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RESUMO 

 

A aveia preta (Avena strigosa Schreb) é uma importante cultura de inverno, utilizada para a 

alimentação animal, nos sistemas Integração Lavoura Pecuária (ILP) e, também, como mix de 

plantas em cobertura de solo. Entretanto, para obter sucesso na produção é necessário contar 

com sementes com bons índices de germinação e vigor, neste contexto o objetivo do trabalho 

foi avaliar a relação da viabilidade entre a germinação e vigor, através do teste de tetrazólio em 

sementes de aveia preta. O experimento foi realizado com 30 lotes de sementes de aveia preta, 

submetidos aos testes de germinação, onde foram semeadas 400 sementes em substrato Rolo 

de Papel. A quebra de dormência foi realizada por 7 dias na geladeira a 7º C e entre 5 e 8 dias 

no germinador a 20º C, contabilizando a porcentagem de plântulas consideradas normais. Para 

o teste de vigor através de Envelhecimento Acelerado (EAC) foram separadas 200 sementes 

em gerbox, adicionados 40 ml de água, levada a incubadora tipo BOD (Demanda Bioquímica 

de Oxigênio), regulada a uma temperatura de 42° C, por um período de 48 horas, logo realizada 

a semeadura com o mesmo procedimento da germinação. Para o teste de viabilidade através de 

tetrazólio foram separadas 100 sementes e colocadas entre papel germitest, pré-umedecido com 

água destilada, 2,5 vezes o peso do papel, por 18 h e retiradas glumas, em seguida realizado um 

corte longitudinal através do embrião e de três quartos do endosperma. Após a preparação para 

a coloração, foi adicionada nas sementes a solução a 1,0% de Tetrazólio (2,3,5 -Trifenil cloreto 

de tetrazólio) por 2 horas em estufa a 30º C. A leitura foi realizada em lupas para a verificação 

das classes de sementes, como viável (eixo embrionário totalmente colorido), inviável (eixo 

embrionário parcialmente colorido apresentando estruturas com esbranquiçadas) ou morta (eixo 

embrionário totalmente sem coloração). Para estimar a intensidade da relação linear e o grau de 

correlação entre as variáveis utilizou-se o coeficiente de Correlação de Pearson, onde pode-se 

concluir que o teste de tetrazólio é eficiente e rápido para estimar a viabilidade e o vigor de 

sementes de aveia preta, sendo que um laudo oficial do teste de germinação leva de 5 a 15 dias 

para ser emitido, o resultado do teste de tetrazólio é obtido em 24 horas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Viabilidade; qualidade de sementes; Avena strigosa Schreb; correlação 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Black oat (Avena strigosa Schreb) is an important winter crop, used for animal feed, in Crop-

Livestock Integration Systems (CLI) and also as a mix of plants in ground cover. However, to 

obtain success in production it is necessary to have seeds with good rates of germination and 

vigor. In this context, the objective of the work was to evaluate the relationship between 

germination viability and vigor through the tetrazolium test in black oat seeds. The experiment 

was conducted with 30 lots of black oat seeds, submitted to germination tests, where 400 seeds 

were sown on paper roll substrate. The dormancy breaking was performed for 7 days in the 

refrigerator at 7º C and between 5 and 8 days in the germinator at 20º C, counting the percentage 

of seedlings considered normal. For the vigor test through Accelerated Aging (AGE) 200 seeds 

were separated in gerboxes, 40 ml of water added, taken to a BOD (Biochemical Oxygen 

Demand) incubator, regulated at a temperature of 42° C, for a period of 48 hours, and then 

sowed using the same procedure as for germination. For the tetrazolium viability test, 100 seeds 

were separated and placed between germ paper, pre-moistened with distilled water, 2.5 times 

the weight of the paper, for 18 h and glumes were removed, then a longitudinal cut was made 

through the embryo and three quarters of the endosperm. After preparation for staining, a 1.0% 

solution of Tetrazolium (2,3,5 -Tetrazolium triphenyl chloride) was added to the seeds for 2 

hours in an oven at 30º C. The reading was performed in magnifying glasses to verify the classes 

of seeds, as viable (embryonic axis fully colored), inviolable (embryonic axis partially colored 

presenting whitish structures) or dead (embryonic axis totally uncolored). To estimate the 

intensity of the linear relationship and the degree of correlation between the variables the 

Pearson Correlation coefficient was used. It can be concluded that the tetrazolium test is 

efficient and quick to estimate the viability and vigor of black oat seeds, whereas an official 

germination test report takes 5 to 15 days to be issued, the result of the tetrazolium test is 

obtained in 24 hours. 

