) 

 

Notou-se que a umidade das sementes também aumentou pelo método de 

envelhecimento acelerado com solução saturada de sal, porém em menor proporção 

que o método tradicional (Tabelas 5 e 8). Esses resultados são semelhantes aos 

encontrados por Frandoloso et al. (2017), Tunes et al. (2013) e Radke et al. (2016), 

que ao realizar o teste de envelhecimento acelerado em sementes de alface, salsa e 

coentro, respectivamente, também notaram que o método tradicional aumenta mais 

o grau de umidade que o método salino. Dessa maneira, é possível verificar que a 
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utilização de solução de NaCl proporcionou a redução na absorção de água pelas 

sementes, conforme proposto por Jianhua e McDonald (1996). Isso porque a água é 

osmoticamente retida na solução salina, de forma que o aumento da concentração 

de sais a torna cada vez menos disponível (RIBEIRO et al., 2001). 

 

Tabela 8. Grau de umidade (%) das sementes de cártamo submetidas ao teste de 
envelhecimento acelerado com solução saturada salina à 42 °C por 0, 8, 
16, 24, 32 e 48 horas 

Lotes 
Períodos de envelhecimento (horas) 

0 8 16 24 32 48 

1 6,18 7,39 7,12 7,58 7,20 7,59 

2 5,94 6,81 6,81 7,85 7,28 7,34 

3 5,47 7,43 6,68 6,96 7,39 7,41 

4 5,57 7,68 7,16 7,53 7,02 7,48 

5 5,57 7,40 6,79 7,21 6,99 7,39 

6 5.79 7,59 6,99 7,50 7,55 7,45 

7 5,47 7,21 7,62 7,50 7,09 7,74 

8 5,55 7,82 7,32 7,67 7,39 7,50 

9 5,63 7,18 6,33 8,21 7,32 7,40 

10 5,62 7,74 7,04 7,54 6,76 7,48 

11 5,23 7,49 6,98 7,76 7,25 8,03 

12 5,69 7,28 6,73 7,21 7,12 7,52 

 

Marcos Filho (2016) recomenda que a diferença do grau de umidade das 

sementes após o envelhecimento seja inferior a quatro pontos percentuais. Neste 

sentido, pode-se notar que os dados do envelhecimento salino são mais uniformes, 

pois a variação do grau de umidade foi inferior a 4%. Já no envelhecimento 

tradicional, no período de 48 horas, as sementes apresentaram variação maior que o 

recomendado. 

Na Tabela 9 encontram-se o resumo da análise de variância do teste de 

envelhecimento acelerado com solução saturada de sal em doze lotes de sementes 

de cártamo após seis períodos de tempo ao envelhecimento, avaliados 

individualizados, na temperatura de 42 °C.  
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Tabela 9. Resumo da análise de variância do teste de envelhecimento acelerado 
com solução salina de 12 lotes de sementes de cártamo em seis 
períodos 

FV GL 

Quadrados médios 

Períodos de envelhecimento (horas) 

0 8 16 24  32 48 

Lotes (L) 11 97,79ns 96,38* 88,34** 177,17** 112,74** 75,14ns 
Resíduo 36 84,33 39,13 18,23 16,19 26,35 41,56 

CV (%) - 10,75 7,74 5,01 4,95 6,27 8,05 
ns; *; ** Não significativo e significativo a 5 e 1% de probabilidade pelo teste de F, 
respectivamente. 
 

Para os períodos de 0 horas, quando as sementes não foram envelhecidas, e 

48 horas não observou-se estratificação dos lotes em níveis de vigor (Tabela 10). 

Após oito horas de envelhecimento salino, as sementes dos lotes 1, 2, 6, 10 e 12 

obtiveram germinação inferior em relação aos outros. No período de 16 horas, as 

sementes dos lotes 2, 5, 6, 7 e 12 foram inferiores aos demais. Após 24 horas de 

envelhecimento, as sementes dos lotes 2, 3, 5, 8 e 9 apresentaram maior 

porcentagem de germinação, diferindo dos demais. Para as sementes envelhecidas 

por 32 horas, os lotes 5 e 6 exibiram maior distanciamento, mostrando serem 

inferiores aos lotes 1, 2, 3 e 12, que obtiveram germinação intermediária.  

