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RESUMO 

 

SANTOS, Mariely de Abreu. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Testes 
rápidos para avaliar a qualidade fisiológica de sementes de arroz.  
Professora Orientadora: Charline Zaratin Alves. 

A rapidez e a confiabilidade são as principais exigências para a avaliação do vigor 

de sementes, de maneira que riscos e prejuízos sejam evitados durante todo o 

processo de produção. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar a sensibilidade 

dos testes de protrusão radicular e pH do exsudato no ranqueamento de lotes de 

sementes de arroz quanto ao vigor. Sete lotes foram submetidos a caracterização 

inicial por meio da determinação do teor de água, germinação e primeira contagem 

de germinação, emergência e índice de velocidade de emergência, envelhecimento 

acelerado, condutividade elétrica e tetrazólio. O teste de protrusão radicular 

(experimento 1), foi realizado nas temperaturas de 20, 25 e 30 ºC, e avaliado a cada 

quatro horas até 72 horas, onde se obteve a estabilidade da protrusão, sendo o 

critério de contagem, 2 mm de raiz primária. O teste de pH do exsudato 

(experimento 2), foi realizado com sementes de arroz com e sem tegumento, no qual 

cada semente foi submersa em 2 mL de água destilada por períodos de 20, 40 e 60 

minutos, nas temperaturas de 20, 25 e 30 °C. Após cada período de embebição 

foram adicionados uma gota de solução de fenolftaleína e uma gota de solução de 

carbonato de sódio sendo imediatamente homogeneizadas e realizada a 

interpretação dos resultados por meio da coloração obtida: rosa, sementes viáveis; 

incolor, sementes mortas. O experimento foi realizado no delineamento inteiramente 

casualizado com quatro repetições, e as médias comparadas pelo teste de Scott-

Knott a 5% de probabilidade. Conclui-se que o teste de protrusão radicular é 

sensível para indicar diferenças de vigor em lotes de sementes de arroz com 

porcentagem de germinação semelhante, devendo ser conduzido na temperatura de 

25 °C pelo período de 64 horas. O teste do pH do exsudato é promissor para avaliar 

a qualidade fisiológica de sementes de arroz, detectando diferenças de vigor entre 

lotes comercializáveis, devendo ser conduzido com sementes sem tegumento, na 

temperatura de 25 °C, com tempo de embebição de 60 minutos.  

 

PALAVRAS–CHAVE: Oriza sativa. Viabilidade. Vigor.  
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ABSTRACT 

 

SANTOS, Mariely de Abreu. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Rapid 
tests for evaluating the physiological quality of rice seeds. 
Adviser: Charline Zaratin Alves. 
 

Speed and reliability are the main requirements for the evaluation of seed vigor, so 

that risks and losses are avoided throughout the production process. Thus, the 

objective of this work was to verify the sensitivity of the root protrusion tests and the 

pH of the exudate in the rice seed batch rankings for vigor. Seven lots were 

submitted to initial characterization by determining the water content, germination 

and first counting of germination, emergency and rate of emergence velocity, 

accelerated aging, electrical conductivity and tetrazolium. The root protrusion test 

(experiment 1) was performed at temperatures of 20, 25 and 30 ºC, and evaluated 

every four hours up to 72 hours, where the protrusion stability was obtained, with the 

counting criterion being 2 mm root primary education. The pH test of the exudate 

(experiment 2) was performed with rice seeds with and without tegument, in which 

each seed was submerged in 2 mL of distilled water for periods of 20, 40 and 60 

minutes, at temperatures of 20, 25 and 30 ° C. After each soaking period, a drop of 

phenolphthalein solution and one drop of sodium carbonate solution were added and 

the results were then homogenized and the results obtained were obtained by means 

of the obtained coloration: pink, viable seeds; colorless, dead seeds. The experiment 

was performed in a completely randomized design with four replicates, and the 

means compared by the Scott-Knott test at 5% probability. It is concluded that the 

root protrusion test is sensitive to indicate differences in vigor in lots of rice seed with 

similar percentage of germination and should be conducted at 25 ° C for 64 hours. 

The pH test of the exudate is promising to evaluate the physiological quality of rice 

seeds, detecting differences in vigor between marketable lots, and should be 

conducted with seeds without tegument, at 25 ° C, with a soak time of 60 minutes. 

KEY-WORDS: Oriza sativa. Viability. Vigor  
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1. INTRODUÇÃO  1 

O arroz (Oriza sativa. L) é um dos alimentos mais consumidos no 2 

mundo, sendo o Brasil o maior produtor fora do continente asiático. No ano de 3 

2017/18, a produção brasileira do cereal atingiu a marca de 11,6 milhões de 4 

toneladas (CONAB, 2018).  5 

Altas produções estão ligadas diretamente ao uso de sementes de boa 6 

qualidade para a formação das lavouras. Para isso é imprescindível o 7 

aperfeiçoamento e a busca por técnicas que possibilitem respostas rápidas 8 

sobre a qualidade fisiológica das sementes, a fim de evitar riscos e prejuízos, 9 

além de auxiliar na tomada de decisão sobre o descarte ou armazenamento de 10 

lotes de sementes.  11 

A qualidade de um lote de sementes compreende uma série de 12 

características ou atributos que determinam seu valor para a semeadura, os 13 

quais são considerados como de natureza genética, física, fisiológica e 14 

sanitária (RODO et al., 2000) 15 

Atualmente testes como o de germinação e envelhecimento acelerado 16 

são comumente usados para avaliar a qualidade de sementes, no entanto, os 17 

resultados desses nem sempre se relacionam com a realidade encontrada à 18 

campo, sendo esta estimada por meio do teste de emergência.  19 

Embora o procedimento básico para a condução de vários testes de 20 

vigor esteja estabelecido e produza resultados confiáveis, sempre há espaço 21 

para aprimoramento da metodologia ou inclusão de alternativas inovadoras 22 

(MARCOS FILHO et al., 2009). Neste contexto, teste rápidos que detectem 23 

diferenças entre lotes comercializáveis vem se destacando, baseados na 24 

integridade de membranas das sementes ou por meio de coloração. A 25 

permeabilidade das membranas, relacionada diretamente com a sua 26 

integridade, contribui para detectar diferentes graus de deterioração das 27 

sementes e a consequente perda da viabilidade e vigor (BEWLEY; BLACK, 28 

1994). 29 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência dos testes 30 

de protrusão radicular e pH do exsudato para identificar diferenças de vigor em 31 

lotes de sementes de arroz.  32 

 33 

 34 
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 35 

2. REVISÃO DE LITERATURA 36 

 37 

2.1 Arroz  38 

 Reconhecido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e 39 

Agricultura, como o alimento mais importante no combate mundial contra a 40 

fome, o arroz faz parte da base alimentar de bilhões de pessoas no mundo, 41 

ressaltando que além do aumento da produtividade faz-se necessário o 42 

aumento da qualidade nutricional dos alimentos, visto que milhões de pessoas 43 

ainda sofrem com a desnutrição e também com a falta de disponibilidade de 44 

alimentos em diversos países (BILALI et al., 2017; TILMAN et al., 2011).  45 

 O arroz é considerado o alimento de maior importância, principalmente 46 

no continente asiático e a nível mundial destaca-se como a oitava commoditie 47 

mais produzida (FAO, 2016). Aproximadamente 90% de todo o arroz do mundo 48 

é cultivado e consumido na Ásia e Oceania, onde se encontra parte 49 

considerável da população subnutrida mundial. 50 

Os países integrantes do Mercosul produziram, na safra 2018/19, o total 51 

de 15,3 milhões de toneladas de arroz em tegumento (redução de 0,6% em 52 

relação à safra anterior), sendo o Brasil responsável por 76,8% da produção do 53 

bloco (CONAB, 2018), destacando-se como maior produtor fora do continente 54 

asiático (SOSBAI, 2016). À nível nacional, durante as últimas quatro décadas, 55 

o arroz, teve sua produtividade aumentada em 315% em função do constante 56 

avanço nas tecnologias empregadas em seu cultivo (CONAB, 2018).  57 

Entre os avanços tecnológicos estão aqueles voltados para a produção 58 

de sementes, levando em consideração seus aspectos fisiológicos. O arroz é 59 

uma gramínea de ciclo anual, com adaptações fisiológicas e morfológicas para 60 

ambiente aquático. Seus órgãos são divididos em raízes (adventícias), colmos, 61 

folhas, flores dispostas numa inflorescência do tipo panícula, sementes e frutos 62 

