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Germoplasma de Milheto no Banco 
Genético da Embrapa Milho e Sorgo

Dea Alecia Martins Netto1

Resumo – Preocupada com a segurança alimentar dos indivíduos e a 
diversidade cultural de espécies vegetais, a Organização Mundial das Nações 
Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) recomendou, na década de 
1970, que se armazenassem sementes, ou outra forma de conservação 
dos recursos genéticos. Assim, foi garantida a continuidade da variabilidade 
genética das espécies em caso de graves mudanças climáticas e perda de 
colheitas por agentes patológicos. Por isso,  inúmeros países começaram a 
adotar o sistema de banco de sementes ou Banco Ativo de Germoplasma 
(BAG). Para avaliar os acessos fazendo um diagnóstico da situação do BAG 
como um todo o presente trabalho teve por objetivo comparar fisicamente 
a lista atual de acessos do BAG de milheto (Pennisetum glaucum) com os 
acessos conservados em câmara fria levando em consideração o peso e 
a germinação registrada dos acessos. Utilizaram-se os dados de todos os 
acessos armazenados de um programa estoque com as informações de 
descrição ou nome, safra de introdução no BAG, poder germinativo e peso 
dos acessos. A coleção total é composta de 2.082 amostras divididas em 
acessos de uma a seis safras e conserva um total de 1.191 acessos. O BAG 
possui acessos introduzidos e multiplicados por 18 anos, iniciando em 1980 
até 2011. Verificou-se que a maioria dos acessos possui duas safras (529 
acessos), seguidos de acessos com uma safra (493 acessos). A maioria dos 
pesos de acessos com uma e duas safras possui 400 g sementes. Foram 
verificados 269 acessos com a informação de viabilidade zero e 938 acessos 
com viabilidade de um a mais de 95% de germinação. O BAG de Milheto 
possui 569 acessos (60,7%) com viabilidade maior que 85%, o que indica 
alta qualidade fisiológica nas condições de câmara fria a 10 °C ± 2 °C e 
seca com UR de 20 a 30% ± 5%. Conclui-se que os acessos de milheto 
estão conservados adequadamente e estão disponíveis para intercâmbio, 
atendendo a legislação vigente do País. O peso de sementes de 100 g contém 

1 Eng.-florestal, Dra., curadora do BAG de Milheto, pesquisadora, Embrapa Milho e Sorgo
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em média mais de 11.000 sementes por acesso, o que pode ser o suficiente 
para conservar a variabilidade genética do germoplasma. A coleção de 
germoplasma constitui-se num mecanismo tecnológico importante, uma vez 
que reúne e preserva um grande número de genes para uso em programas 
de melhoramento e biotecnologia, os quais garantem a segurança alimentar 
e a agricultura nacionais.

Termos para indexação: variabilidade genética, caracterização, Pennisetum 
glaucum, comparação física, peso. 

.
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Millet Germplasm at the Genetic Bank 
of Embrapa Milho e Sorgo

Abstract – Concerned about the food security of people and the cultural di-
versity of plant species, the United Nations Food and Agriculture Organization 
(FAO) in the 1970s recommended the storage of seeds, or other forms of 
conservation of genetic resources. Thus, the continuity of the genetic variabil-
ity of the species in case of severe climatic changes and loss of harvests by 
pathological agents was guaranteed. As a result, numerous countries began 
to adopt the seed bank system or Active Germplasm Bank (BAG). In order to 
evaluate the accesses by making a diagnosis of the situation of the BAG as a 
whole the objective of this study was to compare physically the current list of 
accesses of the pearl millet (Pennisetum glaucum) BAG with the accessions 
conserved in cold rooms taking into account the weight and the registered 
germination of the accessions. The data of all stored accessions of a stock 
program with the information of description or name, crop of introduction in 
the BAG, germinative power and weight of the accesses were used. The to-
tal collection is composed of 2,082 samples divided in accesses of one to 
six harvests and retains a total of 1,191 accessions. The BAG has accesses 
introduced and multiplied by 18 years starting in 1980 until 2011. It was veri-
fied that the majority of accesses have two harvests (529 accesses) followed 
by accesses with one harvest (493 accessions). The majority of the weights 
of accesses with one and two harvests have 400 g seeds. There were 269 
accesses with zero viability information and 938 accessions with viability of 
one to more than 95% germination. The Pearl Millet BAG has 569 accessions 
(60.7%) with viability greater than 85%, indicating high physiological quality 
in cold chamber conditions at 10 °C ± 2 °C and dry with RH of 20 to 30% ± 
5%. It is concluded that pearl millet accesses are adequately preserved and 
are available for exchange, in accordance to current legislation in the country. 
The weight of 100 g seeds contains on average more than 11,000 seeds per 
access, which may be enough to conserve the genetic variability of the germ-
plasm. The collection of germplasm constitutes an important technological 
mechanism as it brings together and preserves a large number of genes for 
use in plant breeding and biotechnology programs, which guarantees national 
food and agriculture security.
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Index Terms: genetic variability, characterization, Pennisetum glaucum, 
physical comparation, weigth

