
PRt~TRATAMENTOVE HIVRATAÇÃO-VESIVRATAÇÃOVE SEMENTES VE

MILHO COMO UM MEIO VE SOBREPUJAROS EfEITOSVA SECA.

RESUMO: Semen~e~ de cinco eul~iva~e~ de milho (Zea may~L.)

Az~eea~ Cen~~almex~Ventado, flint ePi~anão -6o~am ~ubme-

tid~ ao p~oee~~o de hid~atação-de~id~atação(ha~deninglan

te~ do plantioeplantad~ ~ob eondiçõe~ de campo do T~õpi-

eo Semi-Ãudo do B~~il~ po~ doi~ ano~ •.·

Op~oee~~o de hid~ataçãolo~ ~ealizado~ob condiçõe~

eon~~olad~ de tempe~atu~a'(3000C) ate pouco ante~ da eme~-

~ão da ~adlcula.AAde~id~atação60i ~eali~da ~ob eondiçõe~

ambientai~de labo~a~õ~io (26! 2200C) a~e~ ~emente~ atingi-

O~ ~e~ultado~obtido~ nao eon6i~mam ~~ vantagen~~ugeu

d~ po~ algun~ au~o~e~L.!l que pode ~~e~ explieadopela g~an-

de complexidadedo p~oee~~o que eau~a oaumen~o de ~e~i~tên

eia d~ plan~a~ à.h eondiçõe~ de ~eea.

Engq Ag~q, Ph.V. Cent~o de Pe~qui~a Ag~opecuã~~ado T~õ-

pico Semi-Ã~ido (CPATSA),EMBRAPA, Caixa Po~tal, 23

56.300 --Pe~~olina (PEl.





oo~egime pluviome~~co do No~dehte,ca~ac~e~izadopo~ inhu

6iciêneia emá dih~~ibuiçãode chuvah no pe4Zodode cultivo,

~em cauhadohê~ioh ~~anh~o~nohããeconomia ag~Zcola da ~egião.

Po~ eh~a ~azão,odehenvolvimen~o de ~ecnologiaque pOhhibil~

~e umamaio~ eh~abllidadeag~Zcola deve he~ enca~ado como me

~a p~lo~~á4ia de pehquiha.

A~ehih~ência ou ~ole~ância dah cultu~ah àh condiçõeh de

heca edehenvolvida du~ante aon~ogênehe, podendo he~ aument~

da atILaveh de metodohehpeciaih deindução dHenck.elJ961). Ve

acolLdo com um dehhehme~odoh, hementeh hubme~idah ao pILocehho

de hidILa~ação-dehidlLatação antehdo plantio (comumenteILe6eILi

do como o "haILdening" dah hementehJJ ho 6~em mudançahde natuILe

za 6lhico-qulmlcado cl~oplahma,havendo uma maiolL hidILatação

dOh coloideh, uma maio~ Vihcohidade ee elah~icidadedo pILoto

plahma, uma maioi quan~~de de água de compohiçãoeum me~a

bolihmo maih in~enho. Oh ILehultadohdehhahmudançah deteILmi

nam uma heILie de outIL4hpeculiaILidadeh, taihcomo: eh~ILu~u~a

maih xenomôIL6ica dahplantah, menolL de6icitd'água, maiOIL ca

pacidade de ILe~ençãode umidade e um hihtemaILadiculalL maih

e6iciente.

Oh ILehultadoh obtidohpo~ váJtiOhautolLeh ~evelamum hubh

tancial aumen~o de pILoduçãodah plantahpILovenienteh dehemen



~u llubmetidall ao"haJtden.i..ng". Zubenk.o11959) obtêve aumento

de 40% no cJtellcimento vegetativoee33% na pJtoduçãode gJtâOll de

milho. MaJtt'yanova(1961), conllegu.i..uaumentollentJte76 .e 55%

Jtelatouum aumento na pJtoduçâode ~Jtigo,allllociadoaum maioJt

llilltema JtadiculaJtee um Jteduzidode6icit d'água nall~OI~46 du

Jtanteo peJtlodolleco.Henckel et alo {1964} JtelataJtamtambem

aumentoll11ublltanciaill napJtodução:de.cevada,milho, beteJtJta

ba, cenouJtaetomate, llob condiçõellde de6icithldJtico.

