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RESUMO 

Análise radiográfica associada com o desempenho germinativo e determinação do vigor de 

sementes de café utilizando imagens digitalizadas de plântulas 

A análise radiográfica tem sido eficiente na identificação das principais 
alterações na morfologia interna de sementes e, juntamente com análise de imagens 
digitalizadas de plântulas, está sendo cada vez mais utilizada em programas de 
controle de qualidade de sementes devido à sua praticidade, objetividade e rapidez na 
obtenção dos resultados. Apesar dessas vantagens, ainda não existem pesquisas 
comprovando a eficiência dessas técnicas para análise de sementes de café. Assim, 
esta pesquisa teve como objetivos avaliar a morfologia interna de sementes de café 
(Coffea arabica L.) por meio da análise de imagens radiográficas e a sua relação com o 
desempenho germinativo e testar a eficiência da análise de imagens digitalizadas de 
plântulas pelo Seed Vigor Imaging System (SVIS®) na determinação do vigor, 
comparativamente com os testes convencionalmente utilizados. Foram utilizadas 
sementes dos cultivares Bourbon e Catucaí 20/15, cada cultivar representado por seis 
lotes. A pesquisa foi conduzida em dois experimentos. No experimento I foram 
avaliadas imagens radiográficas para identificação das principais alterações na 
morfologia interna das sementes e sua relação com o desempenho germinativo por 
meio do teste de emergência de plântulas. O experimento II foi realizado em duas 
épocas de avaliação e o vigor foi determinado por meio das avaliações de primeira 
contagem de germinação, envelhecimento acelerado, condutividade elétrica, 
velocidade de emissão de raiz primária e análise de imagens digitalizadas de plântulas 
com o SVIS®. Concluiu-se que a análise de imagens radiográficas é eficiente na 
identificação das principais alterações na morfologia interna das sementes, 
relacionadas com malformações, danos por deterioração de tecidos e danos 
ocasionados pela broca-do-café, permitindo relacionar a ocorrência destes com o 
desempenho germinativo dos lotes de sementes. A análise de imagens digitalizadas de 
plântulas aos vinte dias de idade pelo SVIS® é eficiente na avaliação do vigor de lotes 
de sementes de café.  

Palavras-chave: Coffea arabica L.; Raios X; Potencial fisiológico de sementes; 
Imagens digitais 
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ABSTRACT 

Radiographic analysis associated with germination performance and vigor evaluation of 

coffee seeds using digitized images of seedlings 

Radiographic analysis has been efficient in identifying the main changes in the 
internal morphology of seeds and, together with the digital image analysis of 
seedlings has been increasingly used in seed quality control programs due to its 
practicality, objectivity and rapid results. Despite these advantages, there are still no 
studies demonstrating the efficiency of these techniques for coffee seed analysis. The 
objective of this research was to evaluate the internal morphology of coffee seeds 
(Coffea arabica L.) by radiographic image analysis and their relation with germination 
performance. Furthermore, this research aimed to evaluate the efficiency of the Seed 
Vigor Imaging System (SVIS®) in determining seed vigor from digital seedling images 
in comparison to conventionally vigor tests. Seeds of the cultivars Bourbon and 
Catucaí 20/15 were used being each one represented by six seed lots. The research 
was conducted in two experiments. In experiment I radiographic images were taken 
to identify the main changes in the internal morphology of the seeds and stablish a 
relationship with the germination performance by the seedling emergence test. The 
experiment II was carried out in two evaluation periods and seed vigor was 
determined by the germination first count, accelerated aging, electrical conductivity, 
primary root emission velocity and analysis of scanned seedlings images by SVIS®. It 
was concluded that radiographic analysis is efficient in identifying internal 
morphology alterations in the seeds related to malformations, damages by tissue 
deterioration and damages caused by coffee borer, allowing to relate the occurrence 
of these problems with germination performance. The digitized analysis of 20-day-
old seedlings by SVIS® is efficient in evaluating the vigor of coffee seeds. 

Keywords: Coffea arabica L.; X ray; Physiological potential of seeds; Digital images 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma das etapas mais importantes no estabelecimento da cultura do cafeeiro 

consiste na obtenção de mudas vigorosas e sadias. A instalação da maioria das 

lavouras comerciais de café é realizada por meio de mudas obtidas de sementes. 

Portanto, a produção de sementes de alta qualidade, considerando os atributos 

físico, fisiológico, genético e a sanidade torna-se fundamental para o sucesso da 

cultura, desde as etapas de instalação e desenvolvimento vegetativo até a fase 

produtiva.  

As sementes de café, frequentemente, apresentam problemas relacionados 

com alterações na morfologia interna, como ocorrência de malformações, danos 

ocasionados por deterioração de tecidos pela ação de microrganismos e danos 

causados por pragas, principalmente pela broca-do-café, os quais podem refletir em 

prejuízos ao potencial fisiológico. Assim, para assegurar a utilização de sementes de 

alta qualidade e a produção de mudas vigorosas são necessários cuidados 

específicos durante todas as etapas de produção, ou seja, desde a fase de manejo 

das plantas no campo com suprimento adequado de água e nutrientes e controle 

fitossanitário até as avaliações de qualidade das sementes no laboratório visando 

identificar, principalmente, problemas de ordem física e fisiológica. 

Atualmente, técnicas de análise de imagens estão sendo cada vez mais 

utilizadas para avaliação da morfologia interna e do vigor de sementes. Estas 

técnicas caracterizam-se por empregar recursos computadorizados, o que reduz o 

tempo para a análise e aumenta a padronização dos resultados. A análise 

radiográfica, por exemplo, é um método não destrutivo para avaliação da morfologia 

interna de sementes que, em poucos segundos, possibilita a identificação de 

malformações, de tecidos deteriorados e de diferentes tipos de injúrias em sementes 

como as mecânicas, as provocadas por insetos e as decorrentes de secagem com 

temperatura inadequada. Como as doses de radiação utilizadas são de baixa 

energia, não há prejuízos sobre o potencial fisiológico das sementes, permitindo 

realizar, subsequentemente à análise radiográfica, testes de germinação ou de vigor 

visando estabelecer relações de causa e efeito. 

Na avaliação do potencial fisiológico de sementes são utilizados testes de 

germinação e de vigor com o objetivo de obter informações sobre o comportamento 

das sementes tanto quando submetidas em condições ótimas de germinação quanto 
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em condições adversas. Nesse contexto, a avaliação do vigor de sementes é 

fundamental para selecionar os lotes de sementes com mesma germinação mas 

com maior ou menor potencial de desempenho no campo.  

A inclusão de novos procedimentos para avaliação do vigor de sementes 

sempre é desejável, principalmente quando proporcionam alta precisão e rapidez 

nos resultados e baixo custo. Assim, a análise do crescimento de plântulas por meio 

de recursos computadorizados tem sido cada vez mais frequente na avaliação do 

vigor de sementes. Dentre os sistemas utilizados para este fim podem ser citados o 

“Seed Vigor Imaging System” (SVIS®) e o Vigor-S, que se baseiam no 

processamento de imagens de plântulas, possibilitando avaliar índices de vigor, de 

uniformidade de desenvolvimento e de crescimento de plântulas, além da 

determinação do comprimento de plântulas. A eficiência desses sistemas já foi 

comprovada para determinação do vigor de sementes de várias espécies como soja, 

milho, feijão, melão, algodão, amendoim, alface, tomate, berinjela, dentre outras.  

A determinação do vigor de sementes de café é realizada rotineiramente 

com base no porcentual de plântulas normais na primeira contagem do teste de 

germinação e por testes de envelhecimento acelerado, de condutividade elétrica e 

emergência de plântulas. Entretanto, ainda não há informações sobre a utilização da 

análise computadorizada de imagens de plântulas em sementes dessa espécie. A 

comprovação da eficiência deste método em apresentar resultados semelhantes aos 

dos testes convencionalmente utilizados para avaliação do vigor de sementes de 

café poderá abrir espaço para sua inserção nos programas de seleção de sementes 

e produção de mudas com alto padrão de qualidade. 

Esta pesquisa teve como objetivos avaliar a morfologia interna de sementes 

de café (Coffea arabica L.) por meio da análise de imagens radiográficas e a sua 

relação com o desempenho germinativo e testar a eficiência da análise de imagens 

digitalizadas de plântulas pelo Seed Vigor Imaging System (SVIS®) na determinação 

do vigor, comparativamente com os testes convencionalmente utilizados. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Café no Brasil e no mundo 

O café pertence à família Rubiaceae e ao gênero Coffea, que é 

representado por cerca de 70 espécies, envolvendo Coffea arabica L. e Coffea 

canephora Pierre. Nos quase 80 países tropicais e subtropicais onde é cultivado, o 

café representa grande importância econômica e social (SILVA et al., 1999; CLAY, 

2004). 

O Brasil é o maior produtor e exportador de café e o segundo maior 

consumidor do produto no mundo. No ano 2016 o grão representou o 9,8% das 

exportações Brasileiras. Atualmente, a área produtiva do café no Brasil está 

estimada em 2,22 milhões de hectares. São cerca de 287 mil produtores, em 

aproximadamente 1.900 municípios, que se distribuem em 15 Estados: Acre, Bahia, 

Ceará, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. 

Ressalta-se que a cafeicultura brasileira é uma das mais exigentes em relação a 

questões sociais e ambientais. Havendo, portanto, uma preocupação em garantir 

produção sustentável e de alta qualidade para o atendimento das diferentes 

demandas mundiais (MAPA, 2017). 

A instalação das lavouras comerciais de café é realizada por meio de mudas 

obtidas pelo uso de sementes. A utilização de mudas vigorosas e sadias está 

diretamente relacionada com o desenvolvimento uniforme das plantas (COSTA, 

2003), sendo, portanto, um fator primordial para a formação das novas lavouras. 

Desta forma, a utilização de sementes de alta qualidade é um dos principais fatores 

responsáveis pela obtenção de mudas vigorosas, resultando em maior probabilidade 

de obtenção de plantas altamente produtivas (ARAUJO, 2008). A qualidade das 

sementes é o somatório de atributos genéticos, físicos, fisiológicos e sanitários que 

afetam a capacidade de estabelecimento e desenvolvimento da planta (DELOUCHE 

e POTTS, 1974). Assim, para obtenção de sementes de alta qualidade é necessária 

a integração das etapas de produção, beneficiamento, armazenamento, análise e 

comercialização (TILLMANN, 2006).  
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2.2. Características e fatores que afetam a qualidade de sementes de café  

O fruto do cafeeiro é uma drupa constituída por dois lóculos (ovário 

bilocular), cada lóculo contém um óvulo, que estão cobertos por um endocarpo 

(pergaminho). Com o desenvolvimento normal do fruto cada óvulo dá origem a uma 

semente, sendo estas cobertas por uma película prateada que corresponde a restos 

do tegumento (RENA e MAESTRI, 1986; ILLY e VIANI, 1995).  

Vários fatores de natureza biótica e abiótica podem interferir na produção de 

sementes de café de alta qualidade. Durante a formação dos frutos e sementes 

pode ocorrer o ataque da broca-do-café (Hypothenemus hampei Ferrari, 1867) 

(Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) que, quando não provoca a queda do fruto, 

reduz a densidade das sementes que permanecem na planta. A fêmea, após o 

acasalamento, perfura o fruto geralmente na região da coroa e deposita seus ovos 

em uma galeria construída no endosperma da semente; tanto as larvas como os 

adultos causam danos consideráveis aos frutos e sementes (DAMON, 2000). 

Além dos danos por broca, os lotes de sementes de café apresentam outros 

tipos de alterações, como por exemplo, as relacionadas à deterioração dos tecidos. 

As causas deste tipo de dano correspondem principalmente à interação das 

sementes com as condições do ambiente e aos processos em que estas são 

submetidas. Fatores, como a umidade favorecem a incidência de patógenos, 

principalmente fungos que prejudicam a qualidade física das sementes de café, pela 

deterioração das estruturas (ROSA et al., 2005). 