(cariopse). Seu ciclo de vida pode variar entre 100 e 210 dias, na maioria das 63 

vezes situando-se entre 110 e 150 dias (MOREIRA; KLUGE, 1999), dividindo-64 

se em três fases: vegetativa, reprodutiva e maturação (COUNCE et al., 2000; 65 

ABREU; OLIVEIRA, 2015). 66 

Além dos aspectos morfológicos, a qualidade fisiológica das sementes 67 

de arroz deve ser considerada. Visando o alto desempenho das plantas no 68 
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campo, a qualidade em questão está baseada em quatro atributos importantes, 69 

sendo eles: genético, físico, fisiológico e sanitários (MARCOS FILHO, 2015), 70 

deste modo, a qualidade das sementes é influenciada pelos quatro atributos 71 

juntos, sendo afetada negativamente se um dos atributos não for atendido 72 

(PESKE et al.,2012).  73 

Testes de vigor são empregados para predizer os atributos fisiológicos e 74 

inferir sobre a qualidade de lotes de sementes. O teste de germinação é o mais 75 

utilizado por empresas produtoras de sementes a fim de identificar 76 

porcentagens estabelecidas como padrões de comercialização. No entanto, 77 

apesar de corriqueiramente ser utilizado, o teste de germinação é realizado em 78 

condições consideradas ideais para sementes, o que via de regra, pode ou não 79 

ocorrer no campo, pois sabe-se que o vigor de sementes deve ser estimado 80 

sob uma ampla faixa de variações que envolvem o ambiente (MARCOS FILHO, 81 

2015) 82 

 83 

2.2 Testes de vigor  84 

 Em um sistema de produção de sementes é comum a realização do 85 

teste de germinação para selecionar lotes com potencial para comercialização, 86 

bem como o descarte de lotes que se apresentem abaixo do padrão exigido. 87 

Assim, predizer a qualidade fisiológica de um lote de semente é de extrema 88 

importância para a agricultura moderna, de modo que se possa estimar seu 89 

potencial de desempenho no campo sob uma variável condição ambiental. 90 

 Os testes de vigor são classificados em métodos diretos e indiretos. Os 91 

diretos seriam os métodos que procuram simular as condições (às vezes 92 

adversas) que ocorrem no campo e os indiretos procuram avaliar atributos que 93 

indiretamente se relacionam com vigor (físicos, biológicos, fisiológicos) das 94 

sementes (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000), sendo utilizados para diferenciar 95 

os níveis de vigor entre as sementes, distinguindo-as também entre lotes 96 

comercializáveis. 97 

A seleção de testes de vigor deve atender a objetivos específicos, sendo 98 

importante a identificação das características avaliadas pelo método e sua 99 

relação com o comportamento das sementes diante de situações específicas 100 

como, por exemplo, desempenho após a secagem, potencial de 101 
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armazenamento, resposta a injúrias mecânicas e as condições climáticas 102 

(BAALBAKI et al., 2009). 103 

 Um bom teste de vigor deve ser rápido e prático, além de ser pouco 104 

exigente em materiais para sua execução, baixo custo, baixa necessidade de 105 

investimentos aliados à máxima eficiência (MARCOS FILHO, 2015), 106 

fornecendo resultados consistentes, confiáveis e de fácil interpretação que se 107 

relacionem positivamente com os resultados do teste de emergência de 108 

plântulas.   109 

 Para a cultura do arroz, três testes de vigor se destacam em ordem de 110 

importância: teste de frio, primeira contagem de germinação e envelhecimento 111 

acelerado (MENEZES et al, 2009); no entanto, todos estes testes são 112 

consideravelmente demorados, variando entre cinco e 14 dias para a obtenção 113 

dos resultados.  114 

 Assim, o aperfeiçoamento e desenvolvimento de novos testes de vigor 115 

são extremamente importantes para a produção de sementes, fornecendo 116 

resultados adicionais ao teste de germinação e predizendo a qualidade 117 

fisiológica das sementes.  118 

  119 

2.3 Teste de Protrusão Radicular  120 

 121 

 O teste de protrusão radicular é um teste que apresenta características 122 

ideais de um bom teste de vigor, com baixo custo e em sua execução, além de 123 

fornecer resultados em poucas horas. 124 

O teste se baseia na precocidade da emissão da raiz primaria, onde 125 

sementes mais vigorosas emitem a raiz em menor tempo, em contrapartida, as 126 

de baixo vigor demoram mais tempo para fazê-lo (COIMBRA et al., 2009; 127 

PEREIRA et al., 2012), ocorrendo após a absorção de água e retomada de 128 

eventos fisiológicos (NONOGAKI, 2006). Assim, esse teste se relaciona com os 129 

eventos que antecedem a germinação (NASSIF et al., 2000), como por 130 

exemplo, a velocidade de embebição e o tempo de permanência das sementes 131 

nas fases que caracterizam essa etapa da germinação.  132 

A temperatura também exerce influência direta sobre o teste de 133 

protrusão radicular, uma vez que temperaturas mais baixas ou muito elevadas 134 

podem interferir na velocidade da emissão da raiz (MARCOS FILHO, 2015). 135 
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A germinação ocorre sob uma amplitude de temperatura que varia de 136 

acordo com a espécie (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012); além disso, 137 

variações de 1 a 10 °C acima ou abaixo da temperatura considerada ideal, 138 

provocam atraso na germinação devido provavelmente, a maior duração da 139 

fase II no processo de embebição de água pelas sementes (ARAÚJO et al., 140 

2014) 141 

 A protrusão radicular tem apresentado resultados promissores na 142 

avaliação do vigor de sementes de espécies como milho Toledo et al (1999), 143 

couve-brócolos Martins et al (2002), tomate Martins et al (2006) e feijão Santos 144 

et al (2003), os quais apontaram esse teste como capaz de avaliar o vigor de 145 

sementes, quando existem diferenças na qualidade fisiológica dos lotes 146 

avaliados. 147 

 148 

2.4 Teste de pH do exsudato  149 

 O teste do pH do exsudato é considerado de fácil execução e 150 

interpretação dos resultados, uma vez que este se baseia na integridade do 151 

sistema de membranas das sementes, avaliando a quantidade de exsudatos 152 

liberados na solução de embebição.  153 

 A perda da integridade das membranas celulares é a primeira 154 

manifestação de redução ou perda de qualidade das sementes. A 155 

permeabilidade das membranas, relacionada diretamente com a sua 156 

integridade, contribui para detectar diferentes graus de deterioração das 157 

sementes e a consequente perda da viabilidade e vigor (BEWLEY; BLACK, 158 

1994) 159 

 Quando as sementes são colocadas para embeber em água ocorre 160 

liberação de açúcares, ácidos orgânicos e íons H+ ; estes últimos acidificam o 161 

meio e provocam a diminuição do pH do exsudato das sementes (AMARAL E 162 

PESKE, 1984), onde as sementes deterioradas liberam maior quantidade 163 

desses ions H+ e consequentemente resultam em menores valores de pH. Por 164 

outro lado, as sementes menos deterioradas apresentam baixa lixiviação e não 165 

promovem grandes alterações de pH do meio (CARVALHO et al.,2002).  166 

  Sementes com baixa viabilidade e vigor apresentam maior lixiviação de 167 

solutos que sementes vigorosas e com alta germinação e isto se relaciona com 168 

a emergência no campo (HAMPTON, 1995).  169 
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O teste de pH do exsudato com fenolftaleína foi utilizado para determinar 170 

a viabilidade de sementes de soja por Amaral & Peske (1984), no qual após um 171 

período de 30 minutos de embebição foi possível distinguir as sementes viáveis 172 

das não viáveis. Em sementes não-viáveis, o exsudato permaneceu incolor e 173 

para sementes viáveis o exsudato adquiriu coloração rosa forte.  174 

 Em sementes de milho, o teste de pH do exsudato também foi eficiente 175 

na identificação de diferentes níveis de vigor entre lotes comercializáveis 176 

utilizando temperatura de 25 °C, pelo período de 30 minutos de embebição 177 

(SANTANA, 1994). Por outro lado, Andrade (1994) estudando a influência do 178 

período e temperatura de embebição no teste do pH do exsudato para 179 

sementes de braquiária (Urochloa decumbens), concluiu que os melhores 180 

resultados foram observados com 75 minutos, na temperatura de 25 °C.  181 

 Carvalho et al. (2002), em estudo sobre testes rápidos para avaliação da 182 

qualidade fisiológica de sementes de Citromelo swingle (Citrus paradisi X 183 

Poncirus trifoliata), constataram ser viável a utilização desse teste para estimar 184 

de forma rápida a viabilidade das sementes, pois classifica e diferencia os 185 

lotes, em 30 ou 60 minutos à semelhança do teste de emergência das plântulas 186 

e de germinação, respectivamente. 187 

  188 

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 189 

 190 

ABREU, A. G.; OLIVEIRA, J, P. Botânica e desenvolvimento fenológico da 191 

planta. In: BORÉM, A.; RANGEL, P. H. (Eds). Arroz: do plantio à colheita. 192 

Viçosa: Ed. UFV, 2015. 242p. 193 

 194 

AMARAL, A. S.; PESKE, S. T. pH do exsudato para estimar, em 30 minutos, a 195 

viabilidade de sementes de soja. Revista Brasileira de Sementes, Brasília, 196 

v.6, n.3, p.85-92,1984. 197 

 198 

ANDRADE, A.C. Adaptação do teste rápido (pH do exsudato – 199 

fenolftaleína), para estimar a viabilidade de sementes de capim-braquiária 200 

(Brachiaria decumbes Stapf). Lavras: ESAL, 1994. 67p. (Dissertação 201 

Mestrado). 202 

 203 



 
 

