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RESUMO 
 
O presente trabalho objetivou padronizar procedimentos mais rápidos para avaliação da qualidade 
fisiológica de sementes de Sorghum bicolor L. pelo teste de tetrazólio. Foram utilizadas sementes 
das variedades 501, 601 e 700. Estudou-se: preparação (1, 3 e 5 horas de coloração em solução de 
2,3,5 trifenil cloreto de tetrazólio com concentrações de 0,050; 0,075 e 0,10%) e coloração de 
sementes (quatro sub-amostras de 10 sementes para cada tratamento, mantidas no escuro a 35 ºC). 
O teste de germinação foi feito com quatro sub-amostras de 25 sementes, em rolos de papel, em 
câmara de germinação à 25 ºC e fotoperíodo de 12 horas. Utilizou-se o delineamento inteiramente 
casualizado. A análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, a 5%. A 
metodologia foi eficiente na diferenciação dos tecidos e o teste de tetrazólio foi eficiente na 
avaliação da qualidade fisiológica das sementes, comparando-se com o teste de germinação. 
 
Palavras-chave: sorgo, qualidade fisiológica, germinação. 
 

 
Test tetrazolium in seeds of Sorghum bicolor L. Poaceae 

 
ABSTRACT 
 
This study aimed to standardize faster proceedings for appreciation of the physiological quality of 
seeds of Sorghum bicolor L. by the tetrazolium test. It were used seeds of the varieties 501, 601 and 
700. It was studied: preparation (1, 3 and 5 hours of coloration in solution of 2,3,5 triphenyl 
tetrazolium chloride with concentrations of 0,050; 0,075 and 0,10%) and coloration of seeds (four 
samples of 10 seeds for each treatment, kept in the dark to 35 C). The germination test was done 
with four sub-samples of 25 seeds, in rolls of paper, in germination chamber to 25 °C and 
photoperiod of 12 hours. Was used the completely randomized design. The analysis of variance and 
the means were compared by Tukey´s test, at 5%. The methodology was efficient in the 
differentiation of the tissues and the tetrazolium test was efficient in the appreciation of the 
physiological quality seeds, compared to the test for germination. 
 
Keywords: sorghum, physiological quality, germination. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O sorgo (Sorghum bicolor (L.) Moench) 
é uma planta anual pertencente à família 
Poaceae, cultivada no verão, e de porte ereto 
apresentando maior resistência à seca do que o 
milho. Possui do plantio à colheita um ciclo de 
100 a 120 dias (híbridos precoces) e grãos de 
constituição química semelhante à do milho, 
podendo assim ser utilizado em 
complementação ao milho em rações de aves, 
bovinos e suínos. Por ser menos rentável que o 
milho em plantios de outubro a novembro, tem-
se limitado ao cultivo em sucessão a outra 
cultura de verão (Souza, 2006). 

A espécie é originária do centro da 
África e parte da Ásia e constitui-se, atualmente, 
numa importante alternativa para a alimentação 
humana e animal, especialmente em regiões de 
baixa disponibilidade de água, por apresentar 
tolerância à seca e à alta temperatura, possuir 
sementes ricas em proteínas, vitaminas, hidrato 
de carbono e sais minerais (Carvalho et al., 
2000). 

O cultivo do sorgo (Sorghum sp.) tem 
alcance mundial. Na América Latina a cultura 
assumiu importância econômica após 1950 
(House, 1979). Segundo Lira (1981), o sorgo 
chegou ao Brasil no século XVIII, com os 
escravos, embora se tenha tornado cultura 
comercial apenas a partir de 1980, quando 
atingiu uma área plantada de 80.000ha.  

É o quinto cereal mais importante do 
mundo, em termos de produção e área plantada. 
É uma planta que se caracteriza pela adaptação 
às condições adversas de temperatura e 
umidade, sendo considerada uma alternativa 
para o semi-árido nordestino (Morgado, 2005). 

A avaliação da qualidade fisiológica é 
um parâmetro importante a ser considerado em 
um programa de produção de sementes e, 
atualmente, testes que fornecem resultados em 
período de tempo relativamente curto são os 
mais demandados para agilizar as decisões nas 
diferentes etapas do processo produtivo, 
especialmente na fase de pós-colheita (Bhering 
et al., 2005). 

A cultura do sorgo, apresenta alguns 
problemas quanto à qualidade fisiológica das 
sementes que afetam o estande inicial e, 
conseqüentemente, a produção final (Peters et 
al., 1982). A utilização de sementes de 

qualidade superior, além de propiciar resultados 
imediatos, representa o primeiro passo de 
evolução tecnológica da agricultura de qualquer 
região (Santos, 1993). 