Introdução
A importância dos recursos genéticos para a agricultura e alimentação é 

inegável diante das demandas de segurança alimentar e nutricional, combate 
à erosão genética e manutenção da biodiversidade, conservação de material 
básico para pesquisa, adaptação às mudanças climáticas, dentre outras. 
Algumas dificuldades nas atividades realizadas em recursos genéticos podem 
ser citadas, como exemplo, o intercâmbio com os bancos de germoplasma 
e a necessidade de pessoal capacitado para pesquisar ou mesmo manejar 
os recursos genéticos. A realização de inventário e diagnóstico dos recursos 
genéticos conservados em bancos de germoplasma é uma das ações 
prioritárias para a promoção do uso sustentável, agregação de valor e 
disponibilização dos acessos para a pesquisa (Marzall, 2011). 

Desde a década de 1970, a FAO (Organização Mundial das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura) atenta à segurança alimentar dos povos 
recomendou que as espécies vegetais, principalmente as alimentícias, fossem 
armazenadas de tal forma a garantir a sua perpetuação na natureza. Essa 
preocupação advém das contínuas mudanças climáticas e para contribuição 
da melhoria do padrão de vida e bem-estar dos povos. Sendo assim, vários 
países adotaram um sistema de banco de sementes (Wetzel et al., 2012). 
O banco de sementes é criado com a coleta de sementes denominada 
amostra, de determinada espécie na natureza, por técnicos e pesquisadores. 
As sementes são levadas ao laboratório de sementes para avaliação das 
suas qualidades físicas e fisiológicas, principalmente pureza e germinação. 
Se as sementes possuem poder germinativo acima de 85% elas são secas, 
embaladas e armazenadas em câmaras frias para a conservação de suas 
características originais. Se não há quantidade de sementes suficientes para 
armazenar de um determinado germoplasma, no mínimo de 1.000 unidades, 
elas são levadas para o campo para multiplicação. Portanto, define-se como 
um “acesso uma amostra de germoplasma representativa de um indivíduo 
ou de uma população diferenciada e identificada de maneira única. Em 
caráter mais geral, qualquer registro individual constante de uma coleção”.  
E o germoplasma é definido como a “base física do material genético que 
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reúne o conjunto de materiais hereditários de um taxon (espécie / gênero / 
família) com fins de utilização podendo ser qualquer forma, parte ou estrutura 
biológica que contém a informação genética que será herdada” (Pádua, 
2018).

Atualmente, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
possui o maior banco de sementes da América Latina e um dos maiores do 
mundo.  O sistema Embrapa possui 147 Bancos Ativos de Germoplasma 
(BAG) divididos em 33 Unidades de pesquisas (Burle, 2011). É conservado 
um total de 2 milhões de sementes de  670 espécies alimentícias e arbóreas,  
divididas em BAGs em todo o Brasil. Em Brasília, na Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia, há uma coleção de sementes armazenada em 
condições em longo prazo que funciona como uma cópia de segurança dos  
BAGs estaduais (Globo Ecologia, 2013).

Os BAGs devem ter como foco principal o uso dos acessos em programas 
de melhoramento, o que ainda é pequeno. Para isso, a resolução de problemas 
como processamento e envio de amostras, quarentena e aspectos legais, 
assim como falta de documentação, caracterização e avaliação dos acessos 
devem ser incrementados para que os caracteres de importância econômica 
possam ser transferidos para as cultivares comerciais (Queiroz; Lopes, 2007).

Conservação de germoplasma

Uma das atividades mais importantes dentro de um programa de 
melhoramento genético de plantas é a conservação do germoplasma. O 
germoplasma constitui os recursos genéticos ou o patrimônio genético da 
espécie com que se trabalha, representando a fonte de variabilidade genética 
disponível para o melhoramento vegetal. As denominações de fontes de 
variabilidade genética são muitas, podendo ser citadas as variedades 
primitivas, parentes silvestres, variedades comerciais, variedades crioulas, 
linhagens, populações, sintéticos, etc. Portanto, proteger a diversidade 
genética que há no germoplasma vegetal é fundamental para o sucesso 
do programa de melhoramento, bem como do ponto de vista da segurança 
alimentar (Costa et al., 2012).