16 
 

ARAÚJO, F. S. et al. Germinação de sementes de arroz vermelho expostas a 204 

diferentes regimes térmicos. Tecnologia e ciência agropecuária, João 205 

Pessoa, v.8, n. 4, p.17-22, out. 2014. 206 

 207 

BAALBAKI, R.; ELIAS, S.; MARCOS FILHO, J.; McDONALD, M. B. Seed vigor 208 

testing handbook. Association of Official Seed Analysts. (Contribution, 32 to 209 

the Handbook on Seed Testing), 2009. 346 p. 210 

 211 

BEWLEY, J.D.; BLACK, M. Seeds: physiology of development and germination. 212 

New York: Plenum Press, 1994. 445p. 213 

   214 

BILALI, H. EL.; O’KANE, G.; CAPONE, R.; BERRY, E. M.; DERNINI, S. 215 

Exploring Relationships between Biodiversity and Dietary Diversity in the 216 

Mediterranean Region: Preliminary Insights from a Literature Review. 217 

American Journal of Food and Nutrition, v. 5, n. 1, p. 1-9, 2017. 218 

 219 

CARVALHO, J. A. et al. Testes rápidos para avaliação da qualidade fisiológica 220 

de sementes de Citromelo swingle. Revista Brasileira de Sementes. Brasília. 221 

v.24, n.1, 2002. 222 

 223 

CARVALHO, N.M.; NAKAGAWA, J. Sementes: ciência, tecnologia e produção. 224 

Jaboticabal, SP: Funep, 2012. 590 p. 225 

 226 

CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra 227 

brasileira de grãos. Décimo segundo levantamento, Brasília, v. 4, n. 12, p. 1-228 

158, 2017. 229 

 230 

CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra 231 

brasileira de grãos. Arroz – Análise mensal, 2018.  232 

 233 

COUNCE, P. A; KEISLING, T. C.; MITCHELL, A. L. A uniform, objective and 234 

adaptative system for expressing rice development. Crop Science, Madison, v. 235 

40, n. 2, p. 436-443, 2000. 236 

 237 



 
 

17 
 

FAO. Food and Agriculture Organization. Fao Rice Market Monitor: FAO, 238 

2016.  239 

 240 

HAMPTON, J. G.; COOLBEAR, P. Potential versus actual seed performance - 241 

can vigour testing provide an answer? Seed Science and Technology, Zürich, 242 

v.18, n.2, p. 215-228, 1990. 243 

 244 

MARCOS FILHO, J.; KIKUTI, A. L. P.; LIMA, L. B. Métodos para avaliação do 245 

vigor de sementes de soja, incluindo a análise computadorizada de imagens. 246 

Revista Brasileira de sementes, Brasília, v.31, n.1, p.102-112, 2009. 247 

 248 

MARCOS FILHO, M. Fisiologia de sementes de plantas cultivadas. 2.ed. 249 

Londrina, PR: ABRATES, 2015. 660 p.  250 

 251 

MARTINS, C.C; SENEM, A.M; CASTRO, M.M; NAKAGAWA, J; CAVARIANE, 252 

C. Comparação entre métodos para a avaliação do vigor de lotes de sementes 253 

de couve-brócolos (Brassica oleracea l. var. italica Penk).  Revista Brasileira 254 

de Sementes, Brasília, vol. 24, nº 2, p.96-101, 2002.  255 

 256 

MARTINS, C.C. et al. Metodologia para a avaliação do vigor de sementes de 257 

tomate. Horticultura Brasileira. v. 24, n. 3, p. 301 -304, 2006. 258 

 259 

MENEZES, N.L.; FRANZIN, S.M; BORTOLOTTO, R.P. Dormência em 260 

sementes de arroz: causas e métodos de superação. Revista de Ciências 261 

Agro-Ambientais, Alta Floresta, v.7, n.1, p.35- 44, 2009. 262 

 263 

NASSIF, S.M.L.; PEREZ, S.C.J.G. Efeitos da temperatura na germinação de 264 

sementes de amendoim-do-campo (Pterogyne nitens Tul.). Revista Brasileira 265 

de Sementes, Brasília, v. 22, n.1, p.1-6, 2000. 266 

 267 

NONOGAKI, H. Seed germination: the biochemical and molecular mechanisms. 268 

Breeding Science, Tokyo, v. 56, n. 1, p. 93-105, 2006.  269 

 270 



 
 

18 
 

PEREIRA, F.R.S; BRACHTVOGEL, E.L; CRUZ, S.C.S; BICUDO, S.J; 271 

MACHADO, C.G; PEREIRA, J.C. Qualidade fisiológica de sementes de milho 272 

tratadas com molibdênio. Revista Brasileira de Sementes, Brasília, v.34, n.3, 273 

p.450-456. 2012. 274 

 275 

PESKE, S.T.; BARROS, A.C.S. A; SCHUCH, L.O.B. Produção de Sementes. 276 

In: PESKE, S.T.; VILLELA, F.A.; MENEGHELLO, G.E. Sementes: fundamentos 277 

científicos e tecnológicos. 3ª edição. Pelotas: Ed. Universitária, 2012, cap. 1, p. 278 

13-100. 279 

 280 

RODO, A.B.; PANOBIANCO, M; FILHO, J.M.; Metodologia alternativa do teste 281 

de envelhecimento acelerado para sementes de cenoura. Scientia Agricola, 282 

v.57, n.2, p.289-292, 2000. 283 

 284 

SANTANA, D.G. Adaptação do teste do pH do exsudato e viabilidade do 285 

uso da amostragem sequencial na rápida definição sobre o destino de 286 

lotes de sementes de milho (Zea mays L.). Lavras: UFLA, 1994. 79p. 287 

(Dissertação Mestrado). 288 

 289 

SOCIEDADE SUL BRASILEIRA DE ARROZ IRRIGADO. Arroz irrigado: 290 

recomendações técnicas da pesquisa para o Sul do Brasil. Pelotas, 291 

SOSBAI, 2016, 200 p. 292 

 293 

SANTOS, C.M.R; MENEZES, N.L; VILELA, F.A. Teste de deterioração 294 

controlada para avaliação do vigor de sementes de feijão. Revista Brasileira 295 

de Sementes, Brasília, v. 25, n. 2, p. 28-35, 2003 296 

 297 

TILMAN, D.; BALZER, C; HILL, J.; BEFORT, B.L. Global food demand and the 298 

sustainable intensification of agriculture. Proceedings of the National 299 

Academy of Sciences, v. 108, n. 50, p. 20260-20264, 2011. 300 

 301 

TOLEDO, F.F. et al.  Vigor de semente de milho (Zea mays L.) avaliado pela 302 

precocidade de emissão da raiz primária. Scientia Agrícola, v. 6, n. 1, 1999.  303 

 304 



 
 

19 
 

CAPÍTULO 1 - PROTRUSÃO RADICULAR NA QUALIDADE 1 

FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE ARROZ 2 

 3 

RESUMO – Este trabalho teve como objetivo verificar a eficiência do teste de 4 

protrusão radicular para a determinação do vigor de sementes de arroz. Utilizou-se sete 5 

lotes de arroz, submetidos a avaliação da qualidade inicial por meio da determinação do 6 

teor de água, germinação, primeira contagem de germinação, emergência, índice de 7 

velocidade de emergência, envelhecimento acelerado e condutividade elétrica. Para o 8 

teste de protrusão radicular utilizou-se as temperaturas de 20, 25 e 30 °C, sendo a 9 

avaliação feita a cada quatro horas até 76 horas, no qual se obteve a estabilidade da 10 

protrusão, adotando como critério de contagem 2 mm de raiz primaria. O teste de 11 

protrusão radicular é sensível para detectar diferenças de vigor em lotes 12 

comercializáveis de sementes de arroz, devendo ser conduzido a 25 °C pelo período de 13 