 

Tabela 10. Germinação (%) de sementes de doze lotes de cártamo, após seis 
períodos de acondicionamento (0, 8, 16, 32, 24 e 48 horas) à 
temperatura de 42°C para o teste de envelhecimento acelerado com 
solução saturada de NaCl 

 

Lotes 
Períodos de envelhecimento (horas) 

0 8 16 24 32 48 

1 94 a 72 b 87 a 75 b 79 b 79 a 
2 77 a 79 b 78 b 88 a 81 b 75 a 
3 91 a 85 a 93 a 90 a 80 b 87 a 
4 80 a  82 a 87 a 80 b 88 a 81 a 
5 87 a 85 a 81 b 88 a 71 c 79 a 
6 87 a 77 b 80 b 81 b 75 c 76 a 
7 88 a 88 a 83 b 79 b 85 a 79 a 
8 82 a 81 a 90 a 84 a 86 a 73 a 
9 84 a 86 a 89 a 89 a 84 a 85 a 
10 82 a 74 b 88 a 76 b 88 a 84 a 
11 83 a 83 a 85 a 69 b 85 a 85 a 
12 90 a 79 b 80 b 76 b 80 b 78 a 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo método de Scott-
Knott a 5% de probabilidade.  
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Martins et al. (2018) também obtiveram sucesso na estratificação de lotes de 

sementes de amaranto em diferentes níveis de vigor. No entanto, Moraes et al. 

(2016), ao realizar envelhecimento acelerado salino na espécie Tabernaemontana 

fuchsiaefolia, não encontrou diferença estatística entre os lotes analisados em 

nenhum período, demonstrando que a espécie trabalhada é mais resistente ao 

estresse. 

No método de envelhecimento acelerado com solução saturada de sal, os 

tempos de 8, 16 e 24 horas estratificaram os lotes de sementes de cártamo em dois 

níveis de vigor e o período de 32 horas ranqueou em três níveis.  

 

4.2.3 Análise de Componentes Principais  

 

Com base nos resultados obtidos pela análise de componentes principais 

(Tabela 11), verificou-se a necessidade de três componentes, uma vez que estes 

resumem efetivamente a variância amostral total e podem ser utilizados para o 

estudo do conjunto de dados, pois segundo Hongyu et al. (2015) os autovalores 

destes componentes foram superiores a 1. Os três componentes principais foram 

responsáveis por 64,41% da variação acumulada, sobre a discriminação dos lotes 

em relação a sua qualidade, em que o CP1 foi responsável por 27,13%, CP2 por 

20,14% e o CP3, por 17,14% das variações dos dados. Os três primeiros 

componentes principais explicaram próximo de 70% da variância total dos dados, 

estando de acordo com Rencher (2012). 

Ainda na Tabela 11, como intuito de se entender a importância de cada 

variável na construção dos três componentes adotados foram calculados os 

autovetores entre as variáveis originais e os componentes principais, sendo 

considerados relevantes com valores acima de 0,5/(Autovalor)0,5 (OVALLES; 

COLLINS, 1988). Foram considerados significativos autovetores superiores a 0,128; 

0,32 e 0,35 para os componentes 1, 2 e 3, respectivamente. 
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Tabela 11. Matriz de autovetores e autovalores dos componentes principais (CP) e 

avaliação da qualidade fisiológica de sementes de 12 lotes de cártamo 

com ênfase no teste de envelhecimento acelerado 

 Variáveis  CP 1 CP 2 CP3 

Primeira contagem de germinação 0,18 0,43 0,22 
Germinação 0,12 0,42 0,25 
Emergência de plântulas em campo 0,39 0,09 0,04 

Envelhecimento 
Tradicional 

8 horas 0,41 -0,16 -0,28 
16 horas 0,08 -0,44 0,10 
24 horas 0,49 0,07 0,14 
32 horas 0,42 0,11 0,22 

Envelhecimento 
Salino 

8 horas 0,24 -0,43 0,02 

16 horas 0,02 -0,14 0,62 

24 horas 0,33 0,31 -0,13 

32 horas -0,19 0,24 0,39 

48 horas -0,09 -0,19 0,43 

Autovalores 3,26 2,42 2,06 
Variância (%) 27,13 20,14 17,14 
Variância Acumulada (%) 27,13 47,27 64,41 
Variáveis representativas do componente baseada no módulo da relação 0,5/()0,5, destacada em 
negrito (OVALLES; COLLINS, 1988). 

