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RESUMO - Por suas caracterfsticas agron6micas de
alta resistencia a seca, adaptac;;ao a solos de baixa
fertilidade, crescimento rapido e boa produc;;ao de
massa, 0 milheto tem se apresentado como uma das
melhores opc;;6esde cobertura de solos em areas de
plantio direto no Brasil CentraL Onze lotes de semen-
tes de milheto foram avaliados com 0 objetivo de se
determinar a qualidade fisiol6gica para fins de con-
servac;;ao em camara como germoplasma. 0 experi-
mento foi conduzido no Laborat6rio de Analises de
Sementes do Centro Nacional de Pesquisa de Milho
e Sorgo - CNPMS/EMBRAPA, durante 0 perfodo de
agosto a setembro de 1995 Determinou-se a germi-
nac;;ao,0 grau de umidade e 0 vigor (fndice de veloci-
dade de emergencia -IVE). Os 11 lotes apresentaram
resultados de germinac;;ao variando de 21 a 92%;
umidade, de 7,2 a 13,7% e IVE de 1,38 a 7,82. De
maneira geral, os lotes de sementes com graus de
umidade mais baixos apresentaram baixa qualidade
fisiol6gica. Somente 45% dos lotes apresentaram
germinac;;ao igual ou superior a 80% 0 CNPMS pos-
sui camaras (frias e secas) apropriadas para 0 arma-
zenamento de sementes. Os usuarios interessados
poderao recorrer ao Banco Ativo de Germoplasma de
Milheto para obtenc;;ao de material e de outros servi-
C;;OS oferecidos por essa instituic;;ao.
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QUALITY OF PEARL MILLET
(Pennisetum glaucum (L.) R.Br.)

SEEDS OF DIFFERENT REGIONS

ABSTRACT - Pearl millet has agronomy characteristics of
high dry resistence, low fertilitysoils adaptation, fast growth
and excelent mass production in savanna's area of direct
cultivation on Central Brazil Eleven seed lots of different
regions of millets were evaluated about moisture content,
germination and vigor test (speed of emergence) for
germplasm conservation. The experiment was conducted
in Seed Laboratory Analysis of Centro Nacional de Pesqui-
sa de Milho e Sorgo - CNPMS/Embrapa It was detected
large variation on germination and vigor test The 11 lots
had germination between 21 to 92%, moisture content from
7,2 to 13,7% and IVE from 1,38 to 7,82. Only 45% of the
lots had germination greater on igual to 80%. The
germplasm millet are available at this institution.

o milheto (Pennisetum glaucum (L) RBr.), uma
gramfnea, domesticado na Africa he'!4000-5000 anos,
e plantado, atualmente, em 26 milh6es de hectares
nos tr6picos semi-aridos e e usado tanto na alimenta-
c;;aohumana como animal Os graos do milheto sao
nutritivos, com niveis de protefna e lisina mais altos
que os do milho e sorgo (Andrews & Rajewski, 1995)
Recentemente, programas de melhoramento de



milheto tem sido implementados nos Estados Unidos
para explorar 0 seu potencial para prodU<;:aode graos
e adaptabilidade de novas variedades e hibridos
(Rajewski & Andrews, 1995)

Par suas caracteristicas agronomicas de alta
resistencia a seca, adaptac;:ao a solos de baixa fertili-
dade, crescimento rapido e boa produc;:ao de massa,
o milheto tem se apresentado como uma das melho-
res opc;:6esde cobertura de solos em areas de plantio
direto no Brasil Central. Esta especie se constitui, tam-
bem, como excelente fonte de forragem (Seguy et
al.,1993 e Landers, 1994). Porem, a disponibilidade
de cultivares e pequena, em qualidade e quantidade,
necessitando assim, de um programa de introduc;:ao,
caracterizac;:ao, avaliac;:ao, intercambio, pesquisa e
melhoramento desta especie. A demanda por milheto
tem side grande, pois esta cultura apresenta grande
potencial quanta a sua versatilidade, rusticidade e cres-
cimento rapido, principal mente, nos estados de Minas
Gerais, Goias, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sui, Sao Paulo e Parana. Os materiais usados ate 0

momenta no Brasil, sac provenientes de outros pai-
ses e ainda apresentam produtividade abaixo do po-
tencial da cultura.

Desde a sua criac;:ao, 0 "International Plant
Genetic Resources Institute" (IPGRI), antigo IBPGR,
tem dado alta prioridade para a colec;:ao e preserva-
c;:aode sorgos e milhetos. Durante a sua primeira de-
cada de trabalho, esse instituto encampou varias ex-
pedic;:6esnos maiores centros de diversidade e reuniu
em colec;:6esvariac;:6es geneticas significantes dessas
culturas (IBPGR, 1985 e 1990).