64 horas.   14 

 15 

Palavras-chave: Oryza sativa. Raiz primária. Vigor. 16 

 17 

 18 

CHAPTER 1 - RADICULAR PROTRUSION IN THE PHYSIOLOGICAL 19 

QUALITY OF RICE SEEDS 20 

 21 

ABSTRACT - The objective of this work was to verify the efficiency of the root 22 

protrusion test for the determination of rice seed vigor. Seven rice lots were submitted 23 

to initial quality evaluation by determination of water content, germination, first 24 

germination count, emergence, rate of emergence, accelerated aging and electrical 25 

conductivity. For the protrusion test, the temperatures of 20, 25 and 30 ° C were used, 26 

the evaluation being done every four hours up to 76 hours, in which the protrusion 27 

stability was obtained, adopting as a criterion of 2 mm root count primary education. 28 

The root protrusion test is sensitive to detect differences in vigor in marketable rice seed 29 

lots and should be conducted at 25 ° C for a period of 64 hours. 30 

 31 

Keywords: Oryza sativa L. Primary root. Vigor. 32 

 33 

 34 
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 35 

INTRODUÇÃO 36 

 37 

 As sementes têm sua qualidade avaliada por meio da soma de um conjunto de 38 

atributos físicos, genéticos, fisiológicos e sanitários. Os fisiológicos são mensurados por 39 

meio de testes que confirmem seu máximo potencial de desempenho, tanto em 40 

laboratório quanto no campo.  Esses testes são classificados em métodos diretos e 41 

indiretos, no qual os diretos procuram simular as condições que ocorrem em campo e os 42 

indiretos visam avaliar atributos que indiretamente se relacionam com vigor 43 

(CARVALHO; NAKAGAWA, 2012).  44 

Para determinar a qualidade fisiológica das sementes, o teste de germinação é o 45 

mais comum, sendo realizado em laboratório sob condições controladas permitindo que 46 

as sementes expressem o máximo potencial de germinação sem que haja influências do 47 

meio externo.  No entanto, lotes de sementes com germinação semelhante podem 48 

divergir sobre seu desempenho no campo. A habilidade de uma semente germinar sob 49 

amplo limite de condições é definida como a manifestação do seu vigor, dependendo, 50 

dentre outros fatores, das condições ambientais encontradas no local quando semeada 51 

(SIMONI et al., 2011).    52 

Os testes de vigor devem detectar diferenças no potencial fisiológico de lotes de 53 

sementes com germinação semelhante e compatível com as exigências mínimas para a 54 

comercialização, sendo necessário distinguir, com segurança, os lotes de alto e baixo 55 

vigor, de maneira proporcional à emergência de plântulas em campo (MARCOS 56 

FILHO, 2015). Deste modo, torna-se necessário a aplicação de mais de um teste para 57 

inferir sobre a qualidade de um determinado lote.  58 

Para sementes de arroz são recomendados alguns testes como envelhecimento 59 

acelerado, teste de frio e primeira contagem de germinação (MENEZES et al, 2009). No 60 

entanto, mesmo com protocolos já estabelecidos é interessante a busca por novas 61 

metodologias ou adequações das existentes em relação à temperatura, tempo de 62 

condicionamento e de avaliação, entre outros aspectos que ofereçam resultados rápidos 63 

e confiáveis para a tomada de decisão de empresas e produtores de sementes.  64 

Nessa perspectiva, pode-se considerar o teste de protrusão radicular como 65 

promissor para identificar o vigor de sementes, uma vez que ele é parte do processo de 66 

germinação, ocorrendo após a absorção de água e retomada de eventos fisiológicos 67 

(NONOGAKI, 2006). Além disso, esse teste se destaca por possuir as características 68 
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ideais de um bom teste de vigor, ser rápido, fácil e com pouca exigência de materiais e 69 

equipamentos de laboratório.  70 

Assim, este trabalho teve como objetivo verificar a eficiência do teste de 71 

protrusão radicular para a determinação do vigor de sementes de arroz. 72 

 73 

MATERIAL E MÉTODOS 74 

 75 

Foram selecionados sete lotes de sementes de arroz, da cultivar BRS Esmeralda 76 

que foram caracterizados inicialmente em relação ao teor de água, germinação, 77 

emergência, envelhecimento acelerado e condutividade elétricas. A determinação do 78 

teor de água foi realizada utilizando o método da estufa a 105 ± 3 ºC durante 24 horas, 79 

com duas repetições contendo aproximadamente 7,0 g para cada lote (BRASIL, 2009). 80 

O teste de germinação foi conduzido com quatro repetições de 50 sementes, em 81 

rolo de papel germitest, umedecido com água na proporção de 2,5 vezes o peso do papel 82 

seco, em germinador a 25 °C (BRASIL, 2009).  A avaliação foi realizada 14 dias após a 83 

instalação do teste e os resultados foram expressos em porcentagem de plântulas 84 

normais. A primeira contagem de germinação foi realizada juntamente com o teste de 85 

germinação, onde se obteve a porcentagem de plântulas normais aos cinco dias após a 86 

semeadura.  87 

Para o teste de emergência foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes por 88 

tratamento, semeadas em bandejas de poliestireno expandido com 200 células, contendo 89 

substrato comercial e mantidas em casa de vegetação, sendo realizadas duas irrigações 90 

diárias. A contagem foi realizada aos 14 dias e os resultados foram expressos em 91 

porcentagem de plântulas normais emergidas. Juntamente ao teste de emergência foi 92 

avaliado o índice de velocidade emergência, de acordo com a fórmula proposta por 93 

(MAGUIRE, 1962). 94 

A condutividade elétrica foi realizada utilizando-se quatro repetições de 50 95 

sementes, pesadas e imersas em 75 mL de água destilada. As amostras foram 96 

condicionadas em B.O.D (Biochemical Oxigen Demand), a 25 °C pelo período de 24 97 

horas, sendo posteriormente feita a leitura em condutivímetro, com os resultados 98 

expressos em μS cm
-¹
 g

-¹ 
de semente.   99 

O teste de envelhecimento acelerado foi realizado utilizando-se 200 sementes de 100 

cada lote, distribuídas em camada única sobre tela de metal em caixas plásticas do tipo 101 

gerbox contendo 40 mL de água destilada, que foram fechadas e mantidas em B.O.D a 102 
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41 °C por 48 horas. Após esse período foi montado o teste de germinação com quatro 103 

repetições de 50 sementes, conforme já descrito anteriormente, sendo a avaliação 104 

realizada no quinto dia após a instalação do teste. Os resultados foram expressos em 105 

porcentagem de plântulas normais.  106 

Para o teste de protrusão radicular, as sementes foram dispostas em caixas do 107 

tipo gerbox, com 50 sementes cada, utilizando papel mata-borrão, sendo este 108 

previamente umedecido com 5 mL de água destilada (BRASIL, 2009). As caixas foram 109 

mantidas em germinador, nas temperaturas de 20, 25 e 30 ºC. A avaliação foi realizada 110 

a cada quatro horas até 76 horas, onde se obteve estabilidade de protrusão, sendo 111 

utilizado como critério de contagem, a protrusão de 2 mm de raiz primária.  112 

Foram adotados dois critérios de avaliação: índice de precocidade de emissão da 113 

raiz primária (IPERP) e porcentagem de sementes que emitiram a raiz primária (ERP). 114 

O IPERP foi calculado pela fórmula proposta por (MAGUIRE 1962): IPERP = E1/N1 + 115 

E2/N2 + ... En/Nn (onde: IPERP = índice da precocidade de emissão da raiz primária. 116 

E1, E2, ... En = número de sementes que emitiram a raiz primária (> 2mm) na primeira, 117 

segunda até última contagem. N1, N2, ... Nn = período em horas que foi realizada à 118 

primeira, segunda até a última contagem. Para o cálculo da emissão da raiz primária 119 

(ERP), foram contabilizadas sementes que emitiram a raiz primária (> 2 mm) a cada 120 

quatro horas a partir da instalação do teste até 76 horas. 121 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com sete lotes e 122 

quatro repetições. As temperaturas foram analisadas separadamente, não se constituindo 123 

como fator.  Foi realizada a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de 124 

Scott-Knott, a 5% de probabilidade.  125 

 126 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  127 

 128 

O teor de água inicial indicou variação de 10,15 a 11,25% (Tabela 1), sendo essa 129 

considerada uniforme, devido estar dentro da faixa de variação recomendada de dois 130 

pontos percentuais de acordo com Marcos Filho (2015). A similaridade dos valores do 131 

teor de água é imprescindível para a padronização das avaliações, obtenção de 132 

resultados consistentes e para que os testes não sejam afetados por diferenças na 133 

atividade, na velocidade de umedecimento e na deterioração das sementes 134 

(COIMBRA et al., 2009). 135 

 136 



 
 