Na ocorrência de sementes deterioradas, o processo de formação também 

pode estar relacionado. Segundo Caixeta, (2013) a posição de desenvolvimento do 

fruto no ápice da planta e nas pontas dos ramos está sujeita a temperaturas mais 

elevadas e maior intensidade luminosa. Sendo este um fator capaz de prejudicar a 

qualidade da semente devido à maturação acelerada, porem do processo de 

deterioração (MATIELLO, 1995; MATIELLO et al., 2010). A translocação de 

compostos como a sacarose para a periferia do endosperma também antecipa os 

processos de deterioração das sementes, pela rápida decomposição (CORTEZ, 

2001).  

Sobre o aparecimento de sementes malformadas, embora não estejam 

completamente esclarecidas às razões da ocorrência deste tipo problema, crê-se 
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que isso é determinado pelo genótipo (cultivar) e a sua interação com o ambiente 

(MENDES e BACCHI, 1940; GOULART et al., 2007).  

O beneficiamento é outro fator que interfere diretamente na qualidade física 

e fisiológica da semente, já que sementes que são submetidas a beneficiamento 

mecânico são mais suscetíveis à ocorrência de danos, que podem interferir sobre a 

germinação. Arcila et al. (2007), observaram que sementes de café que sofreram 

algum tipo de dano mecânico durante o beneficiamento originaram até 10% de 

plântulas malformadas.  

Entretanto, deve-se considerar que a intensidade de ocorrência e de 

interferência qualitativa desses problemas em sementes de café é variável em 

função da espécie, do cultivar, das condições de produção, modalidade de colheita e 

do processo utilizado na extração das sementes (GIOMO, 2003). 

Além dos problemas que podem ocorrer durante a produção de sementes de 

café, há o inconveniente da perda rápida da viabilidade durante o armazenamento e 

da lenta e desuniforme germinação e emergência de plântulas. Esses fatores 

acarretam em aumento considerável do período para formação das mudas e em 

dificuldades para instalação da cultura no campo (SGUAREZI et al., 2001; EIRA et 

al., 2006). Para a análise da germinação de sementes de café em condições 

controladas de laboratório são necessários 30 dias (BRASIL, 2009) e a emergência 

das plântulas ocorre aproximadamente 50 dias após a semeadura, dependendo das 

condições ambientais (MAESTRI e VIEIRA, 1961).  

A lenta germinação de sementes de café está relacionada com a presença 

de inibidores naturais (principalmente na película prateada) ou ao balanço hormonal, 

relacionados a baixos teores de substâncias semelhantes ao ácido giberélico 

(VÁLIO, 1976; PEREIRA et al., 2002; SILVA et al., 2004). A presença de compostos 

fenólicos são também possíveis inibidores da germinação de sementes de café 

(VIEIRA, 1991). Outros fatores como a presença do endocarpo (pergaminho) que 

pode impedir a absorção de água e O2 pela semente (RENA e MAESTRI, 1986; 

LIMA et al., 2002) e a ocorrência de injúrias mecânicas ou por deterioração de 

tecidos por ação de microrganismos também são citados como causa da lenta 

germinação e redução do potencial fisiológico de sementes dessa espécie. 
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2.3. Análise radiográfica de sementes  

Desde a descoberta dos raios X por Wilhelm Conrad Röntgen, em 1895, sua 

aplicação tem sido ampla e frequente ao longo dos anos. A análise de imagens 

radiográficas é baseada no princípio da atenuação (redução na intensidade causada 

pela absorção) de um feixe de radiação com comprimentos de onda de 0.01 a 10 

nanômetros, transmitido através de um objeto. Essa redução em intensidade 

depende da densidade (quantidade de material por volume) e da composição 

atômica do objeto (GOMES JUNIOR e VAN DUIJN, 2017). 

O primeiro registro na literatura sobre a análise radiográfica de sementes foi 

feito por Simak e Gustafsson, em 1953, na Suécia. Esses pesquisadores avaliaram 

a morfologia interna para identificação de anormalidades embrionárias em sementes 

de espécies florestais. Dez anos depois, Stark e Adams utilizaram o teste de raios X 

para identificação de sementes vazias, malformadas e infestadas por insetos, em 

espécies florestais (SILVA et al., 2013). Posteriormente, vários trabalhos 

confirmaram o teste de raios X como um método rápido e eficiente para análise da 

morfologia interna de sementes. Este método é vantajoso pelo fato de não 

comprometer a viabilidade das sementes, devido à baixa dose de radiação utilizada, 

possibilitando a realização de outros testes com as mesmas amostras (BINO et al., 

1993; ISTA, 1995). 

A radiografia é caracterizada pela formação de imagens com diferentes 

níveis de cinza após a interação da radiação com os tecidos da semente. 

Dependendo da composição atômica dos elementos químicos e da densidade dos 

tecidos, a imagem é formada com tons de cinza mais escuros (tecidos compostos 

por elementos com número atômico baixo, como H = 1, C = 6, N = 7 ou espaços 

vazios no interior da semente) ou tons de cinza mais claros (tecidos com maior 

densidade e número atômico dos elementos constituintes). 

Na análise radiográfica de sementes é importante considerar também o grau 

de umidade da semente. Segundo Simak (1991), o teor de água das sementes pode 

influenciar a densidade ótica, ou seja, quanto menor a umidade, maior a densidade 

ótica, o que facilitaria a visualização das partes internas das sementes através da 

imagem radiográfica. Souza et al. (2008), avaliando sementes de Platypodim 

elegans Vog (jacarandá-branco), verificaram que o baixo teor de água das sementes 

(6 - 8%) levou a uma maior densidade ótica, possibilitando melhor visualização da 
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morfologia interna das sementes radiografadas. Vale ressaltar que cada espécie 

possui características próprias de densidade e composição, que são fatores que 

interferem na visualização das partes das sementes (ALMEIDA et al., 2007). 

Um dos requisitos básicos para identificação de problemas associados com 

o potencial fisiológico de sementes é a averiguação da sua morfologia interna 

(GOMES JUNIOR, 2010). A análise de sementes através das imagens radiográficas 

tem permitido o estabelecimento de relações entre integridade, morfologia e 

potencial fisiológico (MARCOS FILHO et al., 2010).  

Em várias espécies florestais, a análise radiográfica tem sido realizada 

eficientemente para identificação de sementes predadas por insetos, sementes 

malformadas e vazias e com presença de tecidos deteriorados, permitindo 

estabelecer relação com a germinação (MACHADO e CICERO, 2003; OLIVEIRA et 

al., 2003; OLIVEIRA et al., 2004; PUPIM et al., 2008; MASETTO et al., 2008; SOUZA 

et al., 2008; ALBUQUERQUE e GUIMARÃES, 2008; CARVALHO et al., 2009; 

AMARAL et al., 2011). 

Entre as espécies cultivadas, a eficiência da análise radiográfica tem sido 

comprovada na identificação de injúrias mecânicas em sementes de milho (CICERO 

et al., 1998; CICERO e BANZATTO JUNIOR, 2003), de milho doce (GOMES 

JUNIOR e CICERO, 2012), de soja (FLOR et al., 2004; PINTO et al., 2009), de feijão 

(FORTI et al., 2008; MONDO et al., 2009), de amendoim (MARCHI, 2010) e de 

Crotalaria juncea L. (ARRUDA et al., 2016), danos causados por percevejo em 

sementes de soja (FLOR et al., 2004; PINTO et al., 2009), de feijão (FORTI et al., 

2008) e de Crotalaria juncea L. (ARRUDA et al; 2016), danos causados por 

caruncho em sementes de feijão-caupi (MELO et al., 2010), injúrias por “umidade” 

em sementes de soja (PINTO et al., 2007) e de feijão (FORTI et al., 2008), injúrias 

provocadas pela secagem em sementes de arroz (MENEZES et al., 2012), lesões 

associadas com tecidos deteriorados em sementes de pinhão manso (PINTO et al., 

2009), de amendoim (MARCHI, 2010) e de Crotalaria juncea L. (ARRUDA et al., 

2016).  

Ainda, a análise radiográfica tem possibilitado identificar sementes com 

alterações na morfologia interna, caracterizando-se como malformadas ou 

completamente vazias. Pesquisas realizadas com sementes de pimentão 

(DELL`AQUILA et al., 2007), mamão (SANTOS et al., 2009) e berinjela (SILVA et al., 

2012b) evidenciaram relação entre a ocorrência de sementes malformadas com a 
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perda de germinação. Assim, a utilização da análise radiográfica para avaliação da 

morfologia interna de sementes de café poderá auxiliar na seleção das melhores 

sementes para assegurar eficiência no processo de produção de mudas. 

 

2.4. Avaliação do potencial fisiológico de sementes 

O potencial fisiológico reúne informações sobre a germinação e o vigor das 

sementes. A avaliação da germinação e a identificação de amostras com maior 

probabilidade de apresentar desempenho eficiente em campo ou durante o 

armazenamento, geralmente é realizada em laboratório (MARCOS FILHO, 2015). A 

importância da determinação do vigor de sementes tem sido atribuída, basicamente, 

aos resultados superestimados do desempenho das sementes no teste de 

germinação, utilizado rotineiramente para avaliação do potencial fisiológico de 

sementes sob condições controladas (WATERS e BLANCHETTE, 1983; MARCOS 

FILHO, 1999). Os testes de vigor se constituem em métodos de uso cada vez mais 

rotineiro pela indústria de sementes na determinação do potencial fisiológico 

(SANTOS et al., 2011). 

Segundo a Association of Official Seed Analysts - AOSA (1983), o vigor é 

definido como as propriedades das sementes que determinam o potencial de 

emergência rápida e uniforme e o desenvolvimento de plântulas normais, sob ampla 

diversidade de condições de ambiente. Paralelamente, a International Seed Testing 

Association - ISTA (2004) define o vigor como o conjunto de propriedades que 

determinam a atividade e o desempenho de lotes de sementes com germinação 

aceitável, sob ampla variação de condições de ambiente. 

A avaliação do vigor de sementes tem evoluído à medida que os testes 

disponíveis vêm sendo aperfeiçoados, permitindo a obtenção de resultados 

consistentes e reproduzíveis (MARTINS et al., 2002), como também quando novos 

procedimentos são introduzidos. A avaliação do vigor de sementes de café tem sido 

realizada por diferentes testes, como o teste de envelhecimento acelerado na 

determinação do potencial fisiológico entre lotes (HILST et al., 2012), nas diferenças 

no vigor de sementes armazenadas em distintas temperaturas (ARAUJO et al., 

2008) e diferenças no vigor de sementes após o beneficiamento (GIOMO et al, 

2008); o teste de condutividade elétrica na diferenciação do potencial fisiológico de 

lotes (MALTA et al., 2005; COSTA e CARVALHO, 2006; HILST et al., 2012) e 
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diferenças do potencial fisiológico de sementes pelo acondicionamento (CARVALHO 

et al., 2012); o teste de velocidade de emergência em sementes com diferentes 

tamanhos (FAVARIN et al., 2003) e diferenças do vigor pelo o beneficiamento 

(GIOMO et al., 2008); o teste de exudados (MALTA et al., 2005; HILST et al., 2012) 

e o teste de comprimento de raiz primária na determinação de diferenças do 

potencial fisiológico entre lotes de sementes (MACEDO et al., 2008; ARAUJO et al., 

2008). 