 

KEY WORDS: viability; seed quality; Avena strigosa Schreb; correlation 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A aveia preta (Avena strigosa Schreb) é uma cultura de inverno, originária da Ásia e 

trazida pelos espanhóis ao Brasil por meados do século XV. É uma grande produtora da massa 

verde muito rica em proteína e bastante palatável pelos animais como forrageira. Essa cultura 

se adapta muito bem a solos mais pobres e baixas temperaturas dos trópicos e é cultivada para 

cobertura de solo para rotação de cultura e como forrageira para os animais, principalmente na 

região Sudeste e Sul. 

 Com a desvalorização do trigo no mercado, e o custo de produção muito alto e safras de 

pouca produção a cultura de aveia preta e branca vem se destacando, principalmente na região 

sul, para a implantação de Integração Lavoura Pecuária (ILP) otimizando os custos no inverno 

e ainda usada como palhada para a conservação do solo, sozinha ou em consorcio, em cobertura 

de solo para o cultivo das culturas de verão. 

  O uso de sementes de alta qualidade é de grande importância na implantação e no 

estabelecimento da lavoura a germinação e o vigor   das sementes pode afetar não só o 

estabelecimento, mas também influenciar o crescimento, o desenvolvimento e a produtividade 

das plantas.   

Para avaliação da viabilidade de sementes de aveia preta, em laboratório, utiliza- se teste 

de germinação, que é o mais utilizado para comercialização de sementes, fornecendo resultados 

de grande confiabilidade. Porém, a realização de um teste de germinação em sementes de aveia 

preta recém-colhidas pode levar um período de até 15 dias (BRASIL, 2009), pois apresentam 

dormência que precisa ser quebrada. Por outro lado, a dormência é uma característica que evita 

a germinação das sementes no período de pré-colheita ainda na lavoura, o que acarreta prejuízos 

expressivos aos agricultores. 

Quando se quer uma rápida tomada de decisão quanto ao destino de lotes de sementes, 

é necessário dispor de um teste que possa estimar a viabilidade e o vigor das sementes logo 

após terem sido colhidas. Devido a esse fator, o teste de tetrazólio permite que a avaliação da 

viabilidade e vigor em sementes pode ser emitida em 24 horas, e não é afetado por condições 

que normalmente podem interferir no teste de germinação como as condições anormais de 

oscilação de temperatura e umidade no germinador e infecção por microrganismos. 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a viabilidade de sementes de aveia preta de alto ou baixo vigor, através do teste 

de tetrazólio. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Analisar a correlação de viabilidade através do teste de tetrázolio com a germinação e 

vigor em sementes de aveia preta. 

 Analisar os danos na estrutura embrionária, para identificar qual estrutura está 

comprometendo a qualidade da semente. 

 Utilizar a metodologia do teste do tetrazólio visando entregar os resultados de 

viabilidade em um período de 24 horas, favorecendo a tomada de decisão para a 

utilização da semente. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 AVEIA PRETA 

 

A aveia preta (Avena strigosa Schreb) é uma cultura de inverno anual pertencente da 

família das Poaceae, originaria da Ásia (COFFMAN, 1977), e foi introduzida e cultivada no 

Brasil desde o século XV, trazidas pelos espanhóis pelo Cone Sul do Continente 

(MUNDSTOCK, 1983). 

Segundo Floss (1982), essa cultura possui alta capacidade de perfilhamento e com 

crescimento rápido, possuindo uma boa capacidade de produção de massa verde, alto teor de 

proteína e bastante apreciada pelos animais como forrageira. A aveia é adaptada a solos mais 

pobres e baixas temperaturas dos trópicos e é muito cultivada para forragens, principalmente 

na região sul.  

 De acordo com Floss (1982), a aveia preta é uma gramínea com dois sistemas 

radiculares, sendo um seminal e o outro com raízes permanentes o colmo cilíndrico, ereto e 

glabro, com uma série de nós e entre-nos, sendo que as folhas inferiores apresentam bainha, 

lígula obtusa e margem denticulada, com lâmina de 0,14 a 0,40 m de comprimento com os nós 

sólidos. A inflorescência é uma panícula com glumas atristadas ou não. A semente é uma 

cariopse, semicilíndrico e agudo nas extremidades, encoberto pela lema e pela pálea (FLOSS, 

1982). 