23 
 

 137 

Tabela 1. Teor de água, primeira contagem de germinação (PCG), germinação (G), 138 

emergência de plântulas (EMER), índice de velocidade de emergência (IVE) 139 

envelhecimento acelerado (EA) e condutividade elétrica (CE), em sete lotes de sementes 140 

de arroz, 141 

LOTE TA 

 (%) 

PCG 

(%) 

G 

(%) 

EMER 

(%) 

IVE 

- 

EA 

(%) 

CE 

(µS cm
-1

 g 
-1

) 

1 10,86   70 a* 95 a 91 a 4,35 a 51,0 a 19,45 a  

2 10,15 77 a 92 a 84 b 3,44 b 52,0 a 19,44 a  

3 11,10 59 b 82 b 81 b 3,03 b 43,0 b 39,52 b  

4 11,25 74 a 87 b 84 b 3,18 b 55,0 a 21,45 a 

5 11,19 60 b 83 b 81 b 3,57 b 43,0 b 43,39 b 

6 10,39 61 b 83 b 71 c 2,60 c 45,0 b 83,70 c 

7 10,87 64 b 86 b 75 c 2,53 c 49,0 b 86,10 c 

F - 6,48 6,26 8,00 8,47 4,31 39,83 

CV% - 8,63 4,55 5,06 13,20 12,40      20,62 

*Significativo pelo teste F a 5 % de probabilidade  142 

 143 

O teste de primeira contagem de germinação indicou os lotes 1, 2 e 4 como os de 144 

maior vigor, já os lotes 3, 5, 6 e 7 apresentaram a menor porcentagem de plântulas 145 

normais, sendo considerados como de vigor baixo (Tabela 1). 146 

Os resultados encontrados no teste de germinação (Tabela 1), indicaram os lotes 147 

1 e 2 como os de maior qualidade fisiológica, enquanto que os demais lotes baixo 148 

potencial de desempenho 149 

O lote 1 foi considerado como o de maior vigor, enquanto os lotes 2, 3, 4 e 5 de 150 

vigor intermediário e os lotes 6 e 7 como os de menor vigor, no teste de emergência e 151 

índice de velocidade de emergência (Tabela 1). 152 

Uma das restrições ao teste de germinação, apesar de ser um teste padrão, é a sua 153 

incapacidade de detectar diferenças consideráveis entre os lotes de sementes com 154 

germinação semelhante, principalmente entre aqueles com porcentagem elevada, 155 

divergindo dos resultados obtidos a campo.  156 

Estudos com sementes de algodão, mostram diferenças entre a germinação e 157 

outros testes utilizados, quanto a classificação do vigor dos lotes, reforçando a 158 
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necessidade de se efetuar mais de um teste de vigor (MATTIONI; ALBUQUERQUE; 159 

MENDONÇA, 2009). 160 

Deste modo, é importante salientar a sensibilidade do teste de emergência na 161 

estratificação de lotes comercializáveis, uma vez que esse teste pode oferecer resultados 162 

mais próximos do que de fato acontece com as sementes no campo. Portanto, os testes 163 

de vigor devem sempre se relacionar com os resultados da emergência de plântulas 164 

(MARCOS FILHO, 2015). 165 

 O teste de envelhecimento acelerado estratificou os lotes em dois níveis de 166 

vigor (Tabela 1), indicando os lotes 1, 2 e 4 como os qualidade superior e os demais 167 

como de baixo vigor. Apesar de ser considerado um teste de vigor indicado para a 168 

cultura do arroz Menezes et al (2009), o envelhecimento acelerado não apresentou 169 

ordenação semelhante ao teste de emergência.  170 

Os resultados encontrados no teste de condutividade elétrica indicaram três 171 

níveis de vigor (Tabela 1), sendo os lotes 1, 2 e 4 como os de alto vigor, os lotes 3 e 5 172 

intermediários e os lotes 6 e 7 como de baixo vigor, porém a estratificação não se 173 

assemelha a encontrada no teste de emergência, evidenciando a necessidade de outros 174 

testes de vigor que possam predizer com maior eficiência o desempenho fisiológico dos 175 

lotes.  176 

A temperatura de 20 °C apontou diferentes níveis de vigor para os lotes de 177 

sementes no teste de protrusão radicular (Tabela 2), no entanto, os resultados não foram 178 

semelhantes a ordenação do teste de emergência. A estratificação ocorreu após 72 horas 179 

indicando os lotes 1, 2, 3, 4 e 5 como os mais vigorosos, o lote 7 como o de vigor 180 

intermediário e o lote 6 como o de menor vigor. 181 

Períodos prolongados em condições desfavoráveis de ambiente podem provocar 182 

decréscimo acentuado na velocidade de germinação, devido aos seus efeitos sobre a 183 

velocidade de hidratação e mobilização de reservas (MARCOS FILHO, 2015). A 184 

germinação ocorre sob uma amplitude de temperatura que varia de acordo com a 185 

espécie (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012); além disso, variações de 1 a 10 °C acima 186 

ou abaixo da temperatura ideal (25 °C), provocam atraso na germinação devido 187 

provavelmente, a maior duração da fase II no processo de embebição de água pelas 188 

sementes (ARAÚJO et al., 2014); no entanto, baixas temperaturas induzem a danos na 189 

membrana celular e afetam as funções fisiológicas das sementes, ocasionando atraso na 190 

velocidade e queda na porcentagem de germinação (GUAN et al., 2009). Assim, os 191 
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resultados obtidos indicam que a temperatura de 20 °C não foi eficiente para a 192 

estratificação dos lotes de arroz.  193 

 194 

Tabela 2. Porcentagem de protrusão radicular a 20 ºC, em sete lotes de sementes de 195 

arroz. 196 

Lote 
28 32 36 40 44 48 52 

Horas  

1 0 0 0 0   4 a 13 a 21 a 

2 0 0 0 0  0 b 10 a 19 a 

3 0 0 0 0 0 b 0 b 17 a 

4 0 0 0 0 0 b 0 b 16 a 

5 0 0 0 0 0 b 0 b  16 a 

6 0 0 0 0 0 b 0 b 0 b 

7 0 0 0 0 0 b 0 b 0 b  

F -
 

-
 - 

- 32,90* 28,87* 25,80* 

CV% - - - - 59,76 64,39 27,43 

Lotes 
56 60 64 68 72 76 

Horas 

1 38 a 58 a 58 a 58 a 58 a 58 a 

2 31 a 53 a 53 a 53 a 53 a 53 a 

3 35 a 45 b 53 a 55 a 55 a 55 a 

4 31 a 44 b 52 a 52 a 52 a 52 a 

5 36 a 47 b 51 a 55 a 58 a 58 a 

6 17 b 30 c 38 b 39 b 40 c 40 c 

7 13 b 43 b 44 b 45 b 47 b 47 b  

F 25,58* 10,68* 7,75* 7,00* 7,20* 7,20* 

CV% 13,73 11,91 9,85 10,08 9,39 9,39 

*Significativo pelo teste F a 5 % de probabilidade. 197 

 198 

Os valores encontrados no teste de protrusão radicular a 25 °C (Tabela 3), após o 199 

período de 60 horas, indicaram a estratificação dos lotes de forma semelhante a 200 

emergência, onde o lote 1 apresentou maior nível de vigor, os lotes 2, 3, 4 e 5 foram 201 

classificados como lotes de vigor intermediário e os lotes 6 e 7 como os de menor vigor. 202 
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Estes dados corroboram com os dados encontrados por Santos et al., (2003), em 203 

sementes de feijão e Rocha (2016), em sementes de moringa, na temperatura de 25 °C 204 

os quais apontaram esse teste como capaz de avaliar o vigor de sementes, quando 205 

existem diferenças na qualidade fisiológica dos lotes avaliados.  206 

Tabela 3. Porcentagem de protrusão radicular a 25 ºC, em sete lotes de sementes de 207 

arroz. 208 

Lote 
28 32 36 40 44 48 52 

Horas  

1 0 8 a 11 a 13 a 37 a 40 c 65 a 

2 0 2 b 5 b 12 a 27 b 51 a 59 a 

3 0 0 b 2 b 8 b 16 c 31 c 42 c 

4 0 0 b 3 b 11 a 26 b 34 c 54 b 

5 0 0 b 4 b 7 b 12 c 35 c 54 b 

6 0 0 b 1 b 6 b 22 b 37 c 50 b 

7 0 0 b 4 b 10 a 24 b 43 b 51 b 

F 
- 

52,21*
 

      5,94*
 

5,98* 12,49* 9,05* 10,03* 

CV% - 57,15       63,66 23,97 19,51 11,58 8,51 

Lotes 
56 60 64 68 72 76 

Horas 

1 64 a 73 b 83 a 84 a 84 a 84 a 

2 68 a 77 a 77 b 78 b 78 b 78 b 

3 61 b 70 b 76 b 76 b 78 b 78 b 

4 65 a 76 a 76 b 76 b 76 b 76 b 

5 67 a 76 a 76 b 76 b 76 b 76 b 

6 56 b 62 c 64 c 64 c 64 d 64 d 

7 64 a 65 c 69 c 69 c 70 c 70 c 

F 2,72* 12,31* 9,65* 11,73* 12,47* 12,47* 

CV%      7,65 4,68 5,40 4,99 4,84 4,84 

*Significativo pelo teste F a 5 % de probabilidade.   209 

 210 

Para o arroz, a temperatura de 25 °C influenciou positivamente os resultados, 211 