 

2.5. Determinação do vigor de sementes utilizando imagens digitalizadas de 

plântulas 

Segundo Marcos Filho (2010b) na determinação direta ou indireta do vigor 

de sementes três abordagens são predominantes: na primeira, a verificação da 

resposta das sementes submetidas à condição de estresse, como testes de frio, 

envelhecimento acelerado, deterioração controlada e germinação a temperatura 

subótima; na segunda, é avaliado o estado metabólico atual da semente, como 

atividades de enzimas e de integridade de membrana (teste de condutividade 

elétrica e lixiviação de potássio); finalmente há procedimentos para identificar 

diferenças no vigor de sementes baseando-se no desempenho de plântulas em 

condições controladas de laboratório ou em campo (teste de velocidade de 

germinação ou emergência de plântulas, crescimento de plântulas ou suas partes, 

massa de matéria seca ou classificação de vigor de plântulas). 

Um dos métodos mais eficientes para a avaliação do vigor de sementes 

consiste na determinação da velocidade e da uniformidade de crescimento das 

plântulas (HOFFMASTER et al., 2003). Conforme Dan et al. (1987), sementes mais 

vigorosas originam plântulas com maior taxa de crescimento pois possuem maior 

capacidade de transformação e de suprimento de reservas dos tecidos de 

armazenamento e da maior incorporação destes pelo eixo embrionário. Assim, os 

testes que avaliam o crescimento de plântulas são sugeridos pelas duas principais 

associações internacionais que reúnem tecnologistas de sementes (ISTA - 

International Seed Testing Association e AOSA - Association of Official Seed 

Analysts) e pela Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, a ABRATES. 

Segundo Baalbaki et al. (2009), a determinação da taxa de crescimento de 

plântulas consiste em um modelo ideal para utilização de tecnologias 
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computadorizadas para avaliação do vigor, pois permitem reprodutibilidade e 

objetividade nas avaliações. Assim, uma das possibilidades com potencial para 

conferir maior rapidez e consistência às informações obtidas sobre o vigor de 

sementes é o uso da análise computadorizada de imagens de plântulas. 

As técnicas de análise de imagens para avaliação do crescimento de 

plântulas são relatadas na literatura desde a década de 1960, sendo um dos 

primeiros sistemas, o desenvolvido por Jones e Cobb nos Estados Unidos da 

América em 1963; o sistema foi construído de maneira que um dispositivo móvel 

permitisse que uma câmera captasse imagens, possibilitando a avaliação do 

comprimento de um grupo de cinco plântulas de cenoura e de alface, ao mesmo 

tempo (KEEFE e DRAPER, 1988; KEEFE, 1990; McCORMAC et al., 1990). 

Posteriormente, outros sistemas automatizados foram propostos, porém tiveram 

pouca repercussão e aplicação prática. 

Um dos sistemas que apresentou uma aplicação mais significativa foi 

proposto por Sako et al. (2001). Esses pesquisadores desenvolveram uma 

metodologia para captar imagens de plântulas e efetuar determinações simultâneas 

do comprimento de hipocótilo, da raiz primária, da plântula inteira e da relação 

raiz/hipocótilo, durante a germinação de sementes de alface. O sistema, 

denominado Seed Vigor Imaging System (SVIS®), fornece informações sobre o vigor 

das sementes após o processamento das imagens em computador, com o uso de 

software específico, considerando, também, a velocidade e a uniformidade de 

desenvolvimento das plântulas. Posteriormente, os esforços dos idealizadores do 

SVIS® e de outros pesquisadores foram dirigidos para a sua adequação visando a 

avaliação de imagens de plântulas de outras espécies, como a soja (HOFFMASTER 

et al., 2003; HOFFMASTER et al., 2005), milho (HOFFMASTER et al., 2005) e melão 

(MARCOS FILHO et al., 2006). Atualmente, por iniciativa de pesquisadores 

brasileiros, estão sendo desenvolvidos outros sistemas com princípios semelhantes 

ao SVIS®, como o sistema para análise automatizada do vigor de sementes – Vigor-

S. Pesquisas realizadas com sementes de soja (SILVA e GOMES JUNIOR, 2014) e 

de milho (CASTAN et al., 2018) comprovaram a eficiência do Vigor-S, produzindo 

informações compatíveis com as obtidas na análise SVIS®. 

Embora o SVIS® tenha sido desenvolvido nos Estados Unidos, mais 

especificamente na Ohio State University (OSU), houve predominância do 

desenvolvimento das pesquisas envolvendo este sistema por pesquisadores 
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brasileiros. Os trabalhos foram conduzidos, basicamente, pela atuação de 

estudantes e pesquisadores brasileiros em programas de intercâmbio e de 

atualização profissional na universidade americana. 

No Brasil, as pesquisas utilizando o SVIS® têm sido coordenadas ou 

conduzidas no Laboratório de Análise de Imagens do Departamento de Produção 

Vegetal da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), Universidade 

de São Paulo (USP), em Piracicaba, SP, mediante um convênio existente entre a 

OSU e a ESALQ, garantindo o direito de uso do software para fins científicos. A 

eficiência desse sistema tem sido comprovada para avaliação do vigor de sementes 

de várias espécies que possuem morfologia de plântulas semelhante à das espécies 

contempladas pelo software. Dentre essas espécies são destacadas o milho doce 

(GOMES JUNIOR et al., 2009; ALVARENGA et al., 2012), a mamona (KOBORI et 

al., 2010), o amendoim (MARCHI et al., 2011), a Crotalaria juncea L. (SILVA et al., 

2012), o trigo (SILVA et al., 2012b), o quiabo (KIKUTI e MARCOS FILHO, 2013), 

feijão (GOMES JUNIOR et al., 2014), a berinjela (SILVA e CICERO, 2014a), o 

tomate (SILVA e CICERO 2014b), o pimentão (DIAS et al., 2014), o algodão 

(ALVARENGA e MARCOS FILHO, 2014; DUARTE, 2017) e o girassol (ROCHA et 

al., 2015). Para todas essas espécies, os resultados mostraram equivalência 

comparável a outros testes utilizados rotineiramente para avaliação do vigor. 

Entretanto, ainda não foram realizadas pesquisas visando testar a eficiência deste 

método para avaliação do vigor de sementes de café. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa foi conduzida nos Laboratórios de Análise de Sementes e de 

Análise de Imagens do Departamento de Produção Vegetal da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo (USP/Esalq), em 

Piracicaba, SP.  

Foram avaliadas sementes de café (Coffea arabica L.) dos cultivares 

Bourbon e Catucaí 20/15, representados cada um por seis lotes com diferenças no 

potencial fisiológico. A pesquisa foi conduzida em dois experimentos: Experimento I - 

avaliação da morfologia interna das sementes por meio de raios X e associação com 

o desempenho das plântulas; experimento II- comparação da análise de imagens 

digitalizadas de plântulas com testes convencionalmente utilizados para 

determinação do vigor das sementes. As avaliações do experimento I foram 

realizadas numa época experimental (outubro de 2017 a fevereiro de 2018) e as 

avaliações do experimento II foram realizadas em duas épocas (julho e outubro de 

2017). Entre as épocas, as sementes foram armazenadas em embalagem plástica 

em condições de temperatura média de 20 ºC (VOSSEN, 1979). 

Inicialmente, foi realizada a caracterização dos lotes relacionada ao grau de 

umidade das sementes e à germinação. 

 

3.1. Grau de umidade 

Foi determinado pelo método de estufa a 105 ºC (±3 ºC), durante 24 horas, 

utilizando duas amostras de 5 gramas de sementes para cada lote. Após esse 

período as sementes foram pesadas e determinado o conteúdo a água. Os 

resultados foram expressos em porcentagem média (base úmida), segundo as 

Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). 

 

3.2. Germinação 

Teste realizado com quatro repetições de 50 sementes para cada lote 

(sementes sem pergaminho), em rolos de papel-toalha umedecidos com quantidade 

de água equivalente a 2,5 vezes a massa do papel. Os rolos foram colocados em 
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germinador a 30 ºC, por 30 dias. As contagens foram realizadas aos 15 (primeira 

contagem de germinação) e aos 30 dias após a instalação do teste e, as avaliações, 

realizadas de acordo com os critérios estabelecidos nas Regras para Análise de 

Sementes (BRASIL, 2009). Os resultados foram expressos em porcentagem média 

de plântulas normais para cada lote. 

 

3.3. Experimento I - avaliação da morfologia interna das sementes por meio 

de raios X e associação com o desempenho das plântulas 

A avaliação da morfologia interna das sementes por meio da análise radiográfica 

foi realizada visando identificar malformações, tecidos deteriorados e injúrias 

causadas por broca-do-café. Essa avaliação foi realizada para cada lote e cultivar. 

 

3.3.1 Teste de raios X 

Foram radiografadas 100 sementes sem pergaminho, de cada lote, 

posicionadas a 28,6 cm da fonte de emissão de raios X, utilizando-se um 

equipamento digital Faxitron X-Ray, modelo MX-20 DC-12, acoplado a um 

computador Core 2 Duo (3.16 GHz, 3 GB de memória RAM, HD de 160 GB) e 

monitor MultiSync (LCD 1990SX de 17 polegadas). As sementes foram fixadas, em 

grupos de 20, sobre uma folha de acetato transparente (210 x 297 mm) utilizando 

fita adesiva dupla face. Após as radiografias, as imagens foram salvas no 

computador em formato JPEG (Joint Photographics Experts Group) e as sementes 

foram transferidas para uma bandeja de plástico com células individualizadas, 

mantendo-se a mesma identificação que receberam no momento da radiografia. 

Com base na interpretação das imagens radiográficas, foram calculados para cada 

lote e cultivar os porcentuais de ocorrência de sementes intactas, malformadas, 

apresentando tecidos deteriorados e atacadas pela broca-do-café. Foram 

consideradas sementes intactas aquelas completas e bem desenvolvidas, livres de 

patógenos, sem danos ocasionados por ação mecânica ou por insetos, sendo 

identificadas como do tipo chatas, mocas, conchas e triangulares (Figura 2b). Com 

as sementes radiografadas foi realizado o teste de emergência de plântulas e os 
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resultados do desempenho das plântulas foram confrontados com as imagens 

radiográficas. 

 

3.3.2 Emergência de plântulas 

As sementes radiografadas foram semeadas entre areia em caixas de 

plástico (32 cm x 28 cm x 10 cm) contendo perfurações no fundo para permitir a 

drenagem. As sementes foram distribuídas de maneira que pudessem ser 

identificadas conforme a análise radiográfica, sobre uma camada de 5 cm de areia e 

cobertas com uma camada de 1 cm. A areia foi umedecida com quantidade de água 

equivalente a 60% da capacidade de retenção e, as caixas, mantidas em ambiente 

não controlado. As condições de temperatura e de umidade relativa do ar foram 

monitoradas por meio dos registros em termohigrógrafo (marca Novus, modelo 

LogBox-RHT-LCD). A avaliação de plântulas foi realizada a cada três dias 

contabilizando o número de plântulas emergidas para cada lote até a estabilização. 

Foram consideradas como emergidas as plântulas que apresentavam as folhas 

cotiledonares envoltas pelo endosperma (folhas cotiledonares não expandidas) no 

estádio de "palito de fósforo" (ASCANIO, 1994). Os resultados foram expressos em 

porcentagem média de plântulas emergidas para cada lote. 

 

3.3.3 Velocidade de emergência de plântulas 

A velocidade de emergência de plântulas foi determinada juntamente com o 

teste de emergência de plântulas, sendo a contagem realizada a cada três dias, até 

se estabilizar a emergência. Para a determinação do índice de velocidade de 

emergência de plântulas foi utilizada a equação proposta por Maguire (1962). 

  

IVE=N1/D1 + N2/D2 +⋯+ Nn/Dn 

Onde: 

IVE: índice de velocidade de emergência; 

N1, N2, ...,Nn = número de plântulas normais na primeira, segunda até a 

última contagem, respectivamente; 
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D1, D2, ...,Dn = número de dias desde a primeira, segunda, até a última 

contagem, respectivamente. 