De acordo com Callegari (1992), a aveia preta é uma espécie rústica, que se adapta bem 

nos estados do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Mato Grosso 

do Sul. Possui grande capacidade de perfilhamento e sementes menores, e seus grãos não 

servem para a alimentação humana quando comparadas às da aveia branca. 

A aveia preta caracteriza-se por crescimento vigoroso, é uma forrageira anual de inverno 

mais usada para pastejo no inverno, no Sul do Brasil. É espécie mais precoce do que a maioria 

dos cereais de inverno, e destaca-se muito bem em consorciação com espécies como azevém, 

centeio, ervilha-forrageira, ervilhacas, serradela, trevo branco, trevo vermelho, trevo vesiculoso 

e trevo subterrâneo (REIS,1983). 

Segundo Baier (1983), a aveia preta pode ser pastejada ou utilizada como feno ou 

silagem ou, ainda, cortada e fornecida em natura em cochos. É cultura adequada para uso em 

sistemas de rotação de culturas com cevada, trigo, centeio e triticale, pois diminui a população 

de alguns patógenos que afetam esses cereais, tais como a podridão comum, Bipolaris 
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sorokiniana, e mal-do-pé, Gaemannomyces graminis, e como a aveia branca podem compor 

sistemas de integração de lavoura-pecuária (ILP). 

Segundo Callegari (1992), a aveia preta desenvolve-se em regiões temperadas e nas 

subtropicais, sendo cultivada tanto ao nível do mar como em altitudes de 1.000 a 1.300 m. A 

temperatura deve ser mais elevada quando é comparada a outras espécies de inverno, devido a 

esse fator acultura apresenta ciclo produtivo mais longo no outono e na primavera, mas em 

invernos muito frios, diminui a taxa de crescimento. 

Essa cultura é menos sensível à acidez do solo do que trigo, vegetando bem em solos 

com pH de 5 a 7, respondendo bem à fertilização do solo, com aumento do rendimento de 

biomassa. A adubação de manutenção e nitrogenada de cobertura deve seguir a recomendação 

para a cultura (MANUAL, 2016). 

De acordo com Santos et al. (2002), a época de semeadura é de março a julho, 

dependendo da finalidade de uso, e pode ser estabelecida em sistema plantio direto, e, indica-

se o mesmo espaçamento para o trigo entre 17 e 20 cm entre linhas. Para produção de semente 

é indicada a densidade de 250 a 300 mil sementes aptas por hectares, e 350 a 400 mil sementes 

aptas por hectares para duplo-propósito (pastagem e produção de grãos) ou formação de 

pastagem solteira. A quantidade de semente a ser usada varia de 60 a 80 kg por hectares, 

dependendo do poder germinativo e da massa de mil grãos, o qual oscila entre 12 e 18 g, onde 

de acordo com o autor a profundidade de semeadura varia entre 3 e 5 cm. Quando semeada a 

lanço, deve-se usar 30 a 50% a mais de semente; quando consorciada, recomenda-se de 50 a 60 

kg por hectares de semente. 

 Segundo Quadros (1987), a semeadura ocorre logo após a colheita da soja, iniciando 

em março e abril. A cultura produz em torno de 6 toneladas de massa seca por hectares, esse 

grande potencial da aveia serve como alternativa para antecipar o período de utilização das 

pastagens de estação fria para evitar um maior período de vazio sanitário, de pastejo para os 

animais. 

Para a implantação da cultura e ter uma um bom estande de plantas é necessário que se 

tenha cultivares que se adaptam bem a região que será implantada, e o mais importante, que se 

tenha sementes de qualidade e para isso é necessário que se realize todos os testes em 

laboratório com ambiente controlado para a obtenção de resultados precisos. 

 

2.2 TESTES REALIZADOS EM LABORATÓRIO  
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2.2.1 Teste de Germinação 

 

O teste de germinação realizado em laboratório, segundo Brasil (2009), é a emergência 

e desenvolvimento de estruturas essenciais do embrião, demostrando sua capacidade de gerar 

uma planta normal sob condições favoráveis de campo, tem o objetivo de determinar o máximo 

potencial de germinação em um lote de sementes, que pode ser usado para comparar a qualidade 

de diferentes lotes e estimar o valor para semeadura em campo. 