pois as temperaturas de 15 e 35 ºC são definidas, respectivamente, como os limites 212 

mínimo e máximo para a germinação desta cultura, onde o maior percentual de 213 

germinação e vigor são verificados na temperatura de 25 ºC (MARINI et al., 2012).  214 
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O teste de protrusão radicular conduzido na temperatura de 30 °C (Tabela 4), 215 

favoreceu a aceleração da emissão da raiz primária, no qual após 52 horas foi possível 216 

estratificar os lotes em diferentes níveis de vigor, destacando os lotes 1, 2 e 4 como os 217 

de maior vigor, os lotes 3, 5 e 7 como intermediário e o lote 6 como o de menor vigor. 218 

 219 

 220 

Tabela 4. Porcentagem de protrusão radicular a 30 ºC, em sete lotes de sementes de 221 

arroz. 222 

Lote 
28 32 36 40 44 48 

Horas 

1  15 a 29 a 44 a 56 a 74 a 81 a 

2 13 a 22 b 38 a 56 a 68 a 78 a 

3 4 b 13 c 28 b 40 b 69 a 77 a 

4  6 b 15 c 22 b 49 a 74 a 84 a 

5 6 b 10 c 24 b 43 b 59 b 63 b 

6  5 b 17 c 33 b 46 b 56 b 59 b 

7 5 b        13 c 30 b 42 b 65 a 70 b 

F 5,57*
 

12,83* 4,46* 2,67* 2,87* 10,11* 

CV% 49,46 21,58 23,84 17,28 12,08 8,26 

Lotes 
52 56 60 64 68 72 76 

Horas 

1 87 a 93 a 93 a 93 a 93 a 93 a 93 a 

2 87 a 89 a 89 a 89 a 89 a 89 a 89 a 

3 79 b 79 b 79 b 79 b 79 b 79 b 79 b 

4 91 a 92 a 92 a 92 a 92 a 92 a 92 a 

5 69 b 70 b 70 b 70 b 70 b 70 b 70 b 

6 60 c 60 c 60 c 60 c 60 c 60 c 60 c 

7 72 b 73 b 73 b 73 b 73 b 73 b 73 b 

F 15,52* 20,13* 21,14* 21,14* 21,14* 21,14* 21,14* 

CV% 7,38 7,04 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 

*Significativo pelo teste F a 5 % de probabilidade.  223 

 224 

A germinação é um processo basicamente bioquímico, onde a temperatura é um 225 

fator extremamente importante, o qual influência na velocidade em que as reações irão 226 

ocorrer e, portanto, na velocidade, porcentagem e uniformidade da emissão da raiz 227 

primária (MARCOS FILHO, 2015). 228 
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Assim observa-se que a temperatura de 25 °C influenciou positivamente a 229 

germinação das sementes de arroz, enquanto os resultados obtidos com a temperatura de 230 

30 °C não se assemelharam à ordenação encontrada no teste de emergência, o que 231 

demonstra incapacidade de separar com precisão os lotes mais vigorosos daqueles com 232 

menor vigor. 233 

Os dados obtidos pelo índice de precocidade de emissão da raiz primária (Tabela 234 

5), conduzido na temperatura de 25 °C se assemelham à ordenação dos lotes do teste de 235 

emergência, corroborando com os resultados da porcentagem de protrusão radicular. Foi 236 

possível classificar os lotes em quatro níveis de vigor, no qual o lote 1 apresentou maior 237 

potencial fisiológico, os lotes 2, 3, 4 e 5 apresentaram vigor intermediário e os lotes 6 e 238 

7 como os de menor vigor.  239 

 240 

Tabela 5. Índice de precocidade de emissão da raiz primária em sete lotes de sementes 241 

de arroz, em função das temperaturas de 20, 25 e 30 ºC. 242 

Lote 
20 25 30 

(ºC) 

1 1,52 a 2,21 a 2,14 a 

2 1,38 a 2,04 b 2,04 a 

3 1,43 a 2,04 b  2,02 b 

4 1,35 a 2,00 b 2,21 a 

5 1,43 a 1,98 b 1,65 c 

6 1,01 b 1,68 d 1,54 c 

7 1,17 b 1,83 c  1,82 c 

F 6,86* 9,53* 10,09* 

CV% 10,14 5,32 8,27 

*Significativo pelo teste F a 5 % de probabilidade.  243 

 244 

 Apesar de eficiente na estratificação dos lotes em diferentes níveis de vigor, o 245 

IPERP não apresenta a mesma praticidade que o teste de protrusão radicular, 246 

principalmente na forma de avaliação, uma vez que, o índice exige contagem regular 247 

das sementes que apresentaram protrusão a cada quatro horas, independente da 248 

temperatura utilizada, tornando-o mais trabalhoso, discordando das características 249 

exigidas em um bom teste de vigor. Destaca-se também que, o IPERB não influência 250 

nos resultados do teste de protrusão radicular, portanto torna-se dispensável a sua 251 

realização.  252 

 253 
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CONCLUSÃO 254 

 255 

O teste de protrusão radicular é sensível para detectar diferenças de vigor em 256 

lotes comercializáveis de sementes de arroz, devendo ser conduzido a 25 °C pelo 257 

período de 64 horas.   258 

 259 
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CAPÍTULO 2 - TESTE DO pH DO EXSUDATO EM SEMENTES DE ARROZ 1 

 2 

RESUMO – O trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência do teste de pH do 3 

exsudato na qualidade fisiológica de sementes de arroz. Utilizou-se sete lotes de arroz 4 

que foram submetidos a determinação do teor de água e avaliação da qualidade 5 

fisiológica inicial por meio dos testes de germinação, primeira contagem de germinação, 6 

emergência e índice de velocidade de emergência. O teste de pH do exsudato foi 7 

conduzido com 100 sementes de cada tratamento, com tegumento e sem tegumento, 8 

sendo embebidas individualmente em 2 mL de água destilada, por diferentes períodos 9 

(20; 40 e 60 minutos) e três temperaturas (20, 25 e 30 °C).  Os dados foram submetidos 10 

ao teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. O teste do pH do exsudato é promissor 11 

para avaliar a qualidade fisiológica de sementes de arroz, detectando diferenças de vigor 12 

entre lotes comercializáveis, devendo ser conduzido com sementes sem tegumento, na 13 

temperatura de 25 °C, com tempo de embebição de 60 minutos. 14 

Palavras-chave: Oriza sativa. Qualidade fisiológica. Vigor. 15 

 16 

CHAPTER 2 - EXUDATE pH TEST IN RICE SEEDS 17 

 18 

ABSTRACT – The objective of this study was to evaluate the efficiency of the pH test 19 

of the exudate in the physiological quality of rice seeds. Seven batches of rice were used 20 

to determine the water content and initial physiological quality by means of germination 21 

tests, first germination count, emergency and emergency speed index. The pH test of the 22 

exudate was conducted with 100 seeds of each treatment, being individually soaked in 2 23 

mL of distilled water, with bark and without peel, for different periods (20, 40 and 60 24 

minutes) and three temperatures (20, 25 and 30 ° C). Data were submitted to the Scott 25 

Knott test at 5% probability. The pH test of the exudate is promising to evaluate the 26 

physiological quality of rice seeds, detecting differences in vigor between marketable 27 

lots, and should be conducted with shelled seeds at 25 ° C, with a soak time of 60 28 

minutes. 29 

Keywords: Oriza sativa. Physiological quality. Vigor. 30 

 31 

 32 

 33 

 34 
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 35 

INTRODUÇÃO 36 

 37 

 A avaliação da qualidade fisiológica do arroz (Oriza sativa L.) por meio do 38 

teste padrão de germinação é consideravelmente demorado, uma vez que a obtenção dos 39 

resultados requer entre cinco e 14 dias, um período longo para tomada de decisão sobre 40 

os lotes de sementes. Em geral, testes de vigor objetivam encontrar variações 41 

significativas na qualidade fisiológica de lotes considerados aptos para a 42 

comercialização. 43 

 Esses testes auxiliam na classificação de sementes com base nos níveis de 44 

vigor, principalmente na proporção de emergência de plântulas no campo (MARCOS 45 