 

As variáveis de emergência de plântulas em campo, envelhecimento 

acelerado tradicional por 8, 24 e 32 horas, além do salino por 24 horas tiveram maior 

poder discriminatório para o componente principal 1. Sendo as variáveis 

envelhecimento acelerado tradicional por 24 e 32 horas com interação entre si e 

correlacionadas com a emergência em campo, uma vez que seus vetores estão no 

mesmo sentido e formando ângulos agudos entre si (Figura 4). Esses testes são 

promissores na avaliação de sementes de cártamo, uma vez que, os lotes 2 e 11 

foram classificados de forma semelhante. 
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Figura 4. Dispersão de autovetores ao longo de um plano circular e formação de 

grupos obtidos por análise de componentes principais de acordo com as 

variáveis: primeira contagem de germinação (PCG), germinação (G), 

emergência de plântulas em campo (EC), envelhecimento acelerado 

tradicional nos períodos 8, 16, 24 e 32 horas (EAT8, EAT16, EAT34 e 

EAT32, respectivamente) e salino nos períodos 8, 16, 24, 32 e 48 horas 

(EAS8, EAS16, EAS34, EAS32 e EAS48, respectivamente) na avaliação 

de 12 lotes de sementes de cártamo. 

 

As variáveis primeira contagem de germinação, germinação, envelhecimento 

tradicional por 16 horas e salino por 8 horas apresentaram poder discriminatório 

para o componente principal 2. As duas primeiras variáveis estão correlacionadas 

entre si, assim como as duas últimas, verificando-se ângulos agudos entre os 

vetores (Figura 4). No entanto, essas variáveis de envelhecimento, mesmo 

apresentando poder discriminatório para o componente principal 2, verifica-se sinal 

negativo, ou seja, quanto maior a porcentagem de plântulas obtidas após o 

envelhecimento menor os valores das variáveis germinação e primeira contagem. 
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Logo, estas variáveis não seriam eficientes para avaliar qualidade de sementes de 

cártamo. 

Para o componente principal 3 as variáveis que tiveram maior poder 

discriminatório foram envelhecimento acelerado salino por 16, 32 e 48 horas (Tabela 

11). Verifica-se que a medida que aumenta o número de componentes utilizados, 

estes têm menor variância acumulada. Logo, as variáveis destes componentes 

teriam menor poder discriminatório na avaliação de lotes de sementes de cártamo. 

 

4.3  Teste de frio  

 

Apresenta-se, na Tabela 11, o resumo da análise de variância do teste de frio 

de 12 lotes de sementes de cártamo submetidos a quatro períodos de 

acondicionamento, na temperatura de 10 °C. Observa-se que os lotes se 

diferenciaram dentro dos períodos 3, 5 e 7 dias. 

 

Tabela 12. Resumo da análise de variância do teste de frio de 12 lotes de sementes 
de cártamo submetidos por 0, 3, 5 e 7 dias à 10 °C. Jataí-GO, 2019 

FV GL 

Quadrados médios 

Períodos de acondicionamento (dias) 

0 3 5 7 

Lotes (L) 11 97,78ns 168,70** 195,59** 286,77** 
Resíduo 36 84,33 24,16 27,09 21,32 

CV (%) - 10,75 5,97 6,45 5,63 
ns; ** Não significativo e significativo a 1% de probabilidade pelo teste de F, respectivamente. 