O uso de testes mais rápidos, visando dar 
ao agricultor uma informação precisa e rápida 
quanto ao desempenho das sementes a campo 
ou em viveiro, tem sido uma grande vantagem 
dos produtores mais hábeis. Pesquisas 
objetivando o desenvolvimento de testes rápidos 
para a avaliação da qualidade fisiológica das 
sementes têm sido intensificadas, 
principalmente devido às vantagens 
proporcionadas pela rapidez dos resultados nos 
diversos segmentos do processo de produção 
(Amaral & Peske, 1984; França-Neto et al., 
1986). 

O teste de tetrazólio desenvolvido por 
Lakon em 1949, e posteriormente aperfeiçoado 
e divulgado por Moore em 1972 (Prete et al., 
1993), baseia-se na atividade das desidrogenase 
nos tecidos vivos (Menezes, 1994). Estas 
enzimas catalisam reações respiratórias nas 
mitocôndrias durante a glicólise e o ciclo de 
Krebs. Durante a respiração ocorre a liberação 
de íons de hidrogênio, com os quais o sal 2,3,5 
trifenil cloreto de tetrazólio, ou simplesmente 
tetrazólio, incolor e solúvel, reage formando 
uma substância de cor vermelha e insolúvel 
denominada de formazam (Delouche et al., 
1976; Kryzanowski et al., 1991; França Neto et 
al., 1998). 

Segundo Marcos Filho et al. (1987), a 
reação da solução de tetrazólio com as 
desidrogenases se processa no interior da célula 
e há uma delimitação definida entre o tecido que 
respira (vivo) e o que não respira (morto), pois 
este se apresenta descolorido. Por outro lado, 
tecidos muito deteriorados liberam quantidades 
muito pequenas de H+, insuficientes para que 
ocorra reação com o sal de tetrazólio e, 
consequentemente, a coloração dos tecidos. 

O teste de tetrazólio apresenta as 
seguintes vantagens: não é afetado por diversas 
condições que podem alterar o teste padrão de 
germinação; analisa as condições físicas e 
fisiológicas do embrião de cada semente 
individualmente; permite rápida avaliação da 
viabilidade; permite a identificação de 
diferentes níveis de viabilidade; fornece o 
diagnóstico da causa da perda da viabilidade das 
sementes; e requer equipamento simples e 
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barato (França-Neto et al., 1998; França-Neto, 
1999). 

Apesar das vantagens, o teste de 
tetrazólio apresenta várias limitações, tais como: 
requer treinamento especial sobre a estrutura 
embrionária da semente e sobre técnicas de 
interpretação; é relativamente tedioso, uma vez 
que as sementes são avaliadas uma a uma, 
requerendo experiência e paciência; embora 
rápido, consome um maior número de 
homem/hora que o teste padrão de germinação; 
não mostra a eficiência de tratamentos 
químicos, nem as injúrias que estes podem 
causar; e requer do analista capacidade de 
decisão pelas características do teste (Delouche 
et al., 1976; Kryzanowski et al., 1991; França-
Neto et al., 1998; França-Neto, 1999). 

Conforme as prescrições das Regras para 
Análise de Sementes (Brasil, 1992), uma das 
metodologias adotadas para avaliação da 
viabilidade de sementes de Sorghum spp. pelo 
teste de tetrazólio, submete as sementes a 
embebição entre papel ou diretamente em água 
por 18 horas, com posterior corte longitudinal 
através da metade distal e separação do 
endosperma. Posteriormente, as sementes são 
imersas em solução de tetrazólio com 
concentrações entre 0,5 a 1,0% por 6 a 24 horas, 
a 30 ºC. 

O presente trabalho objetivou padronizar 
procedimentos mais rápidos para a avaliação da 
qualidade fisiológica de sementes de Sorghum 
bicolor pelo teste de tetrazólio e comparar sua 
efetividade em relação ao teste de germinação. 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foram utilizadas sementes de Sorghum 
bicolor das variedades 501, 601 e 700, obtidas 
da empresa Dow Agrosciences para a 
padronização da metodologia do teste de 
tetrazólio. O trabalho foi conduzido no 
Laboratório de Tecnologia de Sementes da 
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias 
(FCAV/UNESP), Jaboticabal - SP. 

Os parâmetros estudados foram: 
preparação e coloração de sementes de Sorghum 
bicolor, visando a obtenção de cor uniforme e 
com intensidade que permita a diferenciação de 
tecidos sadios, em deterioração e mortos. 