 

3.3.4 Comprimento da parte aérea das plantas, diâmetro do caule e 

massa de matéria seca da parte aérea 

Estas avaliações foram realizadas 120 após a semeadura das sementes 

radiografadas. O comprimento da parte aérea das plantas foi determinado a partir da 

superfície do substrato até a inserção do último par de folhas utilizando uma régua 

graduada em milímetros e os resultados foram expressos em centímetros; o 

diâmetro do caule foi determinado 2 cm abaixo do ponto de inserção das folhas 

cotiledonares utilizando paquímetro digital, com resultados expressos em mm; a 

massa de matéria seca da parte aérea foi determinada em estufa a 70ºC durante 72 

horas, conforme Favarin et al. (2003). A parte aérea de cada planta foi colocada 

individualmente em sacos de papel, a pesagem foi realizada utilizando balança 

digital com precisão de três casas decimais (0,001 g) e os resultados foram 

expressos em miligramas por planta. Os valores médios de comprimento da parte 

aérea, diâmetro do caule e massa de matéria seca da parte aérea foram obtidos 

dividindo os valores correspondentes à soma dos dados de cada parâmetro pelo 

número total de sementes. 

 

3.4. Experimento II - avaliação do vigor das sementes por meio da análise 

computadorizada de imagens de plântulas 

As sementes foram submetidas às avaliações de vigor por meio da primeira 

contagem de germinação (item 3.2), envelhecimento acelerado, condutividade 

elétrica e emissão da raiz primária (apenas na segunda época de avaliação). 

Posteriormente, os resultados dessas avaliações foram comparados com os obtidos 

na análise computadorizada de imagens de plântulas. 
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3.4.1 Envelhecimento acelerado 

As sementes foram colocadas em caixas de plástico (11 cm x 11 cm x 3 cm) 

como compartimentos individuais (mini-câmaras) e distribuídas em camada simples 

sobre uma tela metálica suspensa no interior da caixa contendo 40 ml de água. As 

caixas foram tampadas e mantidas em câmara de envelhecimento (tipo B.O.D.) 

regulada a 41 °C e umidade relativa do ar superior a 90% (MARCOS FILHO, 1999), 

durante 72 horas. Após esse período foi conduzido o teste de germinação conforme 

descrito no item 3.2, sendo a avaliação realizada quinze dias após a instalação do 

teste, de acordo com Araujo (2008). Os resultados foram expressos em 

porcentagem média de plântulas normais para cada lote.   

 

3.4.2 Condutividade elétrica 

Quatro repetições de 25 sementes fisicamente puras de cada lote foram 

pesadas em balança com precisão de três casas decimais (0,001 g), colocadas para 

embeber em copos de plástico (200 ml) contendo 75 ml de água deionizada, durante 

24 horas a 25 oC. Após o período de embebição, a condutividade elétrica da solução 

foi determinada por meio de leitura com condutivímetro da marca Digimed, modelo 

DM-32 e os resultados expressos em µS.cm-1.g-1 de semente, segundo Carvalho et 

al. (2012). 

 

3.4.3 Índice de velocidade de emissão da raiz primária 

Quatro repetições de 50 sementes de cada lote foram colocadas a germinar 

em rolos de papel-toalha, conforme os procedimentos descritos para o teste de 

germinação (item 3.2). As avaliações consistiram na contagem e retirada de 

plântulas cujas raízes primárias haviam sido emitidas, com no mínimo 2 mm de 

comprimento, conforme Machado et al. (2012). Este procedimento foi repetido 

diariamente sempre no mesmo horário até quando se encerrou a emissão da raiz 

primária. No final das contagens foi calculado o índice de velocidade de emissão da 

raiz primária, de acordo com a equação proposta por Maguire (1962) usada para o 

cálculo da velocidade de germinação (item 3.3.3). 
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3.4.4 Avaliação do vigor, uniformidade e comprimento de plântulas com 

Seed Vigor Imaging System (SVIS®) 

Inicialmente, foram realizadas avaliações preliminares para verificar a idade 

das plântulas mais adequada para análise, visando à obtenção das imagens. Para 

obtenção das plântulas, utilizaram-se cinco repetições de 20 sementes por lote, 

distribuídas em duas fileiras no terço superior sobre duas folhas de papel-toalha e 

cobertas com uma terceira folha. O papel foi umedecido com a quantidade de água 

equivalente a 2,5 vezes a sua massa e os rolos foram mantidos em germinador a 30 

ºC durante 20 dias. Em seguida, as plântulas e as sementes não germinadas foram 

transferidas para uma folha de E.V.A. (Ethylene Vinyl Acetate) de coloração azul 

com dimensões de 30 cm x 22 cm a fim de proporcionar o contraste necessário para 

análise pelo sistema e digitalizadas no escâner HP Scanjet 200 instalado de maneira 

invertida no interior de uma caixa de alumínio (60 cm × 50 cm × 12 cm), ajustado na 

resolução 100 dpi e acoplado a um computador. 

As imagens foram processadas pelo Seed Vigor Imaging System (SVIS®) 

sendo gerados índices de uniformidade de desenvolvimento de plântulas e de vigor, 

variação de 0 a 1000 (Figura 1) e o comprimento total de plântulas (em centímetros) 

utilizando a conversão 1 pixel = 0,0254 cm (SAKO et al., 2001; HOFFMASTER et al., 

2003; MARCOS FILHO et al., 2006).  
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Figura 1. Imagens de plântulas de café do cultivar Bourbon, com 20 dias de idade, analisadas pelo 

software Seed Vigor Imaging System (SVIS
®
); as plântulas analisadas são marcadas em 

vermelho e as sementes não germinadas são marcadas na cor verde; nos retângulos 

inferiores são indicados o índice de vigor (Vigor Index = 793), número de plântulas analisadas 

(Seedlings Measured – Total = 20) e o comprimento individual (mm) da plântula demarcada 

na cor azul (Individual Measurements – Growth = 50.04); no retângulo à direita são indicados 

os índices de crescimento (Growth = 775) e de uniformidade (Uniformity = 836) da amostra. 

 

Para a obtenção dos resultados com o uso do SVIS®, fixou-se o 

comprimento de 1,8 polegadas (4,57 cm) como o máximo esperado para plântulas 

de café com 20 dias de idade (germinação a 30 ºC); a fixação desse comprimento 

máximo de plântula foi baseada em testes preliminares com amostras dos lotes dos 

cultivares de café. A contribuição do valor do crescimento e da uniformidade para o 

cálculo do índice de vigor foi de 70 % e 30 %, respectivamente. 

 

3.4.5 Procedimento estatístico  

Para os testes de germinação, testes convencionais de vigor e análise de 

imagens digitalizadas de plântulas com SVIS® foi utilizado o delineamento 

inteiramente casualizado. Os dados obtidos foram submetidos à análise da variância 

e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade, usando o 



28 

programa estatístico “InfoStat” (DI RIENZO et al., 2008). A análise estatística foi 

realizada separadamente para cada cultivar. 

A análise das imagens do teste de raios X foi realizada mediante o confronto 

das imagens individuais de cada semente com os resultados do teste de emergência 

de plântulas. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Avaliação da morfologia interna das sementes por meio de raios X e 

associação com o desempenho das plântulas 

As imagens radiográficas possibilitaram identificar a ocorrência de sementes 

intactas, sementes com malformações, sementes com tecidos deteriorados e 

sementes atacadas pela broca-do-café, para os dois cultivares. Os porcentuais de 

ocorrência de cada tipo de injúria em cada lote e cultivar estão apresentados na 

Tabela 1. Variações quanto ao porcentual de ocorrência de sementes com 

malformações, sementes com tecidos deteriorados e sementes atacadas pela broca-

do-café foram observadas entre os cultivares e entre os lotes avaliados.  

A principal variação morfológica observada entre sementes intactas dos dois 

cultivares correspondeu ao tamanho; independentemente do lote, as sementes do 

cultivar Bourbon mostraram-se maiores em relação ao cultivar Catucaí 20/15 (Figura 

2a). Embora possa ocorrer influência do genótipo, as diferenças observadas no 

tamanho das sementes entre os cultivares podem ser atribuídas, principalmente, às 

variações das condições edafoclimáticas em que foram produzidas. Segundo Aguiar 

et al. (2004) o tamanho das sementes de café pode variar em função do local de 

cultivo, das condições climáticas e de manejo durante o ciclo produtivo. Porém 

quando produzidas em mesmo ambiente as sementes dos cultivares Bourbon e 

Catucaí 20/15 apresentam pequena variação de tamanho (CONSORCIO PESQUISA 

CAFÉ, 2017).  

Para o cultivar Bourbon, o porcentual de sementes intactas variou de 88% 

(lote 5) a 96% (lotes 1 e 3). Já, para o cultivar Catucaí 20/15, a variação entre lotes 

foi maior, equivalente a 12 pontos porcentuais (Tabela 1).  
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Tabela 1. Porcentagem de ocorrência de sementes intactas, malformadas, com tecidos deteriorados 

e atacadas pela broca-do-café avaliadas por meio da análise radiográfica em seis lotes de 

sementes de café de cada cultivar, Bourbon e Catucaí 20/15. 

Cultivar Bourbon 

Lote 
Intactas Malformadas Deterioradas Broca-do-café 

(%) 

1 96 2 1 1 

2 93 0 6 1 

3 96 0 3 1 

4 95 2 3 0 

5 88 3 9 0 

6 94 2 3 1 

Cultivar Catucaí 20/15 

7 82 2 13 3 

8 92 0 2 6 

9 91 1 5 3 

10 94 0 5 1 

11 91 2 2 5 

12 91 0 5 4 

 

Com relação às sementes com alterações em sua estrutura interna nos 

lotes, para o cultivar Bourbon, os maiores porcentuais foram observados para 

sementes com tecidos deteriorados (1 a 9%), seguida pela ocorrência de sementes 

malformadas (máximo de 3%) e com danos provocados pela broca-do-café (1%) 

(Tabela 1). De maneira similar, para o cultivar Catucaí 20/15, a menor ocorrência foi 

de sementes malformadas (máximo de 2%) e com danos provocados pela broca-do-

café (1 a 6%), sendo os maiores porcentuais observados para sementes com 

tecidos deteriorados, com valores de 2 a 13% (Tabela 1). 

Conforme pode ser observado nas Figuras 2b, 2c, 2d e 2e, a categoria de 

sementes intactas foi composta por diferentes tipos, ou seja, sementes chatas, 

mocas, conchas e triangulares. As sementes desta categoria foram facilmente 

identificadas durante a interpretação das imagens radiográficas, pois apresentaram 

ausência de manchas de tonalidade cinza mais escuro (característica de sementes 
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malformadas ou com presença de tecidos deteriorados), assim como ausência de 

galerias de tonalidade cinza escuro que são sinais típicos das injúrias provocadas 

pela broca-do-café (Figuras 2f, 2g, 2h e 2i).  

A análise radiográfica é baseada na absorção de raios X em diferentes 

quantidades pelos tecidos das sementes, esta absorção depende da densidade e 

composição desses tecidos, além do comprimento de onda da radiação (SIMAK, 

1991; BINO et al., 1993; ISTA, 2004; GOMES JUNIOR e VAN DUIJN, 2017). As 

áreas mais escuras da imagem correspondem àquelas partes em que os raios X 

penetram mais facilmente, enquanto que áreas mais claras representam partes mais 

densas da semente (SIMAK, 1991). 

Embora persista a subjetividade e o caráter destrutivo dos métodos, 

atualmente os testes mais utilizados na detecção de danos em sementes de café 

são o teste de tetrazólio; teste “verde rápido” e de tintura de iodo, utilizados por 

Zonta et al. (2008) na determinação de danos mecânicos, o teste “Lercafé” utilizado 

por Reis (2010) na determinação de deterioração de partes do endosperma e por 

Zonta et al. (2008) na verificação de danos por broca-do-café e danos ocasionados 

por secagem. Assim, a introdução do teste de raios X poderá substituir 

procedimentos corriqueiramente utilizados na inspeção da morfologia de sementes 

de café com maior rapidez precisão nos resultados, por apresentar caráter não 

destrutivo. 