 

A tabela de comparação de médias (Tabela 12) demonstra o comportamento 

germinativo dos lotes em função dos períodos nos quais as sementes foram 

submetidas para o teste de frio. O resultado médio geral obtido de 81% de plântulas 

normais revelou a alta qualidade fisiológica das sementes de cártamo, perante o 

teste de frio, visto que, mesmo em condições de estresse, a porcentagem de 

germinação manteve superior a 60% que é o mínimo exigido para a produção e a 

comercialização de sementes de espécies de grandes culturas inscritas no registro 

nacional de cultivares não contemplados com padrão específico, assim como o 

cártamo (BRASIL, 2013). 
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Tabela 13. Germinação (%) de sementes de doze lotes de cártamo, após quatro 
períodos de condicionamento (0, 3, 5 e 7 dias) à temperatura de 10 °C 
para o teste de frio 

Lotes Períodos de acondicionamento (dias) 

 0 3 5 7 

1 94 a 76 c 75 c 80 b 
2 77 a 67 d 71 c 63 d 
3 91 a 90 a 92 a 81 b 
4 80 a  79 b 73 c 76 c 
5 87 a 81 b 83 b 82 b 
6 87 a 82 b 83 b 73 c 
7 88 a 88 a 85 b 93 a 
8 82 a 87 a 77 c 91 a 
9 84 a 87 a 85 b 93 a 

10 82 a 83 b 75 c 84 b 
11 83 a 88 a 79 c 84 b 
12 90 a 80 b 92 a 87 b 

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

 

Medeiros et al. (2019) afirmou que esse teste tem alta sensibilidade em 

diferenciar os lotes de sementes, visto que é conduzido em condições estressantes. 

Logo, os lotes que apresentam melhores desempenhos sob baixa temperatura, são 

considerados os mais vigorosos. Sem a exposição das sementes ao frio, período de 

zero dia, não observou-se diferença entre os lotes. Com três dias de 

acondicionamento à 10 °C, notou-se que houve estresse nas sementes, ranqueando 

os lotes em quatro níveis de vigor, sendo os lotes 3, 7, 8, 9 e 11 classificados como 

mais vigorosos, seguidos dos lotes 4, 5, 6, 10 e 12, que diferiram dos lotes 1 e 2, 

sendo este último classificado como de menor vigor. No período de cinco dias, os 

lotes 1, 2, 4, 8, 10 e 11 apresentaram menor porcentagem de plântulas normais, 

diferindo dos lotes 5, 6, 7 e 9 que foram intermediários em relação aos demais. Com 

sete dias, os lotes foram estratificados em quatro níveis, no qual os lotes 7, 8 e 9 

apresentaram maior porcentagem de germinação, seguido dos lotes 1, 3, 5, 10, 11 e 

12 que foram superiores aos lotes 4 e 6 que diferiram do lote 2. 

Corroborando com os resultados obtidos neste trabalho, o teste de frio 

também foi eficiente para estratificação dos lotes de sementes de Brachiaria 

decumbens (SILVA et al., 2019) e de melão (PINHEIRO; DIAS; ARAÚJO, 2017). 

Isso porque temperaturas muito baixas ou muito altas podem alterar tanto a 

velocidade quanto a porcentagem final de germinação (VASCONCELOS et al., 

2018). Guan et al. (2009) afirmaram que baixas temperaturas induzem danos à 
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membrana celular e limitam o processo de germinação. Logo, as sementes de 

menor vigor germinam mais lentamente sob temperatura subótima, particularmente, 

no início da embebição, com efeitos negativos na germinação e no desenvolvimento 

das plântulas (DIAS; ALVARENGA, 1999). 

No presente trabalho, ao realizar o teste de frio, o período de 5 dias 

diferenciou os lotes de sementes de cártamo em três grupos. No entanto, os tempos 

de 3 e 7 dias estratificaram os lotes em quatro níveis de vigor, sendo, portanto mais 

promissores.  

 

4.3.1 Análise de Componentes Principais  

 

Na análise de componentes principais (Tabela 14) verificou-se a necessidade 

de três componentes que totalizaram 73,98% da variação acumulada, na qual o CP1 

foi responsável por 39,99%, CP2 por 19,86% e o CP3 por 14,13% das variações dos 

dados. De modo similar, Lorentz & Nunes (2013), trabalhando com vigor em 

sementes de arroz, constataram a necessidade de três componentes principais. 