A conservação da variabilidade genética é realizada de várias formas. As 
mais usadas são a conservação in situ e a ex situ. Na conservação in situ, 
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os materiais ou germoplasma são preservados no seu habitat natural, como 
é o caso de espécies arbóreas. Já na conservação ex situ, o germoplasma 
é mantido nos bancos de germoplasma, em condições artificiais, mas que 
garantem a viabilidade por dezenas e até centenas de anos. Algumas formas 
da conservação ex situ são coleções de sementes, coleções de pólen, cultura 
de tecidos e coleções de plantas mantidas em campo, porém fora do seu 
habitat natural (Costa et al., 2012; Wetzel et al., 2012).

As condições de conservação do germoplasma são vitais à manutenção 
dos programas de pesquisa em melhoramento genético, os quais sobrevivem 
em razão do suprimento de germoplasma com alta variabilidade genética do 
BAG à coleção de trabalho do melhorista. A viabilidade das sementes leva 
em consideração a combinação de fatores ambientais, como temperatura 
e umidade, e fatores intrínsecos das sementes, como a alta qualidade 
fisiológica.  Temperatura e umidade baixas são técnicas empregadas para 
sementes ortodoxas e intermediárias que suportam a dessecação e evitam a 
perda da viabilidade porque têm o metabolismo desacelerado (Wetzel, et al., 
2012). Para que as sementes se conservem por mais tempo elas são secas 
a uma umidade de 3 a 7% e armazenadas em câmaras frias a temperaturas 
baixas, chegando a subzero de -20 °C com umidade relativa do ar de 30 - 
35% (Veiga et al., 2012). Para esse germoplasma, utilizam-se embalagens 
de papel aluminizado hermeticamente fechado. Essas são condições de 
armazenamento em longo prazo para sementes ortodoxas de cereais que 
proporcionam a longevidade por mais de 100 anos.

 Para armazenamento do germoplasma em médio prazo a temperatura da 
câmara é de 5 – 10 °C e umidade relativa de 25 - 35%. A embalagem utilizada é 
o saco de algodão cru ou papel kraft reforçado, pois elas deixam as sementes 
respirarem, mas reduzem o metabolismo.  Para que o germoplasma 
seja mantido ele passa por uma verificação do poder germinativo a cada 5 
anos. E quando a quantidade de sementes é insuficiente para preservar a 
variabilidade genética, o germoplasma é levado ao campo para a multiplicação 
das sementes (Upadhyaya et al., 2007).

A coleção ativa de germoplasma do International Crops Reserch Institute 
for the Semi Arid Tropics (ICRISAT), armazenada a 4 °C e 30% de umidade 
relativa, é a fonte básica para distribuição e utilização dos acessos. Já a 
coleção de base é mantida a -20 °C, os acessos são embalados em papel 



10 BOLETIM DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO  178

aluminizado a vácuo, e as sementes têm teor de umidade de 3 a 7%. A coleção 
de base assegura a viabilidade dos materiais em longo prazo (mais de 50 
anos) como uma segurança da coleção ativa de germoplasma (ICRISAT, 
2018).

O banco de germoplasma de milheto

O milheto (Pennisetum glaucum L. R. Br.) é um importante cereal 
produtor de grãos para alimentação de milhões de pessoas nos continentes 
africano e asiático e de forragem para a alimentação animal. Mais de 95% 
da cultura do milheto cresce principalmente nas zonas semiáridas desses 
dois continentes. É provavelmente o cereal que tem o maior potencial de 
adequação aos extremos dos fatores ambientais de temperatura e umidade. 
Apesar da importância do milheto nesses continentes, a pesquisa em 
melhoramento genético tem sido limitada. Para aumentar a produtividade e 
a qualidade dessa importante cultura, o National Bureau of Plant Genetic 
Resources (NBPGR) de Nova Deli, India, e o (ICRISAT) de Andra Pradesh, 
India, se uniram para iniciar um programa de coleta, avaliação, conservação, 
documentação e utilização do germoplasma de milheto. Assim, atualmente o 
ICRISAT é o maior repositório do mundo de germoplasma de milheto, com 
um total de mais de 23 mil acessos (Mathur et al., 1993; ICRISAT, 2018).