Antes do período de embebição na 
solução de tetrazólio, as sementes foram 

submetidas às seguintes preparações: embebição 
por 6 e 8 horas a 35 ºC, com e sem posterior 
retirada do tegumento evitando provocar danos 
ao embrião e para finalizar, a realização ou não 
do corte longitudinal através do centro do eixo 
embrionário. 

Todas as preparações foram submetidas 
a 1, 3 e 5 horas de coloração em solução de 
2,3,5 trifenil cloreto de tetrazólio com 
concentrações de 0,050; 0,075 e 0,10%. No 
processo de coloração, foram utilizadas quatro 
sub-amostras de 10 sementes para cada 
tratamento, mantidas no escuro a 35 ºC. As 
sementes foram analisadas uma a uma em 
função da intensidade e uniformidade de 
coloração. 

As três variedades de sementes de 
Sorghum bicolor foram caracterizadas a partir 
da determinação do grau de umidade, baseados 
nas Regras para Análise de Sementes (Brasil, 
1992).  

Para a avaliação da eficiência da 
metodologia do teste de tetrazólio, realizou-se 
uma comparação entre os resultados deste com 
os do teste de germinação. Esse teste foi 
realizado com quatro sub-amostras de 25 
sementes, em rolos de papel, em câmara de 
germinação à temperatura constante de 25 ºC e 
fotoperíodo de 12 horas. As avaliações foram 
realizadas no quarto e décimo dia e os 
resultados expressos em porcentagem de 
plântulas normais (Brasil, 1992). 

As sementes foram avaliadas uma a uma 
e foram submetidas ao corte longitudinal no 
centro do eixo embrionário, com auxílio de um 
bisturi. Para auxiliar a visualização de todos os 
detalhes das sementes foi utilizada uma lupa de 
mesa com lâmpada fluorescente de seis 
aumentos (6x). 

Para a caracterização dos níveis de 
viabilidade elaborou-se uma representação de 
quatro classes de sementes viáveis e inviáveis, 
observando-se a presença e a localização do 
dano, além das condições físicas das estruturas 
embrionárias (Figura 1). A diferenciação de 
cores dos tecidos foi observada de acordo com 
os critérios estabelecidos para o teste de 
tetrazólio (Delouche et al., 1976; Bhering et al., 
1996 e França Neto, 1999): vermelho brilhante 
ou rosa (tecido vivo e vigoroso); vermelho-
carmim forte (tecido em deterioração) e branco 
leitoso ou amarelado (tecido morto). 
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O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado. Os resultados obtidos 
nos testes de germinação e de tetrazólio de cada 
variedade foram submetidos à análise de 
variância e as médias comparadas pelo teste de 
Tukey, a 5%. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

O teor de água inicial das sementes de 
Sorghum bicolor foi de 12%, estas quando 
submetidas a 6 e 8 horas de embebição 
apresentaram, em ambos os casos, 28%. 

O de teor de água próximo ou superior a 
25% é suficiente para a reestruturação do 
sistema de membranas celulares (Bewley & 
Black, 1994). A quantidade de água absorvida 
pelas sementes, para a hidratação dos tecidos, 
pode ser utilizada como parâmetro de referência 
para padronização das condições de execução 
do teste de tetrazólio (Novembre et al., 2006). 

Independente da concentração da 
solução de tetrazólio e do tempo de reação 
estabelecidos, em sementes embebidas por 6 e 8 
horas, sem retirada do tegumento e sem corte 
longitudinal através do centro do eixo 
embrionário, não houve desenvolvimento da 
coloração. Este fato pode ser atribuído ao 
tegumento impermeável característico desta 
espécie que impediu a penetração da solução de 
tetrazólio. 

Nos pré-condicionamentos com 
embebição por 6 e 8 horas, sem retirada do 
tegumento e com corte, as sementes 
apresentaram coloração fraca, em todas as 
concentrações submetidas a 1 hora de coloração 
e 0,05% por 3 horas. No pré-condicionamento 
de 6 horas de embebição, as sementes imersas 
em soluções a 0,05% por 5 horas, 0,075% por 3 
e 5 horas e 0,1% por 3 horas, apresentaram 

coloração ideal. No período de 8 horas de pré-
condicionamento, as sementes submetidas à 
coloração em solução a 0,075 e 0,1% por 3 
horas, apresentaram coloração ideal. 