A realização deste teste a campo, geralmente não é satisfatório, devido as condições 

ambientais, e nem sempre os resultados são fielmente satisfatórios (BRASIL, 2009). 

Os métodos de análises em laboratório são efetuados em ambientes controlados, de 

alguns ou de todos os fatores externos, tem sido estudado e desenvolvidos de maneira a permitir 

uma germinação precisa, rápida e completa na obtenção dos resultados nas amostras de 

sementes de uma determinada espécie (BRASIL, 2009).  

De acordo com Brasil (2009), para o teste de germinação em laboratório, a porcentagem 

corresponde à proporção do número de sementes que produziu plântulas classificadas como 

normais, que devem apresentar estruturas essencial para o desenvolvimento como o sistema 

radicular, a parte aérea e as gemas terminais. 

Para uma plântula ser considerada normal ela deve mostrar seu potencial para continuar 

seu desenvolvimento e dar origens a plantas normais, quando desenvolvidas sob condições 

favoráveis (BRASIL, 2009). 

Segundo Brasil (2009), são consideradas plantas anormais aquelas que não tem 

potencial para continuar seu desenvolvimento e dar origem a plantas normais, mesmo crescendo 

em condições favoráveis, como plântulas danificadas, deformadas e deterioradas. 

 

2.2.2 Teste de Vigor 

 
 

  O teste de Envelhecimento Acelerado (EAC) foi desenvolvido, com a intensão de 

avaliar o vigor de sementes, estimando o potencial de armazenamento e principalmente com 

relação à umidade e temperaturas elevadas (DELOUCHE, 1965).  

De acordo com Marcos Filho et al. (1987), o teste baseia-se no princípio de que, se 

aumentar a temperatura e a umidade relativa do ar, aumenta-se a taxa de deterioração das 

sementes, sendo a deterioração variável de acordo com o vigor inicial das sementes analisadas. 

Assim, sementes mais vigorosas tendem a apresentar germinação mais elevada após serem 
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submetidas ao teste de envelhecimento acelerado, enquanto sementes de baixo vigor teriam 

maior queda de sua viabilidade. 

A deterioração das sementes é um processo consecutivo, que tem seu início na 

maturidade fisiológica e segue durante os processos de colheita, beneficiamento e 

armazenamento (KRZYZANOWSKI, 1999).  

  A redução do vigor das sementes precede com a germinação e lotes de germinação 

semelhantes podem ter comportamento diferenciado no armazenamento (KRZYZANOWSKI, 

1999).  

Segundo Marcos Filho (1999), são vários os fatores que podem afetar o comportamento 

das sementes durante o teste de envelhecimento acelerado, tais como: a temperatura, o período 

de exposição das sementes, o grau de umidade das sementes, a abertura da BOD durante o teste, 

o tratamento fungicida, o tamanho da amostra e o genótipo de sementes. 

  Dentre os testes empregados para a avaliação do vigor de sementes de aveia preta, é 

utilizado o de envelhecimento acelerado, método da caixa plástica, a 42º C por 48 horas 

(NAKAGAWA et al., 1994) 

 De acordo com Marcos Filho (1999), um fator importante que pode interferir na 

realização do teste de envelhecimento acelerado é o teor de água das sementes. Diferenças 

acentuadas de teores iniciais de água das sementes condicionam variação na velocidade de 

umedecimento durante o envelhecimento proporcionando diferenças na intensidade da 

deterioração, que pode ser mais ou menos acentuada de acordo com o grau inicial de umidade 

da semente, sendo o grau de deterioração mais drástico em sementes mais úmidas, assim 

recomenda-se que as sementes apresentem de 11 a 13% de umidade para ser submetidas ao 

envelhecimento acelerado. 