O milheto foi introduzido no Brasil na década de 1960 e 1970 e sua rápida 
expansão se deu principalmente na região do Cerrado. Nessa região, o 
milheto é cultivado para uso em semeadura direta crescendo como planta de 
cobertura do solo. Também é utilizado para produção de forragem e produção 
de grãos. Como forrageira, o milheto está se tornando uma principal cultura 
para formação de pastagens para engorda de bovinos e para alimentação de 
vacas leiteiras no Rio Grande do Sul. Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, 
a cultura tem múltiplos propósitos, como alimentação animal na forma de 
forragem, planta de cobertura e produção de grãos destinada para ração 
(Duarte; Garcia, 2016). Como o milheto está ligado ao sistema de plantio 
direto, no Centro-Oeste, e à produção de forragem em pastos cultivados 
no Sul do Brasil, estima-se que a sua área de cultivo ultrapassa os quatro 
milhões de hectares sendo que em 30-40 dias tem a capacidade de oferecer 
cerca de 40 toneladas de massa.ha-1 (Pereira Filho, 2016). Conforme a 
cultivar, a produção média é de 45t.ha-1 de massa verde quando semeada em 
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fevereiro e, quando semeada em março, produz cerca de 37 t.ha-1 .  Quanto à 
produtividade de grãos de milheto, há cultivares que chegam a 2.000 kg.ha-1 
(Agro Norte Pesquisa e Sementes, 2018). Há uma variedade da Embrapa 
(BRS 1501) que tem as características de produção de 40 t.ha-¹ na fase de 
emborrachamento e produção de grãos de 2,5 t.ha-¹ (Pereira Filho, 2016). 
Esse mesmo autor citou que a produtividade de grãos do milheto varia de 
500 a .1500 kg.h-1, e, como forragem, o potencial produtivo do milheto pode 
chegar a 60 ton/ha de massa verde e a 20 ton/ha de matéria seca, quando 
cultivado nos meses de setembro e outubro (Pereira Filho, 2018).

Com a intenção de organizar e disponibilizar as informações de coleta, 
avaliação, documentação, utilização e conservação dos recursos genéticos 
de milheto foi implantado na Embrapa Milho e Sorgo, em 1995, o BAG de 
Milheto. Inicialmente o BAG recebeu uma coleção de 965 acessos e a partir de 
1996 outros acessos foram recebidos de várias instituições compreendendo 
linhagens macho-estéreis, linhagens polinizadoras, variedades lançadas 
e em testes avançados, populações, materiais com insensibilidade ao 
fotoperiodismo e materiais de ensaios cooperativos (Netto; Andrade, 
2000). As instituições originalmente doadoras foram o ICRISAT, CIRAD-CA 
(Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement / Cultures annuelles) e Intsormil (The International Sorghum 
and Millet Collaborative Research Support Program) (Viana, 2007).

Ao longo desses 23 anos de existência do BAG de Milheto, os 
acessos foram caracterizados, avaliados, multiplicados, documentados, 
intercambiados e conservados. Muitas dessas informações foram inseridas 
no Programa Alelo, que é uma plataforma corporativa de sistemas da 
Embrapa utilizada para a gestão de dados e informações das atividades de 
Pesquisa e Desenvolvimento aplicada a recursos genéticos em suas diversas 
vertentes: animal, vegetal e de microrganismo. O AleloVegetal tem a função 
específica de gestão de informação dos recursos genéticos vegetais dos 
BAGs e Coleções de base (Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 
2018). Para se fazer um diagnóstico da situação dos acessos de milheto e 
do BAG como um todo, a verificação física dos acessos conservados tornou-
se de fundamental importância. Para atender a essa demanda o presente 
trabalho teve por objetivo comparar fisicamente a lista atual de acessos 
do BAG de milheto com os acessos conservados em câmara fria levando 



12 BOLETIM DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO  178

em consideração o peso e a germinação registrada dos acessos que são 
caracterizações e avaliação de manejo do germoplasma.

Material e Métodos
Os materiais utilizados foram todos os acessos do BAG de Milheto 

conservados em duas câmaras frias de números 3 e 4 do setor do Banco 
Ativo de Germoplasma da Embrapa Milho e Sorgo, localizada em Sete 
Lagoas-MG, nos anos de 2017 e 2018.