 

Tabela 14. Matriz de autovetores e autovalores dos componentes principais (CP) e 

avaliação da qualidade fisiológica de sementes de 12 lotes de cártamo 

com ênfase no teste de frio 

 Variáveis  CP1 CP2 CP3 

Primeira contagem de germinação 0,35 0,35 -0,47 
Germinação 0,32 0,51 -0,18 
Emergência de plântulas em campo 2 cm 0,32 -0,20 0,29 
Primeira contagem de emergência de plântulas 
em campo 2 cm 

0,31 0,23 0,38 

Emergência de plântulas em campo 4 cm 0,22 -0,45 -0,60 
Primeira contagem de emergência de plântulas 
em campo 4 cm 

0,24 0,34 0,51 

Teste de frio 3 dias 0,37 -0,38 -0,11 
Teste de frio 5 dias 0,39 -0,09 -0,42 
Teste de frio 7 dias 0,43 -0,22 0,23 

Autovalores 3,60 1,79 1,27 
Variância (%) 39,99 19,86 14,13 
Variância Acumulada (%) 39,99 59,85 73,98 
Variáveis representativas do componente baseada no módulo da relação 0,5/()0,5, destacada em 
negrito (OVALLES; COLLINS, 1988). 

 

Estudos sobre testes de vigor para sementes de outras espécies como soja 

(BARBOSA et al., 2013), capim-piatã (SILVA et al., 2017) e capim-decumbens 
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(SILVA et al., 2019) também verificaram variância acumulada próximo de 70%, valor 

este indicado por Rencher (2012) para determinação do número de componentes a 

serem adotados. 

Foram calculados os autovetores entre as variáveis originais e os 

componentes principais conforme este pressuposto Ovalles & Collins (1988) foram 

considerados significativos autovetores superiores a 0,26; 0,37 e 0,44 para os 

componentes 1, 2 e 3, respectivamente. 

Somente as variáveis emergência de plântulas em campo 4 cm e primeira 

contagem de emergência de plântulas em campo 4 cm não tiveram poder 

discriminatório para o componente principal 1. As variáveis teste de frio por 3, 5 e 7 

dias correlacionaram com os dois testes de emergência em campo, uma vez que 

seus vetores estão no mesmo sentido e quadrante, além de formarem ângulos 

agudos entre si (Figura 5). O teste de frio por 7 dias é promissor na avaliação de 

sementes de cártamo, uma vez que, apresentou maior autovetor no CP1. 

As variáveis germinação, emergência de plântulas em campo 4 cm e teste de 

frio 3 dias apresentaram poder discriminatório para o componente principal 2. Foi 

observado maior correlação entre as duas últimas, pelo ângulo agudo dos seus 

vetores (Figura 5). No entanto, a variável de teste de frio por 3 dias, mesmo 

apresentando poder discriminatório para o componente principal 2, verifica-se sinal 

negativo. Logo, quanto maior a porcentagem de plântulas obtidas após o teste de 

frio, menor os valores da variável germinação. Portanto, esta variável não seria 

eficiente para avaliar a qualidade de sementes de cártamo. 

Para o componente principal 3 as variáveis que tiveram maior poder 

discriminatório foram primeira contagem de germinação, primeira contagem de 

emergência de plântulas em campo 4 cm (Tabela 14). Nota-se que a medida que 

aumenta o número de componentes utilizados a variância acumulada é reduzida. 

Portanto, as variáveis destes componentes teriam menor poder discriminatório na 

avaliação de lotes de sementes de cártamo. 
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Figura 5. Dispersão de autovetores ao longo de um plano circular e formação de 
grupos obtidos por análise de componentes principais de acordo com as 
variáveis: primeira contagem de germinação (PCG), germinação (G), 
emergência de plântulas em campo 2 cm (E2cm), primeira contagem de 
emergência de plântulas em campo 2 cm (PCE2cm), emergência de 
plântulas em campo 4 cm (E4cm), primeira contagem de emergência de 
plântulas em campo 4 cm (PCE4cm), teste de frio 3 (TF3dias), 5 
(TF5dias) e 7 (TF3dias) dias na avaliação de 12 lotes de sementes de 
cártamo. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O teste de envelhecimento acelerado tradicional à 42 °C por 24 horas e o 

teste de frio à 10 °C por 7 dias são promissores para avaliação da qualidade 

fisiológica de sementes de cártamo. 
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