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o presente estudo sobre semente de algodoeiro moco objetivou
verificar a distribui~ao dos diferentes tamanhos das sementes perte~
centes a urnmesmo lote, os atributos dessas classes e a sua rela~a~
com a qualidade fisiologica das sementes. Determinou-se em cada uma
das classes de largura, a percentagem sobre 0 peso, 0 peso de mil se
mentes e 0 peso especifico. A qualidade fisiologica da semente foi ava
liada pelos testes: germina~ao e primeira contagem; tetrazolio; enve
lhecimento precoce e indice de velocidade de germina~ao. Determinou-se
a percentagem de sementes duras. Concluiu-se que sementes de diferen
tes larguras se distribuem segundo,uma curva normal, na qual sementes
menores apresentam maior peso especlfico, comparativamente com as se
mentes de maiores larguras.'~bservou-se que a g~a~ao ~ 0 vigor saD
mais baixos nas sementes de maior largura, isto 'e, sementes maiores
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e que a qualidade fisiologica das sementes esta mais estreitamente _.a~__~ _._------_._.~-, - .. _---_.' .-. _.--

sociada a dens1dade das sementes pertepcentes ao lote do que a larg~~- -- - '-----------_._-----_ .._----- .... _ ..._-----_.-.
ra dessas sementesj que a ocorrencia de sementes duras e de maior fre
qUencia nas classes de sementes de menor largura, e que 0 periodo d~
dormencia, expressa pela presen~a de sementes duras, e prolongado es
tendendo-se ate cinco meses ou mais.
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