 

2.2.3 Teste de Tetrazólio 

 
 

O teste de tetrazólio é uma avaliação bioquímica, baseada na atividade das enzimas 

desidrogenases que catalisam as reações respiratórias, presente nas mitocôndrias, durante a 

glicólise e o ciclo de Krebs (FRANÇA NETO et al., 1998). Durante a respiração celular, há 

liberação de íons hidrogênio, que reagem com o sal de tetrazólio (incolor e difusível), formando 

uma substância de cor vermelha e insolúvel, delimitando os tecidos vivos da semente (AOSA, 

1983). 
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A coloração acontece da reação da solução de tetrazólio com os íons de hidrogênio é 

um indicativo da viabilidade dos tecidos, que ocorre por meio de detecção da respiração das 

células vegetais. Segundo o autor as sementes que já estão em processo de deterioração ou 

danificadas mecanicamente, a coloração é mais rápida, gerando um tom vermelho mais intenso 

e profundo, enquanto as sementes mais vigorosas têm aspecto brilhante e coloração rósea para 

vermelho, nos tecidos mortos, que não possui atividade respiratória, e a enzima desidrogenase 

está inativa, assim não ocorrendo à reação com a solução de tetrazólio as sementes mortas 

permanecem descoloridas (FRANÇA NETO et al., 1998). 

A realização do teste de tetrazólio permite a rápida avaliação da viabilidade das 

sementes (COSTA et al., 2007), e quando há incidência de microrganismos na semente não 

afeta a eficiência do teste (KRZYZANOWSKI et al., 2006), e também é avaliado o vigor, 

fornecendo o diagnóstico das causas responsáveis pela redução de sua qualidade, permitindo a 

localização e a natureza de dos danos que podem estar ocorrendo nos tecidos embrionários 

(FRANÇA NETO et al., 1998).  

O teste requer equipamentos simples para sua execução, tendo um alto rendimento do 

sal de tetrazólio (2,3,5-trifenil cloreto de tetrazólio) durante o preparo de soluções com 

diferentes concentrações (FRANÇA NETO et al., 1998). 

  A finalidade que o teste de tetrazólio fornece para as sementes de aveia preta, ocorre 

para as sementes recém-colhidas, que necessitam a ser submetidas a tratamento de superação 

de dormência, antes da avaliação da qualidade fisiológica levando um maior tempo para a 

emissão dos resultados (ISTA, 2008). 

 Para as sementes de soja, são realizadas em oito classes (FRANÇA NETO et al., 1998); 

o de milho, três classes (DIAS E BARROS, 1995); melancia, cinco classes (BHERING et al., 

2005); e para as de tomate, pepino e macaúba, três classes (SANTOS et al., 2007; LIMA et al., 

2010; RIBEIRO et al., 2010). No trigo e cereais de inverno em geral (aveia, cevada, centeio, 

triticale) ainda há uma carência de informações sobre o uso do teste de tetrazólio para se 

determinar o vigor, não havendo recomendação de metodologia estabelecida especificamente 

para cada espécie para sua condução e nem o estabelecimento de classes para sua avaliação. O 

teste possibilita a avaliação da viabilidade, mas os métodos citados na literatura divergem 

bastante quanto à forma de embebição, preparo e coloração das sementes, não havendo critérios 

definidos para estimar o vigor e o estabelecimento de classes dessas sementes, baseando-se 

basicamente no adestramento do analista (ISTA, 2008; BRASIL, 2009). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi conduzida no laboratório de análises de sementes (LAS) da Cooperativa 

Tritícola Regional Sãoluizense (COOPATRIGO), situada em São Luiz Gonzaga na região 

noroeste do Rio Grande do Sul (RS). 

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizados 30 lotes de uma cultivar de aveia 

preta, a Embrapa 139, que entraram no laboratório da safra 2021/21. Foi realizada uma 

repetição por tratamento dentro de cada lote, sendo 400 sementes para o teste de germinação, 

200 para o vigor e 100 para o tetrazólio. Os testes foram realizados nos três meses logo após a 

colheita (outubro, novembro e dezembro), sendo que foi necessária a realização de quebra de 

dormência em todas as amostras analisadas. Após a realização das análises, as amostras ficaram 

armazenadas em câmara seca com temperatura constante entre 17 e 20°C, por no mínimo 06 

meses, se caso fosse necessário a repetição de alguns dos testes. 

Para o teste de germinação, foram utilizadas quatro repetições de 100 sementes por 

tratamento, em um total de 400, semeadas em substrato rolo de papel Germitest com três folhas 

umedecidas com água destilada (pH entre 6,5 e 7) em quantidade equivalente a 2,5 vezes a 

massa do substrato. Quando necessária a quebra de dormência, levou-se a geladeira por 7 dias 

em uma temperatura de 7°C, após isso foram colocadas para germinar em germinador com 

luminosidade constante e temperatura a 20°C. A contagem foi realizada entre cinco e dez dias 

após a quebra de dormência, computando-se a porcentagem de plântulas normais, segundo os 

critérios estabelecidos nas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). 