 As amostras foram retiradas da câmara fria para pesagem em balança 
eletrônica com duas casas decimais. Cada material pesado foi comparado 
com a lista de acessos do BAG de milheto. Essa lista de acessos do BAG foi 
obtida por meio de um programa que controla e é alimentado com informações 
de cada acesso chamado de Programa Estoque que pertence ao Setor de 
Banco de Germoplasma. A cada dia de conferência eram retirados da câmara 
fria os acessos de milheto que estão armazenados em embalagens de sacos 
de algodão cru. As embalagens dos acessos possuem uma etiqueta com 
informações do nome do material, ano de multiplicação ou entrada no BAG, 
e local de armazenamento. Os acessos foram conferidos um a um com a 
lista total emitida levando em consideração a sua existência ou não, nome, e 
peso das amostras. As amostras após pesadas foram colocadas em caixas 
identificadas retornando-as para a câmara fria.

As sementes dos acessos antes de serem armazenados foram analisadas 
quanto ao poder germinativo. O teste de germinação foi realizado em 
condições controladas, de modo a permitir uma germinação mais regular, 
rápida e completa. Para as sementes do milheto utilizou-se o substrato rolo 
de papel toalha umedecido e temperatura de 25 °C constante, conforme 
descrito nas Regras para Análise de Sementes (Brasil, 2009).

Os dados da comparação física e da germinação dos acessos foram 
tratados com recursos do programa Excel. Primeiramente, foram classificados 
os nomes dos acessos com nomes iguais juntando-se todos os anos das 
safras de multiplicação de sementes, ou anos de registro do acesso, chamados 
simplesmente de “safra”. Após verificar o número de acessos e o número de 
safras, os dados foram classificados por pesos dos acessos. Os pesos das 
amostras dos acessos verificados de várias safras foram somados, resultando 
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em um peso total por acesso. Esse resultado foi utilizado para estabelecer 
classes de peso de 100 gramas.  Para melhor visualização dos dados optou-
se por elaborar gráficos de barras com as classes de frequências obtidas. 

Os dados de germinação foram classificados por nomes dos acessos 
iguais. Os acessos que apareceram com uma safra e não têm o resultado 
de germinação foram considerados. Os acessos com germinação zero 
na segunda ou mais safras foram eliminados das análises. Os dados de 
germinação entre dois ou mais acessos iguais foram avaliados e selecionado 
aquele de maior valor. Os outros resultados de germinação foram eliminados 
das análises. Foram determinadas as classes de germinação levando em 
conta a porcentagem mínima para armazenar o germoplasma em câmara 
fria, que é de 85%. A primeira classe da porcentagem de germinação foi de 1 
a 54% e todas as outras com intervalo de 9%, sendo a penúltima de 85 a 95%, 
e a última maior que 95%. Assim, com os resultados de maior porcentagem 
de germinação de cada acesso e seu ano de obtenção optou-se por elaborar 
gráficos de barras com as classes de frequências obtidas. 

Resultados e Discussão

Acessos armazenados e safras

Para a comparação física dos acessos conservados na câmara fria 
primeiramente emitiu-se uma lista de todo o germoplasma catalogado no 
Programa Estoque de propriedade do Banco Ativo de Germoplasma da 
Embrapa Milho e Sorgo. Esse programa possui as seguintes informações: a) 
um código dado pela Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia a cada 
acesso chamado de BRA composto de 6 dígitos; b) descrição ou nome do 
acesso; c) peso em gramas do estoque de sementes; d) a última safra obtida 
da multiplicação de sementes do acesso ou ano de introdução do acesso no 
BAG; e) a última porcentagem de germinação das sementes realizada; f) o 
último peso em gramas da amostra obtida da multiplicação de sementes; g) 
localização do acesso na câmara fria indicando a estante, a prateleira e o 
escaninho; e h) mês e ano da última germinação realizada (Tabela 1).
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Todos os acessos do Banco de Milheto foram pesados, num total de 
1.191, e o número total de amostras analisadas foi 2.082. Verificou-se que 
493 acessos possuem uma safra, 529 acessos possuem duas safras, 128 
acessos possuem três safras, 33 acessos possuem quatro safras, sete 
acessos possuem cinco safras e um acesso possui seis safras (Tabela 2). 
Verificou-se também que os acessos tiveram multiplicação de sementes por 
18 anos diferentes a partir de 1980. O armazenamento de acessos com mais 
de uma safra se deve ao fato de preservar as sementes da safra original 
e da safra em que houve a multiplicação de sementes. Muitas vezes, a 
multiplicação das sementes não obteve o sucesso necessário em número de 
sementes e/ou a germinação foi baixa. Isto implicou levar ao campo o acesso 
para nova multiplicação de sementes. Outra razão para armazenar mais 
de uma safra pode ter sido a demanda verificada para aquele determinado 
acesso.