Na identificação de sementes malformadas pela análise radiográfica não 

foram constatadas alterações no tamanho que pudessem ser relacionadas com a 

maior ou menor ocorrência de sementes com esse tipo de problema; a 

caracterização típica foi à formação parcial do endosperma na região central da 

semente, conforme pode ser observado na Figura 2f. Segundo Goulart et al. (2007), 

durante o desenvolvimento do fruto do cafeeiro fatores como o genótipo, condições 

ambientais durante o manejo e desenvolvimento dos frutos, posição do fruto na 

planta mãe e época de colheita podem provocar o aparecimento de lócus 

infertilizados ou vazios que levam à produção de sementes malformadas. As 

variações apresentadas nas sementes de cada cultivar sugerem que estas 

ocorreram devido às características ambientais em que as sementes foram expostas 

durante as etapas de produção.  

Nesta pesquisa, a análise radiográfica representou um método eficiente para 

a avaliação da morfologia interna de sementes de café e a identificação de 
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alterações físicas que possam estar associadas com a perda de germinação. Várias 

pesquisas realizadas com diferentes espécies evidenciaram a eficiência do teste de 

raios X na identificação de injúrias mecânicas (CICERO e BANZATTO JUNIOR, 

2003; FLOR et al., 2004; FORTI et al., 2008; MONDO et al., 2009; GOMES JUNIOR 

e CICERO, 2012; DUARTE, 2017), injúrias provocadas por insetos (FLOR et al., 

2004; MASETTO et al., 2007; FORTI et al., 2008; CARVALHO et al., 2009), injúrias 

provocadas por secagem inadequada (MENEZES et al., 2012), injúrias provocadas 

por “umidade” (FLOR et al., 2004; PINTO et al., 2007; FORTI et al., 2010), sementes 

com malformação de tecidos (MELO et al., 2009; CARVALHO et al., 2010; DUARTE, 

2017) e sementes com presença de tecidos deteriorados (MONDO e CICERO, 2005; 

CARVALHO et al., 2009; SILVA et al., 2012; ARRUDA et al., 2016; DUARTE, 2017). 
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Figura 2. Imagens radiográficas de sementes dos cultivares Catucaí 20/15 e Bourbon, (a) e exemplo 

de sementes intactas do tipo chata (b), moca (c), concha (d) e triangular (e), de sementes 

malformadas (f, g), de semente com tecidos deteriorados (h) e de semente com injúrias 

provocadas pela broca-do-café (i). O retângulo vermelho delimita a região do eixo 

embrionário. A barra corresponde a 1 cm. 

 

Embora seja um procedimento que não avalia as condições fisiológicas e 

metabólicas de sementes, a análise de raios X permite estabelecer relações com o 

potencial fisiológico, pois as baixas doses de radiação necessárias para análise de 

sementes não provocam alterações na constituição atômica dos tecidos. Assim, 
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nesta pesquisa, as sementes radiografadas foram submetidas ao teste de 

emergência de plântulas visando, exclusivamente, estabelecer relação entre a 

ocorrência de danos físicos com o desempenho fisiológico. 

Os resultados médios de porcentagem de emergência de plântulas, índice 

de velocidade de emergência de plântulas, altura de plântula, diâmetro do caule e 

massa seca da parte aérea de plântula, correspondentes às sementes radiografadas 

do cultivar Bourbon, estão apresentados nas Figuras 3 e 4. 

 

 

Figura 3. Porcentagem de emergência de plântulas e índice de velocidade de emergência (IVE) de 

plântulas de café do cultivar Bourbon. *Médias seguidas de mesma letra não diferem entre 

si pelo teste Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

A porcentagem de emergência de plântulas do cultivar Bourbon variou de 74 

a 90%, os melhores desempenhos foram observados para os lotes 4 e 6 e o lote 5 

foi classificado como o menos vigoroso, seguido do lote 2. O pior desempenho dos 

lotes 5 e 2 também foi constatado pelos menores valores do índice de velocidade de 

emergência de plântulas; diferenças estatísticas foram detectadas entre o lote 5 e os 

lotes 1, 3, 4 e 6 (Figura 3).  
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É importante enfatizar que todos os lotes de sementes foram submetidos às 

mesmas condições ambientais durante o período do teste de emergência de 

plântulas; as temperaturas variaram de 23 a 28°C e a umidade relativa do ar foi 

entre 67 e 78%. Portanto, o teste de emergência de plântulas possibilitou identificar, 

com segurança, diferenças de potencial fisiológico entre os lotes de sementes. 

 

Figura 4. Valores médios de altura de plântula (cm), diâmetro do caule (mm) e massa seca de 

plântula (parte aérea) (mg) obtidas de sementes de café do cultivar Bourbon. As barras 

correspondem ao erro padrão da média. 

 

Com relação às avaliações de altura de plântula e diâmetro do caule, o 

melhor desempenho foi observado para os lotes 4 e 6. As plântulas do lote 5 

apresentaram menor altura (5,12 cm) em comparação aos demais lotes e, 

juntamente com o lote 2, diâmetro do caule inferior ao das plântulas dos lotes 3, 4 e 

6 (Figura 4). Referente à massa seca da parte aérea das plântulas verificou-se que o 

lote 4 originou plântulas mais vigorosas (97,7 mg por plântula) em comparação com 

os demais lotes. As sementes dos lotes 5 originaram plântulas com massa seca de 

aproximadamente 70,0 mg (Figura 4). 
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A análise comparativa das imagens radiográficas das sementes com o 

desempenho das plântulas evidenciou relação entre a emergência de plântulas e a 

ocorrência sementes malformadas, sementes com tecidos deteriorados e sementes 

com injúrias provocadas pela broca-do-café. Conforme se pode observar na Tabela 

1, o lote 5, que apresentou a menor porcentagem de sementes intactas, foi o com 

menor porcentual de emergência de plântulas (Figura 3). Relações semelhantes 

também ocorreram para as avaliações de altura de plântula e diâmetro do caule 

(Figura 4). Esses resultados concordam com outros trabalhos realizados em 

diferentes espécies como o de Cicero e Banzatto Junior, (2003) que evidenciaram a 

relação entre os danos mecânicos com os prejuízos no desempenho fisiológico em 

sementes de milho. Forti et al. (2008) fizeram esta mesma constatação com danos 

mecânicos e os causados por percevejos em sementes de feijão. Do mesmo modo, 

Carvalho et al. (2009) identificaram danos internos por deterioração em sementes de 

abóbora que afetaram negativamente o potencial fisiológico. 

A análise da relação entre a ocorrência de alterações na morfologia interna 

com a emergência de plântulas, para cada semente, evidenciou que sementes com 

tecidos deteriorados quase sempre não germinaram (Figura 5). Por outro lado, todas 

as sementes com injúrias provocadas pela broca-do-café não germinaram. As 

sementes identificadas com a notação D dentro do quadrado de coloração vermelha 

ou verde representam, respectivamente, sementes com tecidos deteriorados que 

não germinaram ou que originaram plântulas normais. Essa mesma lógica aplica-se 

para sementes intactas (I), sementes malformadas (M) e sementes com injúrias 

provocadas pela broca-do-café (B). 

Pela análise da Figura 5 pode-se observar que algumas sementes intactas 

não germinaram e o número de sementes com esse comportamento variou entre 

lotes, no lote 5, por exemplo, 17% das sementes intactas não germinaram, ao passo 

que, para os lotes 4 e 6, essa relação foi de apenas 5,3 e 6,4% respectivamente. 

Estas observações permitiram constatar o caráter físico do teste de raios X, sendo 

que este permite analisar atributos morfológicos da semente, sem identificar 

problemas relacionados ao seu estado fisiológico. Segundo Burg et al. (1994), 

algumas sementes que se apresentam normais no teste de raios X podem ter 

problemas na germinação, possivelmente devido a infecções por microrganismos 

não perceptíveis nas imagens ou por estas estarem fisiologicamente mortas. 
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Figura 5. Diagrama representativo da relação entre semente intacta (I), semente malformada (M), 

semente com tecidos deteriorados (D) e semente com injúrias provocadas pela broca-do-

café (B) identificadas pela análise radiográfica e relação com a formação de plântula normal 

(verde) ou semente não germinada (vermelho), em seis lotes de sementes do cultivar 

Bourbon. 

 

Com relação ao cultivar Catucaí 20/15, os resultados médios de 

porcentagem de emergência de plântulas, índice de velocidade de emergência de 

plântulas, altura de plântula, diâmetro do caule e massa seca da parte aérea de 
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plântula, correspondentes às sementes radiografadas estão apresentados nas 

Figuras 6 e 7. 

 

Figura 6. Porcentagem de emergência de plântulas e índice de velocidade de emergência (IVE) de 

plântulas de café do cultivar Catucaí 20/15. *Médias seguidas de mesma letra não diferem 

entre si pelo teste Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

A porcentagem de emergência de plântulas variou de 44 a 74%, os melhores 

desempenhos foram observados para os lotes 11 e 12; o lote 7 foi classificado como 

o menos vigoroso, seguido dos lotes 8, 9 e 10. O pior desempenho do lote 7 também 

foi constatado pelo menor valor do índice de velocidade de emergência de plântulas 

e diferenças estatísticas foram detectadas entre o lote 7 e os lotes 11 e 12 (Figura 

6). 

Com relação às avaliações de altura de plântula, o melhor desempenho foi 

observado para os lotes 11 e 12. As plântulas do lote 7 apresentaram a menor altura 

referente aos outros lotes, a média foi de apenas de 2,03 cm. Resposta semelhante 

foi observada para o diâmetro do caule (Figura 7). 

Referente à massa seca da parte aérea das plântulas verificou-se que o lote 

12 originou plântulas mais vigorosas (69,74 mg por plântula) acompanhado pelos 
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lotes 11 e 9 e sendo superiores aos lotes 7, 8 10. As sementes do lote 7 originaram 

plântulas com a menor massa seca, aproximadamente 34,06 mg (Figura 7). 

Avaliações de desempenho de plântulas de café do cultivar Catucaí AM 2SL, 

conduzidas por Araujo et al. (2016), apresentaram valores superiores aos obtidos 

nesta pesquisa quanto ao índice de velocidade emergência (2,82), emergência de 

plântulas (96%), diâmetro de caule (1,93 mm) e altura da plântula (5,3 cm) com 150 

dias de idade. Os resultados obtidos por este pesquisador podem ter sido 

influenciados por fatores como a maior idade das plântulas na avaliação, o substrato 

utilizado (terra: esterco e nutrientes) e os recipientes próprios para mudas que foram 

usados (sacos de polietileno). Em relação às condições do ambiente, estas não são 

relatadas pelo autor.  

 

Figura 7. Valores médios de altura de plântula (cm), diâmetro do caule (mm) e massa seca de 

plântula (parte aérea) (mg) obtidas de sementes de café do cultivar Catucaí 20/15. As 

barras correspondem ao erro padrão da média. 

 

Os resultados das avaliações das plântulas indicam que a variação no 

tamanho das sementes do cultivar Catucaí 20/15, verificado no teste de raios X 

(Figura 2a), também foi um fator determinante na geração de plântulas de baixa 
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qualidade em relação às variáveis fisiológicas de desenvolvimento (comprimento da 

parte aérea, diâmetro do caule e massa seca). As sementes de café de maior 

tamanho ou maior densidade geram plântulas de qualidade superior do que 

sementes de menor tamanho ou menor densidade, determinada pelo crescimento 

(FAVARIN et al., 2003; GIOMO et al., 2004). Isso evidencia a importância da seleção 

de sementes a partir de características físicas, visando à obtenção de mudas mais 

homogêneas. 