,,
oomellmometodo. Vomanllkii(1959), Waillel(1961) ee EvenaJti

{1964}, ILelataJtam que011 pJte-tJtatamentol> dalillementellnão llUJt

tiILam e6eitono aumento da Jtellilltênciaããllecaou na pJtodução

de mateJtiallecadali plantall.Ali dillcJtepânciallencontJtadallcom

aautilizaçãodelltall'técnicall,llão-geJtat-mente atJtibuidalladi

neJtençallde Jtellpolltadali vâJtiallellpeciellou cultivaJtell.alem

da gILandevaJtiaçãodali condiçõellexpeJtimentaillutilizadall P~

No pJtellentetJtabalho.pJtoCuJtou-lletelltalLaviabilidade do

metodo de hidJtatação-dellidJtataçãode llementellde milho, como



MATERIALEMtTOVOS
L'

Sementeh de cincocultiva~eh de milho (Zea maYhL.) -Azt!

ca, Cent~almex,Ventado, Flint e Pi~anão60~am hubmetidah ao

p~ocehho de hid~atação-dehid~atação(ha~dening) anteh dopla~

tio, eplantadah hob condiçõehde campo dot~õpico hemi-ã~ido

do B~ahil.

oop~ocehho de hid~ataçãodah hementeh60i conduzido hob

condiçõehcont~oladahde labo~atõ~o, utiLizando-hehubht~ato

de papel-toalhaumedecido com águadehti~ada,hendo ah hemen

teh diht~ibuldahuni60~mementeent~e ah camadah do hubht~ato

ecolocadah em bandejah noge~minado~~egulado a30°C. Ah he

menteh 60~am mantidahnehta condição até poucoanteh da eme~

hão da ~adlcula,conhide~adopo~ Zuben~o (1959), Kyd~ev

0959) eMay et ai. (1962) comooponto c~ltico do p~OCe.hhO

de hid~atação.

-- OOp~OCe.hhOd~ d~:~id~atação dah hementeh60.[ ~ealizadohob---

condiçõeh ambientaihde labo~atõ~o (2600 ++ 2200C) até ah hemen

Ah hementeht~atadah pelo p~ocehhodo "ha~deningr' e ahhe

menteh não t~atadah (cont~ole.) 60~am avaliadahhobcondiçõeh

ooexpe.~imento60i conduzidoe.m 1978no Campo Expe~imental
r"

de Filadél6ia-Bahiaeem 1979 no Campo éxpe~imentalde Bebe



compo~tamento dah cultiva~ehquando ah hementehno~am hubme~
44

Rehultadoh .óimila~~:hno~am.tambem encont~ado.óem 1979,

quando obh~~vou-.óe tambemaa%%d'água na planta,anteh ee apoh

oo pe~Zodo ·de "htltehh" a que ah plantahno~am hubme.udah no

inZcio da nlo~ação.{Tabela 2}.

dah cinco cultiva~eh de milho, noh doihanoh em queo enhaio

noi conduzido. A análiheehtatZhuca dOh dadoh,.óomente ~eve

lou dine~ençahigninicauva ent~e ahcultiva~eh, muito embo

~a tenha havido umahupe~io~idadedep~odução deg~aoh dah

plantah p~ovenientehde hementehhubmetidah ao "ha~dening·" em

amboh ohanoh. A inte~ação não higninicativaent~e cultiva~x

p~e-thatamento,~evelou umcompo~tamento himila~ dah cultiva

heh em~elação ao p~ocehho do "hahdening".



em deco~~ência d~ dine~ençahde ~ehpoh~ah dah vã~ah' e~pê

cieh ou cul~ivaJr..eh~alêmda B~andevaJr..iaçãodahcondiçõeh ex

pe~imen~aih u~lizad~ peloh di6e~en~eh au~oJr..eh.
\\

No pJr..ehen~eeh~udo,pJr..ocuJr..ou-~e~eh~aJr..cincocul~ivaJr..ehde

milho em doih locaih do ~Jr..õpicohemi-~Jr..ido, u~ilizando-heaa

~êcnica de hidJr..a~ação-dehidJr..a~açãod~ hemen~eh.

Oh ~ehul~adohap~ehen~adohnão c.on6i~mamali van~aBenhhUBe

~idah coma u~ilizaçãodo mê~odo, ooque eviden~emen~e pode

heJr..explicadopela BJr..andecomplexidadedo pJr..ocehhoquecauha

ooaumen~ode Jr..eh.[h~ência-d·~plan~ahàh condiçõeh de hec.a,

que)heBundo Henckel (1961J,eh~ã~elacionado com ah caJr..ac~e~Zh

~icall quZmicall-coloidaihdo pJr..o~opla~maeana~uJr..ezadome~a

bem himilaJr..ehàhu~ilizadallpoJr..Zubenko (1959).Em 1978, oo

plan~io 60i Aealizado6oJr..ade êpoca, de modo ahubme~eJr.. ali

plan~ah aum "h~Jr..ehh"hZdJr..iconaepoca da 6loJr..ação.Jã em

1979, ooplan~io 60i Jr..ealizadohobcondiçõehiJr..Jr..iBadall,



de indução ããcondição de h~Aehh hldAlco.
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