Para realizar o teste de vigor, foram separadas 200 sementes para cada lote. As sementes 

formam colocadas em caixa de plástico, tipo “gerbox” modificado, com a utilização de uma 

caixa para cada lote avaliado. Essas sementes foram distribuídas sobre uma tela de alumínio 

fixada no interior da caixa, que foram adicionados 40 ml de água e, em seguida, os recipientes 

foram levados a incubadoras do tipo BOD (Demanda Bioquímica de Oxigênio), regulada a uma 

temperatura de 42°C em um período de 48 horas. Transcorrido esse período, 200 sementes 

foram divididas em 02 sub-amostras de 100 sementes cada e foram semeadas e contadas 

conforme a metodologia realizada para a germinação de acordo com a Regras para Análise de 

Sementes (BRASIL, 2009). 

Para o teste de tetrazólio, primeiramente foi medida a umidade das sementes, pois a 

umidade deve estar aproximadamente a 24%. Foram utilizadas duas repetições de 50 sementes 

por lote, as quais foram submetidas a um pré-umedecimento, utilizando papel Germitest 

previamente úmido com água destilada, por um período de 18h em estufa a uma temperatura 
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de 20º. Após o pré-umedecimento, as sementes foram preparadas para a coloração. Na 

preparação, foram retiradas as glumas das sementes, e em seguida realizado um corte 

longitudinal através do embrião e de três quartos do endosperma. Após a preparação para a 

coloração, foi adicionada nas sementes a solução a 1,0% de Tetrazólio (2,3,5 -Trifenil cloreto 

de tetrazólio) por 2 horas em estufa a 30º C para o teste de viabilidade. Após esse período, 

foram realizadas as avaliações, observando com auxílio de lupas redondas de mesa com 

resolução de 8x ou estereoscópicas, quando deve-se ter uma análise mais minuciosa na semente. 

Verificou-se a coloração da superfície externa do embrião, a superfície de corte e a área interna 

do escutelo.  

 As sementes foram classificadas em viáveis e não viáveis de acordo com a coloração 

apresentada no eixo embrionário, computando-se a porcentagem de sementes viáveis (SOUZA 

et al., 2009). E quando não viáveis serão verificados onde tiver dano e computadas como de 

alto ou de baixo vigor. 

A comparação entre os tratamentos foi realizada de forma que os testes de germinação 

e vigor foram utilizados como testemunha e comparados com o resultado obtido através do teste 

de tetrazólio.  A comparação foi realizada verificando se o teste de tetrazólio está de acordo 

com a testemunha, contabilizando quantas plântulas normais foram obtidas no teste de 

germinação e vigor e analisando através do teste de tetrazólio a porcentagem de sementes dessa 

amostra são consideradas viáveis de alto vigor ou de baixo vigor e quantas eram inviáveis, 

assim usando um programa estatístico, saíram os resultados das comparações.  Após os 

resultados de todos os testes em laboratório, foram efetuadas análises estatísticas, mediante 

estudo de correlação, onde descreveu-se se há correlação negativa, positiva ou nula. Para 

estimar a intensidade da relação linear e o grau de correlação entre as variáveis, utilizou-se o 

coeficiente de Correlação de Pearson, todas as análises foram realizadas utilizando-se do 

aplicativo computacional Microsoft Excel. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para as sementes submetidas ao teste de tetrazólio foi possível estabelecer um padrão 

para classificação das sementes, sendo consideradas as classes Viável (eixo embrionário 

totalmente colorido) (Figura 1A), Inviável (eixo embrionário parcialmente colorido 

apresentando estruturas com esbranquiçadas) (Figura 1B) ou Morta (eixo embrionário 

totalmente sem coloração, ou seja, tecido branco) (Figura 1C). Tais classes foram definidas com 

auxílio de descrições presentes na Regras para Análises de Sementes (RAS BRASIL, 2009). 

 

FIGURA 1 - Sementes de aveia preta Viáveis (A), sementes Inviáveis (B) e sementes Mortas 

(C)  

 

Fonte: O autor (2022) 

 

Nos resultados obtidos no teste de tetrazólio, para os lotes de sementes em estudo, 

observou-se de elevados índices de viabilidade (Tabela 1). Considerando os resultados apenas 

do teste de tetrazólio, os lotes 1, 5, 8, 9, e 13 não estariam adequados para a comercialização. 