Segundo Singh & Jika (1988), 0 Centro Interna-
cional de Investigac;:ao de Cultivos para as Zonas Tro-
pica is Semi-Aridas (ICRISAT), india, e 0 Instituto Na-
cional de Investigac;:ao Agronomica de Niger criaram
cinco bancos geneticos de milheto (Pennisetum
glaucum) em Niger, com a finalidade de conservar 0

material e proporcionar aos melhoristas uma grande
variabilidade dessa cultura.

o metodo mais pratico e economico de se con-
servar 0 germoplasma, que contem todo 0 potencial
genetico de uma planta (Chin, 1992), e 0 arma-
zenamento de sementes. 0 milheto pertence a familia
das gramineas e a maioria delas sac conhecidas par
exibir caracteristicas ortodoxas no armazenamento de
sementes 0 germoplasma pode ser armazenado por
diferentes periodos. 0 armazenamento a medio pra-
zo, de 20 a 30 anos, e normalmente utilizado em ban-
cos ativos de germoplasma que possui camaras com

baixas temperaturas (10°C) e 30% de umidade relati-
va (Paterniani, 1988).

o germoplasma para ser armazenado passa
por uma serie de testes de aferic;:ao de seu poder
germinativo, grau de umidade e vigor. E necessario,
tambem, uma quantidade minima de sementes para
armazenamento. A colec;:ao ativa e aquela mantida
sob condic;:6es que asseguram a viabilidade do mate-
rial a medio prazo e em quantidade suficiente para
estar disponivel quando requerido por melhoristas,
pesquisadores e usuarios em geral alem de fornecer
a variabilidade genetica necessaria f:ara programas
de melhoramento.

o objetivo do trabalho foi verificar a qualidade
das sementes de milheto de varias procedencias, para
fins de armazenamento em banco de germoplasma.

As sementes utilizadas foram provenientes de
11 lotes obtidos de uma coleta de germoplasma reali-
zada em junho de 1995 na regiao do Triangulo Minei-
ro e Mato Grosso do Sui e de firmas de sementes
(Tabela 1).

As analises da qualidade fisiol6gica das semen-
tes foram realizadas no Laborat6rio de Tecnologia de
Sementes do Centro Nacional de Pesquisa de Milho
e Sorgo (CNPMS/ Embrapa), Sete Lagoas-MG, no
periodo de julho a setembro de 1995. Para determi-
nar 0 grau de umidade utilizou-se de 15 a 18g de
sementes de milheto e 0 metoda de estufa a 105°C
(Brasil, 1992)

o poder germinativo das seme'1tes foi deter-
minado utilizando-se papel de filtro, em placas de Petri,
como substrato e temperatura alternada de 20-30°C,
com quatro repetic;:6esde 50 sementes para cad a lote,
sendo a primeira contagem no terceiro dia e a final no
setimo dia ap6s 0 plantio (Brasil, 1992). Para a deter-
minac;:aodo indice de velocidade de emergencia (IVE)
foram plantadas quatro repetic;:6es de 50 sementes
de cada lote em canteiros com solo de mata, em sul-
cos equidistantes de 0,1 Om. A primeira contagem foi
feita no quinto dia ap6s 0 plantio e assim sucessiva-
mente ate 0 no no dia. Posteriormente, determinou-se
esse indice de vigor para cada amostra semeada, atra-
yes da somat6ria do numero de plantulas emergidas
em cada dia, dividida pelo numero de dias decorridos
entre a semeadura e a emergencia. Os resultados
foram analisados estatisticamente utilizando-se deli-
neamento experimental inteiramente casualizado e as



TABELA 1. Numero, nome, proced€mcia e hist6rico das amostras das cultivares de milheto. Embrapal
CNPMS, Sete Lagoas - MG, 1996.

BN 1- Sementes Bonamigo Ltda., Bandeirantes-MS, Safra 95. Foi a primeira cultivar de milheto lan<;:ada
no mercado pelas Sementes Bonamigo em 1986. Essa cultivar tambem e chamada de pasta italiano,
e de porte medio com altura de 1 a 1,60 m. Tem 0 desenvolvimento bastante desuniforme e paniculas
de tamanho variado (12 a 25cm). Mais usado como cobertura morta em areas de plantio direto.

2 BN2- Sementes Bonamigo Ltda., Bandeirantes (MS), Safra 95. Foi 0 segundo material de milheto
lan<;:adono mercado pelas Sementes Bonamigo em 1995. Essa cultivar, tambem chamada de milheto
africa no, e uma variedade sintetica desenvolvida a partir de diversas introdu<;:oes de milheto provenien-
tes da Africa. 0 porte e mais alto, altura de 1,50 a 2,80m. Tem 0 desenvolvimento mais uniforme e
paniculas grandes (20 a 35cm) E mais usado para forragem do gada e, tambem, para cobertura do
solo.