FILHO, 2015). Deste modo, testes de vigor que proporcionem resultados com mais 46 

rapidez devem ser desenvolvidos, uma vez que a avaliação da qualidade das sementes 47 

depende da eficiência dos procedimentos envolvidos (LOPES; SILVA; VIEIRA, 2013). 48 

 Nessa perspectiva, o teste de pH do exsudato se destaca, apresentando 49 

características ideais de um bom teste de vigor por ser rápido, prático e com baixo 50 

custo, sendo necessários materiais e equipamentos comuns em laboratórios de sementes. 51 

O teste de pH do exsudado pode ser aplicado facilmente e evita o uso e/ou 52 

armazenamento desnecessário de lotes de sementes com vigor baixo (RAMOS et al., 53 

2012).  54 

 O teste se baseia na integridade do sistema de membranas das sementes, com a 55 

finalidade de identificar o nível de deterioração das mesmas. Sementes com alto nível 56 

de deterioração apresentam maior taxa de lixiviação de íons fazendo com que o pH do 57 

meio utilizado para embebição se altere. Açúcares, ácidos orgânicos e íons (entre os 58 

quais H
+
) contribuem na acidificação do meio e provocam a diminuição do pH do 59 

exsudato de sementes; as mais deterioradas apresentam maior lixiviação e, 60 

consequentemente, exsudatos com maior poder tampão (CABRERA; PESKE, 2002); 61 

em contrapartida, as sementes menos deterioradas lixiviam menos, propiciando um 62 

menor poder tampão na água de embebição (PESKE; AMARAL, 1994) 63 

 Diante do exposto, o trabalho teve como objetivo verificar a sensibilidade do 64 

teste do pH do exsudato para detectar variações significativas de vigor em diferentes 65 

lotes de sementes de arroz.  66 

 67 

MATERIAL E MÉTODOS  68 
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 69 

O trabalho foi realizado com sete lotes de arroz da cultivar BRS Esmeralda, que 70 

foram submetidos à determinação do teor de água e avaliação da qualidade inicial das 71 

sementes. A determinação do teor de água foi realizada utilizando o método da estufa a 72 

105 ± 3 ºC durante 24 horas, com duas repetições contendo aproximadamente 7,0 g para 73 

cada lote (BRASIL, 2009). 74 

O teste de germinação foi conduzido com quatro repetições de 50 sementes, em 75 

rolo de papel germitest, umedecido com água na proporção de 2,5 vezes o peso do papel 76 

seco, em germinador a 25 °C, (BRASIL, 2009). A avaliação foi realizada aos 14 dias 77 

após a instalação do teste e os resultados foram expressos em porcentagem de plântulas 78 

normais. A primeira contagem de germinação foi realizada juntamente com o teste de 79 

germinação, onde se obteve a porcentagem de plântulas normais no quinto dia.  80 

Para o teste de emergência foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes por 81 

tratamento, semeadas em bandejas de poliestireno expandido com 200 células, contendo 82 

substrato comercial e mantidas em casa de vegetação, sendo realizadas duas regas 83 

diárias. A contagem foi realizada aos 14 dias e os resultados foram expressos em 84 

porcentagem de plântulas normais emergidas. Juntamente ao teste de emergência foi 85 

avaliado o índice de velocidade de emergência, de acordo com a fórmula proposta por 86 

(MAGUIRE, 1962). 87 

O teste de tetrazólio foi realizado utilizando 100 sementes sem tegumento (lema 88 

e pálea) de cada tratamento, sendo envolvidas em papel germitest umedecido com água 89 

destilada por 16 horas. Posteriormente, as sementes foram cortadas ao meio 90 

longitudinalmente, sendo utilizada somente uma parte. Após foram embebidas na 91 

solução de tetrazólio a 0,1% por três horas para coloração, no escuro e a 35 °C. As 92 

sementes foram classificadas em viáveis e não viáveis de acordo com a coloração 93 

apresentada no eixo embrionário, computando-se a porcentagem de sementes viáveis.   94 

O teste de pH do exsudato foi realizado com quatro repetições de 25 sementes, 95 

totalizando 100 sementes por tratamento, com e sem tegumento, sendo estas embebidas 96 

em 2 mL de água destilada por três períodos de embebição: 20, 40 e 60 minutos e três 97 

temperaturas: 20,  25 e 30 °C. Para coloração do meio de embebição foram preparadas 98 

duas soluções de acordo com as recomendações de  (CABRERA; PESKE, 2002).  99 

Após os períodos de embebição foi adicionado uma gota de solução de 100 

carbonato de sódio (0,8 g de carbonato de sódio diluído em 1000 mL de água destilada e 101 

fervida) e uma gota de solução de fenolftaleína (1 g de fenolftaleína diluída em 100 mL 102 
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de álcool absoluto e adicionado 100 mL de água destilada e fervida). A viabilidade das 103 

sementes foi avaliada por meio da coloração obtida após a adição das soluções 104 

indicadoras, no qual a cor rosa indicou sementes viáveis e a ausência de cor indicou 105 

sementes mortas. Os resultados foram expressos em porcentagem de sementes viáveis.  106 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com sete 107 

lotes e quatro repetições. A presença ou ausência de tegumento, temperaturas e tempos 108 

de embebição foram analisados separadamente, não se constituindo como fatores. Foi 109 

realizada a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott, a 5% 110 

de probabilidade.  111 

 112 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 113 

 114 

A diferença entre o teor de água inicial dos sete lotes de sementes de arroz 115 

variou menos que 1%, estando dentro dos padrões recomendados de variação 116 

(MARCOS FILHO, 2015).  117 

 118 

Tabela 1. Teor de água, primeira contagem de germinação (PCG), germinação (G), 119 

emergência de plântulas (EMER), índice de velocidade de emergência (IVE) e tetrazólio 120 

em sete lotes de sementes de arroz. 121 

LOTE TA 

(%) 

PCG 

(%) 

G 

(%) 

EMER 

(%) 

IVE 

- 

TZ 

(%) 

1 10,20  67 a 92 a 89 a 4,43 a 89 a 

2 10,03 73 a 90 a 83 b 3,15 b 92 a 

3 10,86 59 b 80 b 76 c 2,28 c 78 b 

4 10,15 71 a 85 b 83 b 3,14 b 88 a 

5 10,89 57 b 81 b 80 b 3,08 b 78 b 

6 10,06 57 b 80 b 68 c 2,18 c 73 c 

7 10,19 60 b 83 b 72 c 2,29 c 78 b 

F - 7,41 8,46 16,69 31,88 21,94 

CV% - 7,83 4,19 4,25 9,52 3,75 

*  Significativo pelo teste F a 5 % de probabilidade  122 

 123 

 O teste de primeira contagem indicou os lotes 1, 2 e 4 como os de vigor superior 124 

em relação aos demais lotes (Tabela 1), mostrando-se pouco sensível para a 125 

estratificação dos lotes em diferentes níveis de vigor. No teste de germinação, os lotes 1 126 

e 2 apresentaram maiores valores.  127 
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A emergência de plântulas e o índice de velocidade de emergência estratificaram 128 

os lotes em três níveis de vigor, no qual o lote 1 apresentou maior vigor, os lotes 2, 4 e 5 129 

como os de vigor intermediário, e os lotes 3, 6 e 7 como os de baixo vigor (Tabela 1).  130 

 Os sete lotes de sementes de arroz, quando submetidos ao teste de germinação 131 

apresentaram valores dentro do padrão de comercialização, acima de 80%; no entanto, a 132 

variação encontrada no teste de emergência e IVE indicam a necessidade de se realizar 133 

mais de um teste de vigor para inferir sobre a qualidade fisiológica de um determinado 134 

lote.  135 

Tanto o teste de germinação quanto o teste de primeira contagem são realizados 136 

em condições consideradas ideais, o que não raramente acontece no campo. Esse fato 137 

reforça a importância dos testes de vigor, que devem estimar o comportamento dos lotes 138 

de sementes após a semeadura em uma ampla gama de condições ambientais (ILBI; 139 