Exige-se pela legislação, uma percentagem mínima de 80% de germinação de acordo com a 

Instrução Normativa n.º 25 (BRASIL, 2005). Se verificarmos os lotes 2, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 

17, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29 e 30 (Tabela 1), percebemos que o teste de viabilidade através do 

tetrazólio é maior que o de germinação e vigor.  

De acordo com ISTA (2004), a viabilidade em um lote de sementes é expressa pela 

porcentagem de sementes que são capazes de germinar, porém nem toda a semente viável irá 

germinar, por isso a metodologia do teste de germinação cada vez mais vem sendo padronizada 

aA B C 
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para estabelecer um alto nível de reprodução e confiança do teste, através das Regras 

Internacionais para Análise de Sementes, estabelecidas pela International Seed Testing 

Association (ISTA). 

Com os resultados obtidos através dos testes de germinação (Tabela 1), foi possível 

identificar que os lotes 5, 8, 9 e 13 obtiveram um resultado abaixo de 80%, que de acordo com 

a Instrução Normativa n.º 25 (BRASIL, 2005), não estariam aptos para a comercialização, os 

demais lotes obtiveram uma qualidade superior.  Vale ressaltar que o teste de germinação, por 

ser realizado sob todas as condições adequadas de umidade, temperatura e luminosidade 

constante e ambiente controlado (ISTA, 2004; BRASIL, 2009), tem o potencial de demostrar a 

máxima eficiência na germinação das sementes.  

Nos resultados obtidos pelo teste de vigor através do Envelhecimento Acelerado (EAC) 

em sementes, observou-se uma porcentagem um pouco menor dos lotes obtidos na germinação 

(Tabela 1). O teste é muito importante para avaliação do vigor das sementes (TEKRONY, 

1995), pois possibilita estimar a qualidade fisiológica da semente após períodos de estresse, 

principalmente quando é exposta por alta temperatura e umidade relativa. Este teste não é 

exigido pela legislação, a realização é apenas para uma segurança na qualidade da semente para 

a sementeira e também para o produtor. O vigor de sementes, de acordo com (ISTA, 2004), é 

um índice do grau de deterioração fisiológica ou integridade mecânica de um lote de sementes 

de alta germinação, representando sua ampla habilidade de estabelecimento no ambiente. 

Analisando estatisticamente a correlação entre a viabilidade e o vigor nas sementes de 

aveia preta, obtivemos um coeficiente de correlação de Pearson de 0,8678, caracterizando uma 

correlação positiva forte. Como mostra a Figura 01, quanto a porcentagem de viabilidade das 

sementes se eleva, consequentemente a porcentagem do teste de vigor acompanha essa 

elevação. Analisando o coeficiente de determinação, tem-se que 75,32% da variação da 

viabilidade é explicada pela variação no vigor das sementes. Sendo assim, a avaliação da 

viabilidade e do vigor são estabelecidas em classes e níveis de categoria. Esse conjunto de níveis 

de sementes possibilita diferenciar as sementes viáveis e vigorosas, das viáveis e não vigorosas 

(DIAS E BARROS, 1995; FRANÇA NETO et al., 1998). 
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TABELA 1 - Dados médios do teste de germinação (%), EAC (%) e de viabilidade (%) nos 

lotes de sementes de aveia preta. 

Lotes de Aveia 

Preta 
Viabilidade (%) Germinação (%) 

Envelhecimento 

acelerado 

(EAC) (%) 

1 70 81 72 

2 100 90 85 

3 93 95 90 

4 93 90 88 

5 76 79 70 

6 98 90 85 

7 95 90 86 

8 69 72 68 

9 60 68 65 

10 94 93 84 

11 84 93 82 

12 92 91 85 

13 68 70 66 

14 95 94 88 

15 97 95 90 

16 93 95 91 

17 94 90 89 

18 89 94 89 

19 90 94 88 

20 99 96 87 

21 99 95 85 

22 100 93 84 

23 94 93 84 

24 91 92 91 

25 90 96 87 

26 93 91 84 

27 100 96 83 

28 90 92 86 

29 98 97 90 

30 96 95 89 

Média  89,66 90 83,7 

CV (%) 11,69 8,71 8,99 

Fonte: o autor (2022) 
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Figura 01: correlação entre os testes de viabilidade e vigor 

 

               Fonte: o autor (2022) 

 

Ao realizar estatisticamente a correlação entre a viabilidade e a germinação nas 

sementes de aveia preta, obtivemos um coeficiente de correlação de Pearson de 0,888763, 

caracterizando uma correlação positiva forte. Como mostra a Figura 02, quanto a porcentagem 

de viabilidade das sementes se eleva consequentemente a porcentagem do teste de germinação 

acompanha essa elevação. Analisando o coeficiente de determinação, tem-se que 78,99% da 

variação da viabilidade é explicada pela variação na germinação das sementes de aveia preta. 