3 Milheto comum- Chapec6 (SC), Safra 94. Enviado por um pesquisador da EPAGRI em janeiro de1995
e obtido de uma casa agro-pecuaria em Chapec6. Normalmente esse milheto e encontrado no comer-
cio.

4 Milheto Comum variedade Sinthetic - CPATSA Petrolina (PE), Safra 94. Essa cultivar foi desenvolvida
pelo IPA (Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuaria) em Recife, a partir de diversos gen6tipos
do ICRISAT Esses materiais foram trabalhados pela equipe de fitomelhoramento do IPA nos aspectos
de produ<;:ao de graos, palha, acamamento e outras caracteristicas. A variedade synthetic destacou-
se por apresentar menor altura (1,25 a 1AOm) e acamamento associado a maior produ<;:ao de graos

5 Milheto Comum ABC Agricultura e Pecuaria S A- Uberlandia (MG), Safra 95. Cultivar de porte baixo,
que e usada para ser incorporado ao solo. Essa empresa ja usa 0 milheto ha 4 anos. As sementes
foram colhidas em uma fazenda com 2.500 ha de area plantada.

6 Milheto Comum - Fornecido pela Cooperativa Agricola Mista Irai Ltda. (Copamil) em Irai de Minas
(MG), Safra 95. E usado como cobertura morta em areas de plantio direto.

7 Milheto Comum - Fornecido pela Monsanto do Brasil S.A, Safra 94. Essa cultivar foi obtida em Sao
Paulo e enviada para a Embrap Milho e Sorgo. Mais usado como cobertura morta em areas de plantio
direto.

8 Milheto Italiano - Ciba-Geigy Quimica SA Centro de Pesquisa Germinal - Uberlandia (MG), Safra 94.
Tambem chamado de pasta italiano, tem porte menor e e usado como cobertura do solo.

9 Milheto Africano - Ciba-Geigy Quimica SA Centro de Pesquisa Germinal - Uberlandia (MG), Safra 95.
Apresenta porte mais alto e maior resistencia a seca. Usado tambem como cobertura morta.

10· Milheto Comum - Fazenda de Cristiano Raucher - Uberlandia (MG), Safra 95. Usado como cobertura
morta e para produ<;:ao de graos atingindo 25 toneladas de graos em 30 ha

11 • Milheto Comum - Sementes Polato - Rondon6polis (MT), Safra 95. Usado como cobertura morta em
areas de plantio direto e para produ<;:aode graos.

medias comparadas pelo teste de Duncan a 1% de
probabilidade.

Tabela 2. Observou-se que apenas um lote, 0 BN1,
estava com grau de umidade acima do padrao esti-
pulado para armazenamento de sementes, que e 13%.
No entanto, verificou-se que houve uma varia<;:ao
acentuada de grau de umidade entre os lotes de se-
mentes chegando a uma diferen<;:a de 6,5%. Obser-
vou-se tambem que, de uma maneira geral, os lotes

Os resultados dos graus de umidade das se-
mentes, germina<;:ao e IVE estao apresentados na



TABELA 2. Numero da amostra, umidade (%), germina~ao (%) e indice de velocidade de emergencia
(IVE) dos onze lotes de sementes de milheto (Pennisetum glaucum (L.) R.Br.) de diferentes
procedencias. Embrapa/CNPMS, Sete Lagoas - MG, 1996.

Numero da Amostra LJmidade (%) Germinac;ao (%) IVE

4 8,7 92* A 7,82 A
5 7,7 84n5 AB 6,94 AB
1 13,7 77n5 BC 5,39 CDE

2- 11,8 73' CD 6,23 BC
3 10,6 70' CDE 4,90 DE
11 11,7 68' CDE 5,63 CDE
9 8,0 68' CDE 5,88 BCD
10 8,1 65' DE 4,68 E
8 8,2 62' E 5,92 BCD
6 24' F 3,12 F
7 7,2 21' F 1,38 G

Medias seguidas da mesma letra nao diferem significativamente a 1% pelo teste de Duncan .

• = Germinayao superior a 80% a 5% de probabilidade;

ns = nao diferiu significativamente de 80% a 5% de probabilidade;

+ = germinayao inferior a 80% a 5% de probabilidade.

de sementes com graus de umidade mais baixos apre-
sentaram baixas qualidades fisiol6gicas, com excec;ao
dos dois primeiros lotes. 0 fato dos lotes terem apre-
sentado baixa umidade pode ser devido ao arma-
zenamento em camara fria por aproximadamente 45
dias, desde a chegada do material ate a sua analise.
Esse tempo pode ter sido suficiente para que as se-
mentes entrassem em equilibrio com 0 ambiente da
camara.