Tabela 2. Número de acessos conforme o ano, número de safras e número de 
amostras analisadas conservadas nas câmaras frias do BAG de Milheto em 2018. 
Sete Lagoas-MG. 

Ano Safras e número de amostras
1 2 x 2 3 x 3 4 x 4 5 x 5 6 x 6

1980 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0
1989 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996 19 18 36 3 9 0 0 0 0 0 0
1997 33 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1998 95 12 24 0 0 0 0 0 0 0 0
1999 98 27 54 1 3 0 0 0 0 0 0
2000 19 24 48 1 3 0 0 0 0 0 0
2001 45 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 84 123 246 4 12 0 0 0 0 0 0
2007 1 8 16 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 60 130 260 26 52 10 40 1 5 0 0
2009 0 18 36 44 132 8 32 0 0 0 0
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2010 0 60 120 25 75 3 12 0 0 0 0
2011 0 95 190 15 45 11 44 5 25 0 0
2012 0 6 12 8 24 1 4 1 5 1 6

Total 493 529 1058 128 358 33 132 7 35 1 6

Legenda: Ano: ano de introdução do acesso no BAG, ou multiplicação de sementes ou ano da 

realização do teste de germinação; 1, 2, 3, 4, 5 e 6: número de safras; x 2, x 3, x 4, x 5, x 6: 

número de amostras analisadas.

Observou-se que a maioria dos acessos tem uma, duas ou três safras. 
O maior número de acessos com uma safra e com mais de 20 acessos por 
ano se concentrou em sete anos de 1997 a 2008 com exceção dos anos 
de 2000, 2005 e 2007 (Figura 1).  O maior número de acessos com duas 
safras considerando mais de 20 acessos por ano ocorreu em seis anos de 
1999 a 2011. Verificou-se que entre 1997 e 2011 houve a maior ocorrência de 
acessos e em cada ano citado para mais de 20 acessos com uma ou duas 
safras. 

Analisando os pesos dos acessos com uma safra verificou-se que a 
maioria dos acessos (310 acessos, 62,9%) possui até 400 gramas de 
sementes sendo divididos em 82 acessos com menos de 100 gramas de 
sementes; 108 acessos com peso de 101 a 200 gramas de sementes; 73 
acessos com peso de 201 a 300 gramas de sementes; e 47 acessos com 
peso de 301 a 400 gramas de sementes (Figura 2). Analisando os pesos 
dos acessos com duas safras verificou-se que a maioria dos acessos (298 
acessos, 56,3%) possui até 400 gramas de sementes sendo divididos em 44 
acessos com menos de 100 gramas de sementes; 130 acessos com peso de 
101 a 200 gramas de sementes; 124 acessos com peso de 201 a 300 gramas 
de sementes; e 80 acessos com peso de 301 a 400 gramas de sementes 
(Figura 3). Para acessos com três safras observou-que as duas classes com 
maior frequência de acessos foram as de 101 a 200 gramas com 45 acessos 
e 201 a 300 gramas com 35 acessos (Figura 4). As sementes de milheto 
são consideradas bem pequenas. Vários autores pesquisaram o peso de 

Ano Safras e número de amostras
1 2 x 2 3 x 3 4 x 4 5 x 5 6 x 6

Tabela 2 cont. Número de acessos conforme o ano, número de safras e número de 
amostras analisadas conservadas nas câmaras frias do BAG de Milheto em 2018. 
Sete Lagoas-MG. 
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mil sementes em seus trabalhos e constatou-se que há grande variação nas 
informações publicadas. A média de peso de mil sementes obtida em 1.938 
amostras de acessos de milheto do ICRISAT foi de 8,6 g, com um mínimo de 
2,5 g e máximo de 19,3 g (Mathur et al., 1993). Pode-se verificar em Gaspar 
e Nakagawa (2002), estudando a influência do tamanho de sementes de 
milheto na germinação e vigor, que a média do peso de mil sementes foi de 
4,8 g, sendo que esses autores encontraram o peso de 8,8 g para sementes 
de peneira de malha ≥ 2,00 mm. Já em Moreira et al. (2004) é citado o peso 
médio de mil sementes de 9,5 g obtido em pesquisa de produtividade de 
milheto em função do número de plantas por hectare. Makarana et al. (2017) 
obtiveram o peso de mil sementes de 7,4 g em plantas com irrigação com 
água de boa qualidade e 6,5 g em plantas com irrigação com água salina em 
duas variedades pesquisadas.
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Figura 1. Distribuição de frequência de acessos considerando o último ano da safra 
registrada e de acordo com o número de safras de sementes por ano de introdução 
do acesso no BAG, ou multiplicação de sementes ou ano da realização do teste de 
germinação do BAG de Milheto em 2018. Sete Lagoas-MG. 
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Figura 2. Distribuição de frequência de acessos com uma safra por classe de peso 
armazenados na câmara 