 

Figura 02: Correlação entre os testes de viabilidade e Germinação 

 

               Fonte: o autor (2022) 

 

Os resultados obtidos ao final da avaliação dos testes permitiram estimar a relação entre 

o vigor e a viabilidade dos lotes de sementes. O conhecimento da viabilidade permite 

determinar o potencial de germinação das sementes quiescentes quando expostas a ambiente 
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favorável (MARCOS FILHO, 2005); já o vigor da semente possibilita determinar a capacidade 

da mesma para a emergência e o crescimento uniforme de plântulas normais, sob amplas 

condições de ambiente (AOSA, 1983). 

Sendo assim, de acordo com a literatura, o teste de tetrazólio para a avaliação da 

viabilidade e do vigor pode ser aplicado em sementes de várias espécies cultivadas, mas cada 

uma com variações no número das classes de sementes.  

Segundo Souza et al. (2009) foram realizados estudos com diferentes procedimentos 

para a realização do teste de tetrazólio em sementes de aveia preta, entre eles foi a hidratação 

entre folha de papel umedecido e a embebição direta em água por 18 h, a 20 °C. Coloração por 

2 h, sobre papel a 40° C e imersão direta em solução, concentrações de solução de tetrazólio a 

0,1 %, 0,5 % e 1,0 %. Também foram estudados dois tipos de preparo o corte longitudinal da 

semente através do embrião, com descarte de uma das metades e imersão da outra na solução 

de tetrazólio, a 30 °C, e corte com colocação das duas metades. Com base nos resultados obtidos 

na pesquisa o autor, concluiu que o teste de tetrazólio é promissor para a avaliação rápida da 

viabilidade de sementes de aveia preta, mediante o pré-condicionamento por imersão em água 

(18 h, a 20 °C), coloração sobre papel por 2 h, a 40 °C, em solução de tetrazólio a 0,5 % ou 1,0 

%. 

De acordo com França Neto et al., 1998, a realização do teste de viabilidade em 

sementes de soja através do teste de tetrazólio é muito comum, tendo em vista uma metodologia 

bem definida, com resultados bem precisos, onde é possível o analista definir com clareza onde 

está localizado e qual o nível está o dano na semente, sendo por inseto, umidade ou dano 

mecânico. 

 De acordo com Lamarc et al. (2009), a análise de viabilidade em sementes de Pau Brasil 

(Caesalpinia echinata Lam.) através do teste de tetrazólio, obteve uma intensidade (rósea a 

vermelha) e distribuição de coloração nas estruturas essenciais para a germinação das sementes. 

Para essas sementes, foram confirmadas oito classes previstas pela metodologia, tornando assim 

possível detectar os embriões viáveis, inviáveis e mortos. Pela metodologia de análise 

apresentada pelo autor no artigo, o teste de tetrazólio desenvolvido para sementes de espécies 

cultivadas, pode também ser utilizado com total confiabilidade em sementes de espécies 

florestais nativas, como as sementes de Pau-Brasil, contribuindo para o gerenciamento e 

produção de sementes de qualidade. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa mostrou que o teste de Viabilidade através do tetrazólio é eficiente com relação 

ao vigor e a germinação, sendo que quando a porcentagem desses oscilam o resultado da 

viabilidade os acompanha. O trabalho também constatou que o teste de tetrazólio permite 

avaliar a qualidade fisiológica das sementes de aveia preta, especialmente aquelas dormentes, 

agilizando a tomada de decisão quanto ao destino dos lotes de sementes, sendo que o resultado 

pode ser emitido em 24 horas. 

Com a realização de vários trabalhos e com as adequações das metodologias aplicadas 

nos testes de tetrazólio, principalmente em cereais de inverno, é possível que os laboratórios de 

análises de sementes se adequem e treinem seus analistas, para que seja utilizada a metodologia 

mais adequada para a sua realidade.  
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