Quanto ao poder germinativo verificou-se gran-
de variac;ao de resultados, sendo que somente 18%
dos lotes apresentavam germinac;ao igual ou superior
a 80% Esse valor e considerado minimo para
armazenamento de germoplasma de sorgo e foi ado-
tado devido a semelhanc;a entre as duas culturas.

Observou-se que 0 melhor e 0 pior lote foi da
safra de 94, indicando que pode ter havido diferenc;as
no manejo, produc;ao de sementes e armazenamento
de sementes. 0 lote de sementes que apresentou a
melhor qualidade fisiol6gica foi 0 milheto comum vari-
edade sinthetic procedente do CPATSA. Uma das ra-
z6es para que esse lote tenha conservado a sua qua-
lidade fisiol6gica e de que ele pode ter side armaze-
nado em camara fria devido ao seu baixo grau de
umidade Sup6e-se que os outros lotes de sementes

de germinac;ao abaixo de 80% ja tenham chegado ao
laborat6rio com baixa qualidade fisiol6gica. 0 mes-
mo foi verificado par Lopes et al. (1983) estudando 0

efeito da camara com umidade e temperatura contro-
ladas sobre a germinac;ao e vigor de sementes de
milheto. Os autores conciuiram que a camara propor-
cionou conservac;ao da qualidade fisiol6gica das se-
mentes e que, variac;oes de temperatura e umidade
relativa do ar em armazem reduzem 0 vigor e a ger-
minac;ao das sementes.

Houve diferenc;a significativa a 1% pelo teste F
na germinac;ao. 0 valor de 80% foi adotado para efei-
to de comparac;ao entre lotes pelo teste de medias. 0
lote variedade sinthetic de Petrolina foi significativa-
mente superior a 80% a 5% de probabilidade. Dois
lotes nao diferiram significativamente de 80% a 5%
de probabilidade, variedade comum de Uberl~ndia-
MG e BN1 de Bandeirantes-MS. Todos os outros io-
tes foram significativamente inferiores a 80%.

Optou-se pelo substrato papel de filtro, em pla-
cas de Petri, no teste de germinac;ao para a melhor
visualizac;ao das plantulas, porem, notou-se urn gran-
de entrelac;amento das radicu/as. Em testes posterio-
res devera ser utilizado 0 substrato papel toalha con-
forme Giaretta et al. (1983) que recomendaram 0 usa



do substrata- rolo de papel toalha em teste de germi-
na<;ao, com contagem unica aos sete dias, por apre-
sentar maior espa<;amento entre sementes, menor en-
trela<;amento de raizes, com consequente menor con-
tamina<;ao entre plantulas e menor utiliza<;ao da mao-
de-obra no preparo do substrato e na limpeza do
material.

Houve diferen<;as significativas (P < 0,01) en-
tre os indices de velocidade de emergEmcia. A germi-
na<;ao e 0 IVE estao altamente relacionados. Isto e
demonstrado atraves do alto coeficiente de correla-
<;ao de 0,93, ou seja, os lotes que possuem as se-
mentes com melhor germina<;ao tambem possuem os
maiores indices de velocidade de emergencia em
canteiro, 0 mesmo ocorrendo com os lotes de sementes
de baixa qualidade. Johnson & Wax (1981) relataram que
lotes de sementes de alto vigor apresentam uma emer-
gencia mais rapida, alem de um maior estande final, com-
parado com lotes de sementes de baixo vigor.

Considerando a baixa germina<;8oe vigor dos lotes
de milheto comum Copamil e Monsanto sugere-se que
eles sejam eliminados.

As cole¢es ativas de trabalho de germoplasma de
milheto podem manter a viabilidade seguramente par mais
de cinco anos em camaras sob condi<;6esa medio prazo
(Appa Rao et a/., 1991).0 CNPMS passui camaras apra-
priadas para esse armazenamento, sendo capaz de ar-
mazenar e conservar 0 germoplasma par ate 10 anos. Re-
comenda-se que, os pesquisadores e interessadosem con-
servar a viabilidadede germoplasma de milhetodispanham
dos servi<;osque 0 CNPMS pode oferecer.

• Tres lotes de sementes de milheto (comum Sinthetic
CPATSA de Petrolina - PE, comum ABC Ag. & Pee.de
Uberlandia-MG e BN1- Sementes Bonamigo de Ban-
deirantes-MS) alcan<;aram 0 minimo de germina<;ao
para 0 armazenamento em banco de germoplasma;

sugere-semaiores pesquisascom sementes de milheto,
principalmente, na area de identifica<;8ode variedades
a nivel de variabilidade genetica e condi<;oes de
armazenamento.
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