 
 Figura 3. Distribuição de frequência de acessos com duas safras por classe de peso 

armazenados na câmara fria do BAG de Milheto em 2018. Sete Lagoas-MG.
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Relacionando o peso com o número de sementes, verifi cou-se que a 
maioria dos acessos tem 400 gramas, e considerando o valor médio de peso 
de mil sementes de 9 g, em 400 g, há mais de 44.000 sementes. Para fi ns de 
conservação em longo prazo, a quantidade de sementes recomendada é de 
1.500 sementes por acesso (Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 
2007). Sendo assim, pode-se afi rmar que o peso de 100 g de sementes 
por acesso pode ser o sufi ciente para conservar a variabilidade genética 
do germoplasma, porque nesse peso contém em média mais de 11.000 
sementes, considerando-se o peso de mil sementes de 9 g. Analisando o 
BAG com um total de 1.191 acessos, observou-se que 11,8% possui peso até 
100 g (141), e 36,4%, ou seja, 434 acessos possuem pesos até 200 g. Isso 
mostra que mais da metade dos acessos possui pesos acima de 200 g, dando 
a chance de se averiguar a possibilidade de redução de peso dos acessos 
e, consequentemente, aumentando o espaço nas prateleiras da câmara fria 
para introdução de germoplasma, enriquecendo a variabilidade genética e de  
armazenamento de maior número de acessos.

 
 

Figura 4. Distribuição de frequência de acessos com três safras por classe de peso 
armazenados na câmara fria do BAG de Milheto em 2018. Sete Lagoas-MG.
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Viabilidade de sementes

Os resultados de porcentagem de germinação foram analisados para 
2.104 acessos, considerando todas as informações de safras, ano de 
introdução no BAG ou ano de multiplicação de sementes. Verificou-se que 
514 acessos repetidos que possuíam de três a seis safras apresentaram 
viabilidade zero e com resultados diferentes. Os acessos com viabilidade 
zero foram retirados das análises. Os resultados diferentes de germinação 
para cada acesso foram selecionados, e retirados aqueles com porcentagem 
mais baixa, de modo que as análises foram realizadas com os dados de 
germinação mais alta. Foi verificado que 409 acessos com duas safras 
foram selecionados com a condição de maior viabilidade em qualquer ano 
de introdução e multiplicação de sementes.  Ao final foram analisados os 
resultados de germinação de 1.207 acessos com viabilidade diferente de 
zero. Foi verificado que 269 acessos podem ter dados de germinação que 
não retratam a realidade, isto é, valores de germinação iguais a zero podem 
se referir à ausência dos resultados de viabilidade e não à total inviabilidade 
das sementes.  Verificaram-se 938 acessos com viabilidade no intervalo 
de um a mais de 95% de germinação. Os resultados da viabilidade foram 
classificados em cinco classes (Figura 5). Foram verificados 14 acessos com 
viabilidade na classe de 55 a 64%; 77 acessos na classe de 65 a 74%; 275 
acessos na classe de 75 a 84%; 520 acessos na classe de 85 a 95%; e 49 
acessos com mais de 95%. Apenas três acessos tiveram a germinação de 1 
a 54% e não foram reportados na Figura 5.

