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Sementes de milho foram avaliadas quanto ao dano
mecanlCO e germinação através de métodos convencionais e
alternativos, com objetivo de verificar a possibilidade
de avaliação pelo método alternativo em monitor de
computador e imagens impressas captadas em "scanner" das
sementes e plãntulas. O experimento foi realizado no
Laboratório de Análise de Sementes do Centro Nacional de
Pesquisa de Milho e Sorgo da ·EMBRAPA. Amostras de
sementes do milho híbrido duplo BR 205 foram analisadas
quanto ao grau de dano mecânico e germinação. Para os
métodos alternativos utilizou-se um computador do tipo
PC-486-DX2, 100 MHz, um "scanner" de mesa com resolução
óptica de 400 pontos por poLeqada" e uma impressora a
jato de tinta, com capacidade de impressão de 720
pontosZpo Le qada". Para a avaliação dos danos mecânicos,
as sementes foram analisadas através dos seguintes
métodos: (a) Convencional determinação de sementes
danificadas de forma individual, manual e visual, com o
auxílio de uma lupa; (b) Alternativo sementes
danificadas digitalizadas através do "scanner", duas
vezes, uma com o lado do embrião e outra com o lado do
endosperma voltados para o leitor óptico, e avaliadas
diretamente no monitor; (c) Alternativo sementes
danificadas, digitalizadas e avaliadas diretamente no
papel impresso. Após germinadas as plântulas foram
avaliadas através dos seguintes métodos: (d)
Convencional avaliação individual, manual e v í sualr
(e) Alternativo - após serem digitalizadas, individual e
visualmente, no monitor; (f) Alternativo - após serem
digitalizadas, individual e visualmente, no papel
impresso. A avaliação de sementes danificadas
mecanicamente, através do monitor e em papel impresso,
proporciona maiores detalhes que nos obtidos no método
convencional. A avaliação de plântulas, no monitor e em
papel impresso, é viável e reproduz os resultados do
método convencional.
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