Assim como ocorreu para o cultivar Bourbon, a análise comparativa das 

imagens radiográficas das sementes do cultivar Catucaí 20/15 e o desempenho das 

plântulas evidenciou relação entre falhas na emergência de plântulas e a ocorrência 

sementes malformadas, sementes com tecidos deteriorados e sementes com injúrias 

provocadas pela broca-do-café. O lote 7, que apresentou a menor porcentagem de 

sementes intactas (Tabela 1), foi o que apresentou o menor porcentual de 

emergência de plântulas (Figura 6). Relações semelhantes também ocorreram para 

as avaliações de altura de plântula, diâmetro do caule e massa seca da parte aérea 

das plântulas (Figura 7).  

A análise da relação entre a ocorrência alterações na morfologia interna com 

a emergência de plântulas, para cada semente, evidenciou que a totalidade das 

sementes malformadas não germinou, sementes com tecidos deteriorados quase 

sempre não germinaram e, em alguns casos, sementes com injúrias provocadas 

pela broca-do-café originaram plântulas normais (Figura 8). 

De forma similar ao que foi observado para o cultivar Bourbon, algumas 

sementes intactas do cultivar Catucaí 20/15 não germinaram e o número de 

sementes com esse comportamento variou entre lotes; no lote 7, por exemplo, este 

comportamento foi mais evidente com ausência de germinação em 48% das 

sementes intactas, ao passo que, para o lote 12, essa relação foi de 23% (Figura 8).  

Observa-se na Tabela 1 que os lotes 8 a 12 apresentaram porcentuais 

similares de sementes intactas, ou seja, de 91 a 94%. Entretanto, a proporção de 

sementes intactas que originaram plântulas normais foi variável entre esses lotes, 

conforme pode ser observado na Figura 8. Esses resultados comprovam a 

afirmação de Burg et al. (1994) sobre a análise radiográfica e sua propriedade em 

avaliar, exclusivamente, atributos físicos de sementes.  
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Figura 8. Diagrama representativo da relação entre semente intacta (I), semente malformada (M), 

semente com tecidos deteriorados (D) e semente com injúrias provocadas pela broca-do-

café (B) identificadas pela análise radiográfica e relação com a formação de plântula normal 

(verde) ou semente não germinada (vermelho), em seis lotes de sementes do cultivar 

Catucaí 20/15. 

 

Exemplos de sementes com tecidos deteriorados e com injúrias provocadas 

pela broca-do-café que originaram plântulas normais no teste de emergência de 

plântulas estão apresentados na Figura 9. Conforme discutido anteriormente, a 

principal vantagem da análise radiográfica consiste na possibilidade de submeter à 
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semente avaliada a testes fisiológicos, pois se trata de um procedimento não 

destrutivo. Entretanto, dois fatores são fundamentais para a interpretação correta 

das imagens e o estabelecimento adequado da relação entre a ocorrência de injúrias 

internas com o desempenho germinativo: o primeiro consiste no conhecimento do 

princípio do teste de raios X e, o segundo, no conhecimento da morfologia interna da 

semente que está sendo analisada. 

 

 

Figura 9. Imagens radiográficas de sementes de café do cultivar Catucaí 10/15 apresentando tecidos 

deteriorados (a) e injúrias provocadas pela broca-do-café (b) que originaram plântula normal 

(c) no teste de emergência de plântulas. As barras correspondem a 1cm. 

 

Nesta pesquisa, a formação de plântulas normais a partir de sementes com 

ocorrência tecidos deteriorados e com injúrias provocadas pela broca-do-café pode 

ser atribuída diretamente à localização dessas injúrias. Analisando as imagens 

radiográficas das sementes da Figura 9 é possível constatar que as injúrias 

ocorreram no endosperma das sementes e em posição oposta à região do eixo 

embrionário (seta na Figura 9a e círculo na Figura 9b). Portanto, o fator 

determinante para constatar efeitos negativos na germinação é verificar se a injúria 

está ocorrendo ou não em uma região vital da semente, como o eixo embrionário. 

Resultados obtidos por Pinto et al. (2007), verificaram que os danos por umidade 

classificados como não severos na região do eixo e cotilédones, pouco interferiram 

na germinação das sementes de soja. Na mesma linha, dados reportados por Forti 

et al. (2008) em sementes de feijão, indicaram que a maioria das sementes sem 



43 
 

danos mecânicos e sem danos por percevejos originaram plântulas normais; 

entanto, esses mesmos autores observaram que danos mecânicos catalogados 

como severos no eixo embrionário e nos cotilédones apresentaram relação estreita 

com a geração de plântulas anormais. Constatações similares foram reportadas por 

Melo (2010) em sementes de feijão-caupi, relacionadas com danos ocasionados por 

caruncho.  

Como foi tratado anteriormente, e segundo vários autores, a qualidade da 

semente depende da interação com os fatores do ambiente em que são produzidas, 

além das condições de pós-colheita a que são submetidas. Assim, referente aos 

danos por deterioração, o sistema de beneficiamento da semente é um aspecto que 

deve ser considerado na avaliação do potencial fisiológico de sementes de café, já 

que sementes que são submetidas a beneficiamento mecânico são mais suscetíveis 

à deterioração, que podem afetar não só a germinação, mas também a qualidade 

das plântulas que possam ser geradas a partir delas (GIOMO et al., 2008). 

Em pesquisa conduzida por Marchi (2010) foram detectados danos 

ocasionados por deterioração de tecidos em sementes de amendoim por meio de 

imagens radiográficas, onde foi possível identificar manchas escuras na imagem das 

sementes, provavelmente ocasionadas por fungos. Estas quando ocorridas em 

algumas regiões dos cotilédones afetaram a germinação, sendo que geraram 

frequentemente plântulas anormais, porém, quando a presença de tecidos 

deteriorados nos cotilédones foi severa resultaram em sementes mortas. Por sua 

parte Pinto et al. (2009), utilizando o teste de raios X, identificaram danos nas 

estruturas internas em sementes de pinhão manso, relacionando a ocorrência 

destes danos com o potencial fisiológico, onde encontraram elevada relação entre 

sementes com danos considerados severos e as porcentagens de plântulas 

anormais e de sementes mortas. 

Há de se considerar, portanto, a eficiência da análise radiográfica na 

identificação de sementes malformadas, com tecidos deteriorados e atacadas pela 

broca-do-café, para ambos os cultivares. Apesar das variações quanto à ocorrência 

dessas injúrias entre os cultivares (possivelmente devido a diferenças nas condições 

ambientais e de manejo), a análise radiográfica possibilitou identificar com precisão 

a localização de cada tipo de injúria, o que permitiu estabelecer associação com a 

emergência das plântulas 
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4.2. Comparação da análise computadorizada de imagens de plântulas com 

testes convencionalmente utilizados para determinação do vigor das 

sementes 

Cultivar Bourbon  

A análise estatística dos dados obtidos revelou diferenças no potencial 

fisiológico entre os lotes de sementes do cultivar Bourbon, nas duas épocas de 

avaliação. Na primeira época, as sementes apresentaram grau de umidade de 32,7 

a 40,7% e, na segunda época, houve redução para todos os lotes, porém em 

intensidades variáveis. As sementes do lote 6, por exemplo, apresentaram 

diminuição de 23 pontos percentuais no grau de umidade e, as do lote 4, de apenas 

6,7 pontos percentuais (Tabela 2). 

Embora a uniformização do teor de água das sementes seja considerada 

importante para a obtenção de resultados consistentes nas avaliações do potencial 

fisiológico (MARCOS FILHO et al., 1987), não foram identificadas alterações no 

comportamento das sementes mesmo apresentando amplas variações no grau de 

umidade entre as épocas de avaliação.  

Com relação à germinação, os lotes 1, 4 e 6 apesentaram as maiores 

porcentagens, diferindo estatisticamente em relação aos lotes 3 e 5 que 

apresentaram os mais baixos porcentuais, na primeira época de avaliação (Tabela 

2). Na determinação do grau de umidade de sementes de café e sua influência 

sobre o potencial fisiológico, resultados similares foram obtidos por Araujo et al. 

(2008) onde sementes com umidade inicial entre 31,5 a 48,5%, apresentaram 

germinação de até 94%. 

Os resultados obtidos na segunda época de avaliação também evidenciaram 

os lotes 1, 4 e 6 como os de melhor desempenho e diferindo estatisticamente em 

relação ao lote 5 (Tabela 2). Esses resultados confirmam que as variações 

observadas no grau de umidade não afetaram o desempenho das sementes, pois 

não houve alteração na classificação dos lotes de mais alto e de mais baixo vigor, 

dentro de cada época de avaliação. 
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Tabela 2. Valores médios do grau de umidade inicial (GU), porcentagem de germinação (G), primeira 

contagem de germinação (PCG), envelhecimento acelerado (EA), grau de umidade após o 

envelhecimento acelerado (GU EA), condutividade elétrica (CE) e velocidade de emissão da 

raiz primária (VERP) de seis lotes de sementes de café do cultivar Bourbon, em duas 

épocas de avaliação. 

Lote 
GU G PCG EA GU EA CE VERP 

(índice) (%) (µs.cm.g
-1

) 

Primeira época 

1 32,7 91 ab* 46 ab 80 a 40,8 8,90 a - 

2 36,4 85 bc 42 abc 85 a 39,9 9,15 ab - 

3 36,4 82 c 37 bc 80 a 40,5 8,47 a - 

4 40,7 93 a 37 bc 91 a 44,9 7,91 a - 

5 35,9 71 c 32 c 58 b 41,3 14,67 c - 

6 37,2 95 a 51 a 84 a 40,1 11,48 b - 

CV (%) - 4,04 10,48 6,45 - 10,34 - 

Segunda época 

1 19,9 91 a 45 a 89 a 42,0 8,83 a 1,01 a 

2 18,5 84 ab 38 ab 84 ab 40,8 8,66 a 0,97 ab 

3 23,1 81 ab 35 ab 81 ab 40,8 9,15 a 0,84 c 

4 34 91 a 45 a 91 a 44,1 8,12 a 1,02 a 

5 15,3 72 b 22 b 68 b 40,4 12 b 0,63 d 

6 14,3 88 a 40 a 86 a 39,3 8,53 a 0,87 bc 

CV (%) - 7,02 18,79 8,85 - 8,73 5,97 

* Medias seguidas de mesma letra em cada coluna não diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

Resultados semelhantes aos da primeira época foram observados na 

segunda época de avaliação, sendo o lote 5 classificado como o de pior 

desempenho em relação aos lotes 1, 4 e 6 na primeira contagem de germinação e 

envelhecimento acelerado, e em relação ao demais lotes na avaliação de 

condutividade elétrica. 

As sementes submetidas ao envelhecimento acelerado apresentaram 

aumento no grau de umidade em relação ao início do teste (Tabela 2), sendo que, 

no final do teste não ocorreram variações amplas entre os lotes (máximo de 5 

pontos percentuais), nas duas épocas de avaliação. Essa uniformização do grau de 
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umidade das sementes é um indicador importante da uniformidade das condições do 

teste para assegurar confiabilidade dos resultados (MARCOS FILHO, 1999).  

Com relação ao vigor das sementes avaliado pelo teste de condutividade 

elétrica, a identificação do lote 5 como o de mais baixo vigor em concordância com 

os resultados da primeira contagem de germinação e envelhecimento acelerado, 

corroboram o desempenho inferior deste lote nas duas épocas.  

Embora no cultivar Bourbon os dados de condutividade elétrica tenham sido 

coerentes com os outros testes de potencial fisiológico, sua utilização em sementes 

de café tem apresentado resultados divergentes entre diferentes autores (MALTA et 

al., 2005; COSTA e CARVALHO, 2006; HILST et al., 2012). Costa e Carvalho 

(2006), por exemplo, encontraram alta variabilidade nos resultados, principalmente 

na alta taxa de sementes mortas. Estas, apesar de mortas, apresentaram 

condutividade elétrica muito baixa no teste individual. Resultados de condutividade 

elétrica variáveis entre os métodos (individual ou em massa) obedecem a que em 

muitos casos sementes fisicamente intactas que exibem valores de condutividade 

elétrica baixo podem estar fisiologicamente afetadas. Segundo Mantovaneli (2001), 

quando a deterioração dos tecidos da semente é vista externamente, significa que o 

processo já está num estado avançado.  