Do total de acessos avaliados com a informação de germinação, 60,7% 
possuem viabilidade maior que 85%. As condições de conservação do 
Germoplasma do BAG de Milheto são em câmara fria a 10 °C ± 2 °C e seca 
com UR de 20 a 30% ± 5%. Essas condições são semelhantes às praticadas 
para a conservação das sementes em médio prazo, segundo Upadhyaya et 
al. (2007), porque proporcionam a preservação da alta qualidade fisiológica. 
Esses autores citaram que a viabilidade das sementes pode ser mantida 
acima de 85% por 10 a 15 anos nessas condições. Sob condições de 
armazenamento em longo prazo com temperatura de -20 °C, a viabilidade 
das sementes pode se manter a 85% por 50 anos. Já em Embrapa Recursos 
Genéticos e Biotecnologia, (2007) foi citado que a viabilidade inicial das 
sementes deve ser superior a 75%, preferencialmente.
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Costa et al. (2012) citaram que para a introdução do germoplasma em 
câmaras frias, além do aspecto da limpeza fitossanitária, deve-se observar 
o poder germinativo igual ou superior a 85% por questões de sobrevivência 
das sementes em condições a longo prazo. Também citaram que os acessos 
que são armazenados com germinação inicial abaixo de 85% devem ser 
monitorados a cada 5 anos. Os resultados da monitoração indicarão o grau 
de perda do poder germinativo, devendo os acessos serem regenerados em 
campo ou casa de vegetação para obtenção de novas sementes. No presente 
trabalho, 39% dos acessos devem ser regenerados por apresentarem 
viabilidade abaixo de 85%. Em condições em longo prazo de armazenamento 
os testes de germinação a cada 10 anos devem ser realizados para saber se 
a qualidade da semente se mantém a 85%. E assim, com baixa umidade e 
baixa temperatura, consegue-se maximizar o tempo de vida das sementes 
em mais de 100 anos (Globo Ecologia, 2013; Pádua, 2018).

O maior número de acessos com viabilidade nas classes de 75 a 84% e 85 
a 95% foi verificado nos anos de 1997 a 2002, 2006, 2008, 2010 e 2011 (Figura 
6), em virtude da provável multiplicação de sementes com consequente 
realização do teste de germinação. Destaca-se que nos anos de 1998, 1999, 

  
 

Figura 5. Distribuição de frequência de acessos por classes de germinação armaze-
nados na câmara fria do BAG de Milheto em 2018. Sete Lagoas-MG.
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2008, 2010 e 2011 ocorreram os maiores números de acessos (68, 75, 63 e 
84, respectivamente) com viabilidade de 85 a 95%. Nos primeiros cinco anos 
de 1980 a 1997, considerou-se que houve a introdução de acessos no BAG 
de Milheto e por consequência o teste de germinação foi realizado antes 
do armazenamento. Logo em seguida, em 1998 e 1999, observou-se que 
houve o maior número de testes de germinação dos acessos introduzidos 
para verifi cação da qualidade das sementes. E nos anos de 2008, 2010 e 
2011 verifi cou-se o maior número de testes de germinação dos acessos. Isso 
pode ser explicado por causa da monitoração da viabilidade dos acessos 
conservados e novos testes de germinação de sementes daqueles acessos 
levados ao campo para multiplicação de sementes, verifi cando-se alta 
qualidade fi siológica. 

 
 Figura 6. Distribuição de frequência de acessos por classe de porcentagem de germi-

nação em 18 anos de introdução do acesso no BAG, ou multiplicação de sementes ou 
ano da realização do teste de germinação, armazenados na câmara fria do BAG de 
Milheto em 2018. Sete Lagoas-MG.

O armazenamento de sementes em bancos de germoplasma em 
condições controladas de temperatura e umidade permite proteger as 
sementes e prolongar a sua sobrevivência (Costa, 2012; Costa et al., 2012). 
Esses autores alertaram que a morte de uma semente pode signifi car a perda 
de um importante recurso genético. As situações verifi cadas nas câmaras 
frias do setor dos Bancos de Germoplasma da Embrapa Milho e Sorgo 
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seguem os padrões internacionais de qualidade de sementes estabelecidos 
pelo International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI). A coleção de 
germoplasma constitui-se num mecanismo tecnológico importante, uma vez 
que reúne e preserva um grande número de genes para uso em programas 
de melhoramento e biotecnologia, os quais asseguram a alimentação e a 
agricultura nacionais (Costa et al., 2012).

Conclusões
O Banco de Germoplasma de Milheto conserva um total de 1.191 acessos. 

A coleção total é composta de 2.082 amostras divididas em acessos de uma 
a seis safras. O BAG possui acessos introduzidos e multiplicados por 18 
anos, iniciando em 1980. O peso de sementes de 100 g por acesso pode ser 
o suficiente para conservar a variabilidade genética do germoplasma, porque 
contém em média mais de 11.000 sementes. O BAG de Milheto possui acessos 
com 60,7% com viabilidade maior que 85%, o que indica alta qualidade 
fisiológica.  Os resultados do presente trabalho fornecem importantes 
informações de agregação de valor a cada acesso do BAG de milheto. 
Sendo assim, a caracterização realizada permite, e recomendam-se ações 
de regeneração e multiplicação de sementes de alto vigor para disponibilizar 
a variabilidade genética em futuras ações da área de melhoramento. 
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