O pré-condicionamento com embebição 
por 6 e 8 horas, com posterior retirada do 
tegumento e sem corte longitudinal, 
independente da concentração da solução de 
tetrazólio e do tempo de reação, resultaram em 
sementes levemente coloridas e em alguns 
casos, ocorreram coloração vermelha intensa 
nas laterais devido a danos provocados durante 
a retirada do tegumento. 

As sementes embebidas por 6 horas, com 
posterior retirada do tegumento e com corte 
longitudinal no centro do eixo embrionário, 
submetidas às concentrações de 0,05% por 1, 3 
e 5 horas e 0,075 e 0,1% por 3 horas, 
apresentaram coloração ideal, permitindo a 
diferenciação e avaliação das condições em que 
se encontravam os tecidos do embrião.  

Quando submetidas a concentrações de 
0,075 e 0,1% por 5 horas, apresentaram 
coloração intensa, impossibilitando a avaliação 
das condições dos tecidos. 

O pré-condicionamento em que as 
sementes foram embebidas por 8 horas, seguida 
da retirada do tegumento e com corte 
longitudinal, imersas em soluções com 
concentrações de 0,05 e 0,1% por 1 hora, 
apresentaram coloração ideal. Com o aumento 
do período de coloração, ou seja, de 3 e 5 horas, 
as sementes obtiveram coloração intensa. 

Na figura 1, estão representadas as 
classes de viabilidade encontradas na 
padronização do teste de tetrazólio para 
sementes de Sorghum bicolor. As suas 
descrições seguem a seguir: classe 1 – viável: 
semente com coloração rósea a vermelho 
brilhante e todos os tecidos com aspecto normal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe 1                                 Classe 2                                      Classe 3                                      Classe 4 
 

Figura 1. Classes de viabilidade para sementes de Sorghum bicolor L. 
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e firme; classe 2 – viável: semente apresentando 
escutelo com coloração vermelha intensa e os 
demais tecidos apresentaram coloração rósea 
clara; classe 3 – inviável: semente totalmente 
com coloração vermelha intensa, indicando 
processo de deterioração; classe 4 – inviável: 
semente branca e leitosa apresentando tecidos 
flácidos. 

Devido à rapidez e a praticidade 
operacional para a obtenção dos resultados do 
teste de tetrazólio, o melhor procedimento foi o 
que submeteu as sementes a um embebição por 
6 horas, sem posterior retirada do tegumento e 
com corte longitudinal no centro do eixo 
embrionário, em solução de 0,075%, por 3 horas 
de coloração. De acordo com Novembre et al. 
(2006), o teste de tetrazólio se mostrou eficiente 
para estimar a viabilidade de sementes de 
Brachiaria brizantha e, pode ser conduzido com 
a hidratação das sementes por seis horas a 30 °C 
(sementes com 25% de água) e com a coloração 
por duas horas a 40°C. 

A escolha entre as concentrações fica a 
critério do analista, considerando que solução 
menos concentrada resultará em maior rapidez 
na obtenção dos resultados. 

As variedades 501, 601 e 700, 
empregadas para a avaliação da eficiência do 
teste de tetrazólio apresentaram teor de água de 
11,2, 11,6 e 11,9%, respectivamente. 

Dentro de cada variedade avaliada não 
houve diferença significativa entre o teste de 
germinação e o teste de tetrazólio, 
demonstrando que a metodologia do teste de 
tetrazólio empregada estimou com eficiência a 
viabilidade das sementes analisadas (Tabela 1). 

Ficou demonstrada que a variedade 501 
apresenta qualidade fisiológica inferior às 
demais. No entanto, o teste de tetrazólio foi 
mais rápido. 

 
Tabela 1. Porcentagens médias do teste de germinação e 
do teste de tetrazólio na avaliação da qualidade fisiológica 
de três variedades de Sorghum bicolor 
 

Variedades Germinação Tetrazólio 
501 59 Ba 61 Ba 
601 83 Aa 85 Aa 
700 75 Aa 75 Aa 
(1) Médias seguidas das mesmas letras maiúsculas na 
coluna e minúsculas na linha, não diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey, a 5%. 

 
4 CONCLUSÕES  
 

O teste de tetrazólio se mostrou eficiente 
na avaliação da qualidade fisiológica de 
sementes de Sorghum bicolor, quando 
comparado com o teste de germinação.  

Sementes embebidas por 6 horas, com 
posterior retirada do tegumento e corte 
longitudinal, em solução de tetrazólio com 
concentração 0,05% por 5 horas, 0,075 % por 3 
e 5 horas e 0,1% por 3 horas, apresentaram 
coloração ideal para avaliação da viabilidade de 
sementes de Sorghum bicolor L. 
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