Por outro lado, segundo Costa e Carvalho (2006), sementes que 

apresentaram alta condutividade no teste de condutividade de massa, originaram 

alta porcentagem de plântulas normais. Estes resultados discrepantes entre os 

autores podem ser atribuídos a danos em sementes individuais, que não são 

perceptíveis fisicamente, mas que afetaram a lixiviação de eletrólitos na amostra. 

Ainda, pela ocorrência de danos na semente que não atingem as regiões vitais e 

originam plântulas normais. 

O índice de velocidade de emissão da raiz primária, determinado na 

segunda época de avaliação, também identificou o lote 5 como o de pior 

desempenho, diferindo estatisticamente em relação aos demais lotes. O índice de 

velocidade de emissão de raiz primária foi considerado um procedimento 

interessante para avaliação do vigor de sementes, pois associa a quantidade de 

sementes que emitem a raiz primária com a velocidade do processo de germinação 

(TOLEDO et al., 1999). A consistência das informações em comparação com os 

resultados de primeira contagem de germinação, envelhecimento acelerado e 

condutividade elétrica, evidenciam este teste como promissor para avaliação do 
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vigor de sementes de café. Para outras espécies como o milho (TOLEDO et al., 

1999; MATTHEWS e KHAJEH-HOSSEINI, 2006), o milheto (MACHADO et al., 2012) 

e a moringa (ROCHA et al., 2016) o teste de emissão da raiz primária também 

proporcionou resultados consistentes para avaliação do vigor de sementes. O este 

de velocidade de emissão de raiz primaria permitiu obter dados do desempenho 

fisiológico de sementes de café do cultivar Bourbon a partir do décimo dia, ou seja, 

em menor tempo quando comparado a outros testes de vigor, como a primeira 

contagem de germinação e envelhecimento acelerado. Sendo esta redução no 

período de avaliação um aspecto favorável na análise do potencial fisiológico de 

sementes dessa espécie.   

Na Tabela 3 estão apresentados os resultados dos índices de vigor e de 

uniformidade e do comprimento de plântulas obtidos pelo software SVIS® para os 

seis lotes de sementes do cultivar Bourbon, nas duas épocas de avaliação. 
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Tabela 3. Valores médios do índice de vigor (Vigor), do índice de uniformidade (Unif.) e do 

comprimento de plântulas (CP) determinados pela análise computadorizada de imagens de 

plântulas – SVIS
®
 de seis lotes de sementes de café do cultivar Bourbon, em duas épocas. 

Lote 
Vigor Unif. CP 

(índice) (cm) 

Primeira época 

1 752 a* 778 a 3,14 a 

2 697 a 801 a 2,72 a 

3 633 a 756 ab 2,5 a 

4 740 a 825 a 2,75 a 

5 317 b 669 b 1,14 b 

6 696 a 792 a 2,76 a 

CV (%) 12,77 6,44 17,26 

Segunda época 

1 629 a 826 a 2,11 bcd 

2 599 a 825 a 1,99 cd 

3 649 a 803 a 2,35 abc 

4 686 a 788 a 2,68 ab 

5 382 b 676 b 1,46 d 

6 691 a 754 ab 2,88 a 

CV (%) 11,2 6,14 15,14 

*Medias seguidas de mesma letra em cada coluna não diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

Diferenças estatísticas foram identificadas entre os lotes de sementes para 

todos os parâmetros SVIS®, nas duas épocas avaliadas. Na primeira época, pelo 

índice de vigor e comprimento de plântulas foram identificadas diferenças entre o 

lote 5, com o pior desempenho, e os demais lotes que apresentaram mesmo 

desempenho. O índice de uniformidade de desenvolvimento das plântulas também 

classificou o lote 5 como o de mais baixo vigor, porém sem diferir ao lote 3 (Tabela 

3). 

Os resultados da análise SVIS® obtidos na segunda época de avaliação 

foram semelhantes aos da primeira época, sendo o lote 5 classificado como o de 

pior desempenho em relação aos demais lotes pelo índice de vigor e, em relação 

aos lotes 1, 2, 3 e 4, pelo índice de uniformidade. Lotes de sementes com baixa 

uniformidade de desenvolvimento das plântulas resultaram em menor índice de vigor 
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pelo SVIS®, em todos os casos. O índice de uniformidade é um importante indicador 

do vigor de sementes, pois avalia a capacidade das plântulas de se desenvolverem 

de maneira homogênea (MARCOS FILHO et al., 2009), sendo, portanto, um dos 

principais aspectos para a padronização na produção de mudas de café.  

Para o comprimento de plântulas também foi observada eficiência na 

classificação do vigor dos lotes de sementes, sendo o lote 5 com o pior desempenho 

nesta época, deferindo dos lotes 3, 4 e 6. O maior comprimento de plântulas foi 

observado para o lote 6 com valores 2,88 cm. Conforme Guedes et al. (2009), o 

comprimento de plântulas é mais sensível na classificação de lotes com estreitas 

diferenças de vigor, em comparação com a forma tradicional de expressar pelo 

número de plântulas normais na primeira contagem do teste de germinação. 

Portanto, essa observação foi confirmada na análise automatizada com SVIS®, pois 

o comprimento de plântulas, principalmente na segunda época de avaliação, foi um 

parâmetro sensível na constatação das diferenças do vigor entre os lotes. 

Analisando-se comparativamente os resultados das avaliações de primeira 

contagem de germinação, envelhecimento acelerado, condutividade elétrica e índice 

de velocidade de emissão da raiz primária (Tabela 2) com os obtidos na análise de 

imagens de plântulas (Tabela 3), pode-se constatar equivalência quanto à 

classificação de lotes de sementes em diferentes níveis de potencial fisiológico, nas 

duas épocas de avaliação. 

Um dos aspectos importantes na utilização de técnicas de análise de 

imagens em plântulas de café é a redução no tempo da execução do teste e a 

diminuição da subjetividade na análise e interpretação dos dados; essas vantagens 

foram comprovadas nesta pesquisa quando comparadas com métodos de análise 

convencionais para avaliação do vigor. Consequentemente, a automatização da 

determinação do vigor, via recursos computacionais, pode contribuir 

significativamente para aprimorar a precisão de resultados, além da obtenção mais 

rápida da informação (MARCOS FILHO et al., 2009). 

O SVIS® fornece informações concretas como o índice de vigor e de 

uniformidade e comprimento de plântulas, sendo que estes últimos são parâmetros 

importantes na determinação do vigor de sementes (MARCOS FILHO et al., 2009), o 

que permite ter uma maior aproximação sobre o verdadeiro estado fisiológico dos 

lotes em estudo, parâmetros que são de grande variação em espécies como o café. 
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A sensibilidade na diferenciação do potencial fisiológico mediante o SVIS® 

também tem sido constatada por outros pesquisadores e em diversas espécies. 

Alvarenga et al. (2012), por exemplo, conseguiram identificar diferenças do vigor 

entre lotes de sementes de milho doce analisando plântulas com três dias de idade, 

assim como Silva et al. (2012) em sementes de trigo. Analisando plântulas de milho 

com dois dias idade, Mondo et al. (2011) observaram que a análise SVIS® 

proporcionou resultados similares aos dos testes de frio e de envelhecimento 

acelerado na classificação do vigor dos lotes de sementes. Resultados semelhantes 

também foram obtidos com plântulas de soja (MARCOS FILHO et al., 2009), feijão 

(GOMES JUNIOR et al., 2014), mamona (KOBORI et al., 2010), amendoim 

(MARCHI et al., 2011), milho doce (GOMES JUNIOR et al., 2009), Crotalaria juncea 

L. (SILVA et al., 2012), trigo (SILVA et al., 2012b), quiabo (KIKUTI e MARCOS 

FILHO, 2013), berinjela (SILVA e CICERO, 2014a), tomate (SILVA e CICERO 

2014b), pimentão (DIAS et al., 2014), girassol (ROCHA et al., 2015) e algodão 

(ALVARENGA e MARCOS FILHO, 2014; DUARTE, 2017).  

Embora tenha sido constatada sensibilidade do SVIS® na diferenciação do 

potencial fisiológico de sementes de café, é importante estabelecer uma escala de 

categorização, conforme os valores dos índices gerados pelo sistema. Em soja, por 

exemplo, utilizando plântulas com três dias de idade, a Ohio Seed Improvement 

Association (entidade certificadora de sementes do Estado de Ohio/EUA) utiliza uma 

escala em que sementes de alto vigor correspondem aos índices de 800 a 1000 e, 

as de baixo vigor, com índices inferiores a 300 (MARCOS FILHO et al., 2009). Este 

tipo de padrões representaria grande utilidade na inclusão da análise de imagens 

digitalizadas de plântulas em programas de controle de qualidade em sementes de 

café. 

 

Cultivar Catucaí 20/15  

A análise estatística dos dados obtidos revelou diferenças significativas de 

potencial fisiológico entre os lotes de sementes do cultivar Catucaí 20/15 para a 

maioria dos parâmetros avaliados, nas duas épocas de avaliação (Tabela 4). Na 

primeira época, as sementes apresentaram grau de umidade entre 29,8 a 33,4%. Na 

segunda época houve redução do grau de umidade para todos os lotes, com 

variações mais ou menos acentuadas dependendo do lote. Para os lotes 10 e 11 a 
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redução foi de 4,1 pontos percentuais e a maior variação ocorreu no lote 7, com 8,9 

pontos percentuais.  

A influência do grau de umidade sobre a germinação de sementes de café é 

um fator frequentemente pesquisado. Entretanto, as informações da literatura têm 

sido contraditórias. Silva e Dias (1985) observaram que sementes com grau de 

umidade entre 36 e 40% manifestaram melhor germinação. Resultados semelhantes 

foram obtidos por Vossen (1979), Barboza e Herrera (1990), Vasconcelos et al. 

(1992) e Araujo et al. (2008), os quais observaram que as sementes de café 

germinaram melhor com graus de umidade de 41, 40, 35 e 30%, respectivamente. 

Por outro lado, Miglioranza (1982), observou melhor germinação de sementes de 

café com grau de umidade entre 8 e 10%. Portanto, as variações no grau de 

umidade das sementes observadas na presente pesquisa não poderia ser a causa 

das diferenças no potencial fisiológico. 

Com relação à germinação na primeira época de avaliação, os lotes 9, 10, 

11 e 12 apresentaram as maiores porcentagens, diferindo estatisticamente dos lotes 

7 e 8 que apresentaram porcentuais de 58 e 54%, respectivamente. Na segunda 

época ocorreu diminuição acentuada na germinação em todos os lotes de sementes. 

A máxima porcentagem de germinação foi de 51% no lote 12 que diferiu 

estatisticamente em relação aos demais lotes (Tabela 4). A explicação para a 

redução expressiva da germinação na segunda época pode ser atribuída à 

ocorrência de patógenos nas sementes. Durante as avaliações do teste de 

germinação foi constatada alta incidência de fungos dos gêneros Penicilum ssp, 

Fusarium ssp, Aspergillus ssp, Cladosporium ssp e Alternaria ssp em sementes não 

germinadas e em plântulas anormais. 
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Tabela 4. Valores médios do grau de umidade inicial (GU), porcentagem de germinação (G), primeira 

contagem de germinação (PCG), envelhecimento acelerado (EA), grau de umidade após o 

envelhecimento acelerado (GU EA), condutividade elétrica (CE) e velocidade de emissão da 

raiz primária (VERP) de seis lotes de sementes de café do cultivar Catucaí 20/15, em duas 

épocas de avaliação. 