KAVAK; ESER, 2009).  140 

 Os resultados obtidos no teste de tetrazólio indicaram os lotes 1, 2 e 4 como o de 141 

alto vigor, enquanto os lotes 3, 5 e 7 como os de vigor intermediário e o lote 6 como o 142 

de baixo vigor (Tabela 1). Mesmo estratificando os lotes em três níveis, os resultados 143 

obtidos no teste de tetrazólio não se assemelham, em ordenação, aos encontrados na 144 

emergência (Tabela 1).  145 

No teste de pH do exsudato, a temperatura de 20 °C (Tabela 2), em sementes 146 

com tegumento, não foi eficiente para identificar diferenças de vigor entre os lotes em 147 

nenhum dos tempos de embebição testado.  148 

A temperatura de 25 °C (Tabela 2), em sementes com tegumento, apresentou 149 

diferença significativa no tempo de embebição de 20 minutos, no qual os lotes 1, 2 e 4 150 

foram classificados como os de alto vigor. No entanto, não ocorreu a mesma ordenação 151 

do teste de emergência e IVE (Tabela 1).   152 

 Em sementes com tegumento na temperatura de 30 °C, o teste de pH do 153 

exsudato (Tabela 2), apresentou diferença significativa em todos os tempos de 154 

embebição; no entanto, a estratificação foi apenas em dois níveis de vigor, não se 155 

assemelhando a ordenação encontrada nos testes de emergência e IVE. No tempo de 20 156 

minutos, os lotes 1, 4 e 5 apresentaram maior nível de vigor. Para os tempos de 157 

embebição de 40 e 60 minutos, os lotes 1, 2, 4 e 5 foram classificados como os de vigor 158 

alto e os demais como de baixo vigor (Tabela 2).  159 

 Em todas as temperaturas testadas em sementes com tegumento (Tabelas 2), o 160 

teste do pH do exsudato não se mostrou eficiente em detectar diferenças nos níveis de 161 
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vigor quando comparado ao teste de emergência e IVE (Tabela 1). Esse teste se 162 

relaciona diretamente com a quantidade de exsudatos presentes na solução de 163 

embebição, sendo assim, a presença do tegumento nas sementes durante a execução do 164 

teste pode interferir no processo de embebição, gerando resultados inconsistentes e 165 

pouco confiáveis sobre a qualidade fisiológica dos lotes.   166 

Tabela 2. Viabilidade de sementes de sete lotes de arroz com tegumento, submetidas ao 167 

teste do pH do exsudato a 20 °C, 25 °C e 30 °C, em diferentes períodos de embebição.  168 

 20 °C 

Lote 20 min 40 min 60 min 
 

1  98 94  93  

2 98  94  93  

3 96  94  91  

4 98  97  94  

5 96  96  91  

6 96  94  91  

7 97  94  93  

F 0,50
ns 

0,36
ns 

0,55
ns 

CV% 3,69 3,64 3,24 

Lote 
25 

o
C 

20 min                       40 min                       60 min 

1 98 a 96  93  

2 92 a 93  93  

3 95 b 95  92  

4 98 a  96  94 

5 94 b 93  93  

6 92 b 91  90  

7 93 b 92  90  

F 2,90 0,83
ns 

2,40
ns 

CV% 2,99 3,08 2,10 

 30 °C 

Lote 20 min                      40 min                       60 min 

1 98 a 96 a 92 a 

2 96 b 93 a 90 a 

3 89 b 87 b 86 b 

4 99 a 98 a 97 a 

5 97 a 93 a 92 a 

6 89 b 84 b 82 b 

7 91 b 86 b 84 b 

F 4,90 3,83
 

3,42 

CV% 4,20 6,12 6,23 

*  Significativo pelo teste F a 5 % de probabilidade; 
ns 

não significativo  169 
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 170 

Em sementes sem tegumento, a temperatura de 20 °C (Tabela 3), foi eficiente 171 

em estratificar os lotes em três níveis de vigor, em todos os tempos de embebição. Após 172 

20 minutos, os lotes 1, 2, 3, 4 e 5 foram classificados como de alto vigor, o lote 7 como 173 

intermediário e o lote 6 como baixo vigor. 174 

Nos períodos de embebição de 40 e 60 minutos, os lotes 1, 2 e 4 foram 175 

classificados como de vigor alto, os lotes 3, 5 e 7 como intermediários e o lote 6 como o 176 

de menor vigor (Tabela 3). No entanto, nenhum dos tempos de embebição apresentou 177 

estratificação dos lotes semelhante aos resultados encontrados no teste de emergência e 178 

IVE.  179 

Na temperatura de 25 °C (Tabela 3), o teste de pH do exsudato mostrou 180 

diferença significativa em todos os períodos de embebição, estratificando os lotes em 181 

três níveis de vigor. Nos tempos de 20 e 40 minutos, os lotes 1 e 2 foram classificados 182 

como de alto vigor, os lotes 4 e 5 como intermediários e os lotes 3, 6 e 7 como de baixo 183 

vigor. Com 60 minutos de embebição, a estratificação dos lotes ocorreu de forma 184 

semelhante à emergência e ao IVE (Tabela 1), no qual o lote 1 se destacou como de alto 185 

vigor, os lotes 2, 4 e 5 como intermediários e os lotes 3, 6 e 7 como de baixo vigor 186 

(Tabela 3).  187 

Resultados semelhantes foram encontrados por Santos et al (2011), utilizando a 188 

temperatura de 25 °C durante o teste do pH do exsudato em sementes de soja, porém 189 

com período de 30 minutos de embebição. No entanto, as pesquisas de Barboza et al 190 

(2014) não encontraram diferenças entre os períodos de embebição (20, 40, 60 e 80 191 

minutos) utilizando essa mesma temperatura em sementes de mutamba (Guazum 192 

ulmifolia).  193 

 Em sementes de milho, o teste de pH do exsudato também foi eficiente na 194 

identificação de diferentes níveis de vigor entre lotes comercializáveis utilizando 195 

temperatura de 25 °C, pelo período de 30 minutos de embebição (SANTANA, 1994). 196 

Por outro lado, estudos sobre a influência do período e temperatura de embebição no 197 

teste do pH do exsudato para sementes de braquiária (Urochloa decumbes Stapf), 198 

concluíram que os melhores resultados foram observados com 75 minutos, na 199 

temperatura de 25 °C (ANDRADE, 1994).  200 

Os resultados encontrados por Matos et al (2009), em sementes de copaíba 201 

(Copaífera langsdorffi), confirmam a eficiência do teste de pH do exsudato usando a 202 

temperatura de 25 °C, porém com 30 minutos de embebição.   203 
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 A 30 °C (Tabela 3), houve diferença significativa entre os lotes em cada tempo 204 

de embebição testado. No tempo de 20 minutos, o teste de pH do exsudato foi sensível 205 

para identificar três níveis de vigor, no qual os lotes 1 e 2 foram classificados como de 206 

vigor alto, os lotes 3, 4, 5 e 7 como intermediários e o lote 6 como de baixo vigor. Para 207 

os tempos de 40 e 60 minutos houve a estratificação em apenas dois níveis de vigor, 208 

destacando o lote 1 como de maior vigor (Tabela 3).  209 

 210 

Tabela 3. Viabilidade de sementes de sete lotes de arroz sem tegumento, submetidas ao 211 

teste do pH do exsudato a 20 °C, 25 °C e 30 °C em diferentes períodos de embebição. 212 

 20 °C 

Lote 20 min                       40 min                      60 min 

1  94 a 92 a 92 a 

2 95 a 89 a 88 a 

3 85 a 79 b 78 b 

4 90 a 88 a 86 a 

5 89 a 83 b 81 b 

6 66 c 63 c 61 c 

7 78 b 77 b 77 b 

F 12,14 15,81 15,62 

CV% 6,90 6,06 6,41 

 25 °C 

Lote 20 min                       40 min                      60 min 

1 95 a* 94 a 90 a 

2 91 a 86 a 76 b 

3 74 c 62 c 64 c 

4 84 b 79 b 77 b 

5 82 b 77 b 73 b 

6 76 c 62 c 60 c 

7 75 c 69 c 68 c 

F 15,73* 15,72* 10,23* 

CV% 5,00 8,02 0,86 

Lote 
 30 °C  

20 min  40 min 60 min 

1 92 a 86 a 84 a 

2 91 a 83 a 82 a 

3 82 b 76 a 73 b 

4 85 b 77 a 76 b 

5 85 b 80 a 74 b 

6 76 c 61 b 63 b 

7 82 b 77 a 70 b 

F 6,46* 7,14* 4,06* 
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CV% 5,13 7,77 9,47 

*Significativo pelo teste F a 5 % de probabilidade.  213 

 214 

 Assim, a temperatura de 30 °C apesar de estratificar os lotes em três níveis de 215 

vigor, não apresentou ordenação semelhante a encontrada no teste de emergência, 216 

indicando incapacidade de separar com precisão os lotes mais vigorosos daqueles com 217 

baixo vigor.  218 

CONCLUSÃO 219 

 220 

 O teste do pH do exsudato é promissor para avaliar a qualidade fisiológica de 221 

sementes de arroz, detectando diferenças de vigor entre lotes comercializáveis, devendo 222 

ser conduzido com sementes sem tegumento, na temperatura de 25 °C, com tempo de 223 

embebição de 60 minutos.  224 

 225 
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