Lote 
GU G PCG EA GU EA CE VERP 

(índice) (%) (µs.cm.g
-1

) 

Primeira época 

7 30,7 58 b 14 b 35 b 48,9 15,21 a - 

8 29,8 54 b 8 b 39 ab 50,2 16,65 a - 

9 31,8 89 a 66 a 40 ab 49,3 14,08 a - 

10 30,8 84 a 64 a 52 a 51,4 12,81 a - 

11 33,4 80 a 60 a 29 b 48,9 15,73 a - 

12 30,2 81 a 59 a 36 ab 48,9 16,15 a - 

CV (%) - 7,29 13,9 18,04 - 21,92 - 

Segunda época 

7 21,8 37 b 8 b 23 b 38,7 23,34 b 0,45 b 

8 22,7 34 b 8 b 25 b 39,3 17,34 a 0,56 ab 

9 23,1 32 b 4 b 24 b 40,8 15,55 a 0,66 a 

10 26,7 37 b 16 a 31 b 34,3 29,32 cd 0,57 ab 

11 26,7 32 b 18 a 26 b 41,8 25,56 bc 0,63 ab 

12 21,9 51 a 18 a 58 a 38,0 33,49 d 0,53 ab 

CV (%) - 9,59 25,74 21,11 - 8,01 16,13 

*Medias seguidas de mesma letra em cada coluna não diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

Com relação às avaliações da primeira contagem de germinação, 

envelhecimento acelerado e condutividade elétrica foram identificadas diferenças 

entre os lotes de sementes, nas duas épocas de avaliação, com exceção do teste de 

condutividade elétrica na primeira época (Tabela 4). Na primeira época, a análise 

estatística dos dados da primeira contagem de germinação classificou os lotes como 

no teste de germinação. Os lotes 9, 10, 11 e 12 não apresentaram diferenças entre 

si, sendo mais vigorosos em comparação aos lotes 7 e 8. Na segunda época, os 

lotes 7, 8 e 9 apresentaram vigor mais baixo em relação aos lotes 10, 11 e 12. 

Segundo Willyder (2010), o teste da primeira contagem de germinação é um teste 
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rápido e prático onde são consideradas a velocidade e uniformidade de emergência, 

componentes mais importantes do conceito atual do vigor de sementes. 

Para o teste de envelhecimento acelerado, na primeira época de avaliação, 

os lotes 7 e 11 foram classificados como os de mais baixo vigor em relação ao lote 

10, porém sem apresentar diferenças estatísticas em relação aos lotes 8, 9 e 12. Na 

segunda época, o lote 12 foi classificado como o mais vigoroso; a redução de vigor 

pelo teste de envelhecimento acelerado foi menos acentuada quando comparada 

com a redução entre épocas observada na primeira contagem de germinação, 

ocorrendo, inclusive, aumento da porcentagem de plântulas normais na segunda 

época após o envelhecimento das sementes do lote 12.  

Por outro lado, na segunda época de avaliação, o teste de condutividade 

elétrica classificou o lote 12 como o menos vigoroso em relação aos lotes 7, 8, 9 e 

11, diferenças estas que não foram constatadas na primeira época. Nas 

recomendações para a execução do teste de condutividade elétrica estão incluídos, 

dentre outros fatores, a remoção de sementes com injúrias mecânicas no tegumento 

ou injuriadas por insetos e, ou patógenos (VIEIRA e KRZYZANOWSKI, 1999). 

Assim, possivelmente, os resultados contraditórios obtidos na segunda época para o 

lote 12 podem ser atribuídos à presença de semente (s) com danos físicos não 

perceptíveis na massa de sementes, aumentando consideravelmente a 

concentração de íons lixiviados na solução. 

O índice de velocidade de emissão da raiz primária, determinado na 

segunda época de avaliação, identificou o lote 9 como o de melhor desempenho, 

diferindo estatisticamente em relação ao lote 7. Esse teste, assim como foi 

constatado para o cultivar Bourbon, apresentou resultados coerentes com os demais 

testes de vigor utilizados. Trata-se, portanto, de um método promissor para ser 

utilizado em programas de controle de qualidade de sementes de café, gerando 

resultados em curto espaço de tempo. 

Os resultados dos índices de vigor e de uniformidade e do comprimento de 

plântulas obtidos pelo software SVIS® para os seis lotes de sementes do cultivar 

Catucaí 20/15, nas duas épocas de avaliação, estão apresentados na Tabela 5. 

Diferenças estatísticas foram identificadas entre os lotes para todos os parâmetros 

SVIS®, nas duas épocas de avaliação, com exceção do índice de uniformidade das 

plântulas da primeira época. Na primeira época, o máximo valor do índice de vigor 

(772) foi observado para o lote 10, que diferiu significativamente em relação aos 
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lotes 8, 11 e 12. Resultados semelhantes foram observados para o comprimento de 

plântulas, com os maiores valores para as plântulas dos lotes 7 e 10 e, os menores, 

para as plântulas dos lotes 11 e 12 (Tabela 5). 

Na segunda época de avaliação houve divergência dos resultados da 

análise de imagens digitalizadas de plântulas em relação à primeira época quanto à 

classificação dos lotes. O lote 12, que na primeira época havia sido classificado 

como um dos menos vigorosos pelo índice de vigor e comprimento de plântulas, foi 

o de mais alto vigor pelo índice de vigor e de uniformidade e um dos mais vigorosos 

pela análise do comprimento de plântulas, na segunda época de avaliação. 

 

Tabela 5. Valores médios do índice de vigor (Vigor), do índice de uniformidade (Unif.) e do 

comprimento de plântulas (CP) determinados pela análise computadorizada de imagens de 

plântulas – SVIS
®
 de seis lotes de sementes de café do cultivar Catucaí 20/15, em duas 

épocas. 

Lote 
Vigor Unif. CP 

(índice) 
 

(cm) 

Primeira época 

7 703 ab 718 a 3,32 a 

8 468 d 604 b 2,74 abc 

9 670 abc 719 a 3,09 ab 

10 772 a 742 a 3,48 a 

11 557 bcd 712 a 2,37 bc 

12 527 cd 717 a 2,18 c 

CV (%) 13,94 6,93 13,66 

Segunda época 

7 214 c 504 b 1,64 b 

8 230 bc 524 b 2,07 ab 

9 258 bc 524 b 2,45 ab 

10 334 b 536 b 1,89 b 

11 181 c 492 b 1,48 b 

12 576 a 644 a 3,2 a 

CV (%) 19,17 5,86 26,9 

*Medias seguidas de mesma letra em cada coluna não diferem entre si pelo teste Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 
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Analisando os resultados observados nas duas épocas de avaliação, pôde-

se constatar coerência entre os resultados da análise de imagens de plântulas com 

os resultados dos outros testes convencionalmente utilizados para determinação do 

vigor de sementes de café. Na primeira época, o lote 10 que foi classificado dentre 

os lotes mais vigorosos pela primeira contagem de germinação, também foi o mais 

vigoroso pelo teste de envelhecimento acelerado e pelo índice de vigor e 

comprimento de plântulas da análise SVIS®. 

Embora o potencial fisiológico das sementes tenha sido reduzido 

drasticamente na segunda época de avaliação, os resultados da análise de imagens 

digitalizadas de plântulas foram consistentes. A análise SVIS® identificou o lote 12 

como o mais vigoroso em relação aos demais lotes, sendo essa classificação 

semelhante à das avaliações de primeira contagem de germinação e 

envelhecimento acelerado. De maneira similar, os lotes 7, 8 e 9 foram classificados 

dentre os menos vigorosos tanto na avaliação computadorizada quando na análise 

convencional de primeira contagem de germinação e envelhecimento acelerado. 

Silva e Cicero (2014), utilizando a análise computadorizada de imagens na avaliação 

do potencial fisiológico de sementes de berinjela, verificaram que a classificação dos 

lotes em níveis de vigor pelos índices do SVIS® foi semelhante à obtida nas 

avaliações com os testes comumente utilizados para determinação do vigor (primeira 

contagem de germinação, envelhecimento acelerado e condutividade elétrica).  

Outras pesquisas mostrando a eficiência da análise de imagens digitalizadas 

de plântulas com SVIS® quando comparada com os métodos tradicionais para 

determinação do vigor foram constatadas em melão (MARCOS FILHO et al., 2006), 

soja (MARCOS FILHO et al., 2009), milho doce (ALVARENGA et al., 2012), 

Crotalária (SILVA et al., 2012), trigo (SILVA et al., 2012), pepino (CHIQUITO et al., 

2012), pimentão (DIAS et al., 2014) e tomate (SILVA e CICERO, 2014). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise radiográfica tem sido eficiente na constatação das principais 

alterações na morfologia interna de sementes, causadas por diversos fatores em 

várias espécies. Esta técnica tem sido destacada como alternativa na seleção de 

sementes, visando reduzir ao máximo a ocorrência das anomalias e seus possíveis 

efeitos sobre a germinação e desempenho de plântulas. 

A utilização de imagens radiográficas proporcionou avaliação eficiente da 

morfologia interna de sementes de café. Para os dois cultivares avaliados nesta 

pesquisa, a análise radiográfica permitiu identificar, com rapidez e precisão, 

sementes malformadas, com alterações associadas à deterioração de tecidos e com 

injúrias provocadas pela broca-do-café, tendo sido observada associação entre a 

ocorrência dessas alterações e a emergência de plântulas. Entretanto, é importante 

considerar que o conhecimento do princípio do teste de raios X é essencial para a 

interpretação correta das imagens, assim como o conhecimento da morfologia 

interna das sementes. 

Nesta pesquisa também foi constatado que sementes fisicamente íntegras 

pela análise radiográfica não germinaram, e isto foi variável entre cultivares e entre 

lotes de um mesmo cultivar. Esses resultados são perfeitamente aceitáveis, pois a 

análise radiográfica não avalia o estado fisiológico de sementes, o que não invalida 

seu grande potencial para inspeção da qualidade física de sementes de café em 

substituição ao que vem sendo realizado atualmente por meio de análise visual de 

sementes individuais. Assim, a análise do potencial fisiológico de sementes seria 

baseada em amostras fisicamente íntegras, após a separação das sementes 

injuriadas identificadas pela análise radiográfica. 

Quanto à avaliação do potencial fisiológico das sementes, os resultados 

obtidos para os dois cultivares foram coerentes nas duas épocas de avaliação, ou 

seja, a maioria dos testes convencionalmente utilizados para avaliação do vigor 

identificaram os mesmos lotes como o de mais alto e mais baixo vigor. Ressalta-se, 

entretanto, a importância da utilização de mais de um teste de vigor para auxiliar na 

identificação precisa de lotes com diferenças no desempenho. Ainda, a utilização de 

procedimentos que avaliam o vigor de lotes de sementes em pouco tempo são 

altamente desejáveis e os resultados obtidos pelo índice de emissão da raiz primária 

foram promissores para ambos os cultivares. 
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A análise de imagens digitalizadas de plântulas com 20 dias de idade pelo 

SVIS® proporcionou resultados consistentes referentes à determinação do potencial 

fisiológico de sementes de café. Para ambos os cultivares, nas duas épocas de 

avaliação, o sistema SVIS® permitiu identificar diferenças de vigor entre lotes de 

maneira semelhante aos resultados obtidos nos testes convencionalmente utilizados 

para este fim. Portanto, este é um procedimento promissor para auxiliar nos 

programas de controle de qualidade de sementes e de produção de mudas de café. 
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6. CONCLUSÕES  

A análise radiográfica é eficiente na avaliação da morfologia interna de 

sementes de café, com identificação de sementes malformadas, com danos por 

deterioração de tecidos e danos ocasionados pela broca-do-café, possibilitando 

estabelecer relação entre a ocorrência e localização no interior da semente e os 

efeitos sobre o desempenho germinativo. 

A análise de imagens digitalizadas de plântulas aos 20 dias de idade pelo 

SVIS® é eficiente na avaliação do vigor de lotes de sementes de café. 
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