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RESUMO 

 

QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES E PLÂNTULAS DE Moringa oleifera 

LAM. POR MEIO DA TÉCNICA DE ANÁLISE DE IMAGENS 

 

Nos últimos anos os estudos dirigidos para a avaliação da morfologia interna de sementes têm 

sido apoiados em técnicas de análise de imagens. Dentre os métodos utilizados para esta 

finalidade, destacam-se os testes de raio X, que propiciam rápida e eficiente avaliação das 

partes constituintes da semente da maioria das espécies, e a análise computadorizada de 

plântulas, que se destaca por incluir a minimização do erro humano, aumentando a 

confiabilidade dos dados para fins de comparação, além do arquivamento das imagens para 

análise posterior. Neste sentido, os objetivos desta pesquisa foram: a) avaliar a morfologia 

interna de sementes de Moringa oleifera Lam. pelo teste de raio X e verificar a sua relação 

com a germinação; b) verificar a potencialidade de utilização do software “Sistema de Análise 

de Plântulas” (SAP). Foram utilizados quatro lotes de sementes de moringa, tanto para 

avaliação da morfologia interna pelo teste de raio X quanto para a análise de imagens de 

plântulas. O estudo da morfologia interna da semente de moringa foi realizado através do teste 

de raio X, na intensidade de 39 Kv por 0,06 segundos de exposição. Após a análise de 

imagens, foi avaliada a qualidade fisiológica através dos testes germinação, primeira 

contagem, índice de velocidade de germinação, comprimento da parte aérea, comprimento 

radicular, comprimento total de plântula e massa seca de plântulas em laboratório. O 

delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualisado com quatro repetições de 

50 sementes. Para determinação do vigor das sementes por meio do SAP, uma nova avaliação 

da qualidade fisiológica de sementes de moringa foi realizada por meio dos testes de 

germinação, massa seca de plântulas em laboratório, emergência em casa de vegetação, 

primeira contagem de emergência, índice de velocidade de emergência, comprimento de 

plântulas e teste de frio. Para esses testes, o delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente casualisado com quatro repetições de 50 sementes. Os resultados desses testes 

foram comparados com os dados obtidos com o uso do software SAP, que avaliou o 

desenvolvimento de plântulas fotografadas aos três, seis e oito dias após a semeadura do teste 

de germinação, sendo obtidos dados, apenas aos seis e oito dias, referentes ao índice de 

uniformidade de desenvolvimento, crescimento, vigor e comprimento de plântulas. O 

delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualisado com quatro repetições de 

25 sementes. De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que para a avaliação da 

morfologia interna de sementes de moringa, obtidas por meio de imagens de raio X, foi  

importante para a caracterização, quanto para a melhoria da qualidade dos lotes de sementes, 

no que diz respeito ao seu atributo físico e fisiológico. A análise computadorizada de imagens 

de plântulas de moringa demostrou potencialidade na avaliação do vigor de sementes de 

moringa, uma vez que, detectou diferenças de vigor entre os lotes de sementes, em 

comparação com as informações fornecidas pelos testes tradicionalmente utilizados para esta 

espécie.  

 

Palavras-chaves: Germinação. Vigor. Raio X. Sistema de Análise de Plântulas. 
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ABSTRACT 

 

PHYSIOLOGICAL QUALITY OF SEEDS AND Moringa oleifera LAM. SEEDLINGS 

IN IMAGE ANALYSIS OF TECHNICAL MEANS 

 

In recent years, studies directed to evaluate the internal morphology seeds have been 

supported by image analysis techniques. Among the methods used for this purpose, we 

highlight the X-ray tests that provide quick and efficient evaluation of the constituent parts of 

seed of most species, and computerized analysis seedlings, which stands to include the 

minimization of human error increasing the reliability of data for comparison purposes, in 

addition to storing the images for subsequent analysis. In this sense, the objectives of this 

research were: a) assess the internal morphology of Moringa oleifera Lam seeds by the X-ray 

test and verify its relationship with germination;. b) verify the capability of using the software 

"Seedlings Analysis System" (EWS). Four lots of Moringa seeds were used both for 

evaluating the internal morphology by X-ray analysis to test for seedlings images. The study 

of internal morphology of moringa seed was performed by X-ray test, the intensity of 39 Kv 

by 0.06 seconds of exposure. After image analysis, physiological quality was evaluated by the 

germination test, first count, germination speed index, shoot length, root length, total length of 

seedling and seedling dry matter in the laboratory. The experimental design was completely 

randomized with four replications of 50 seeds. For determination of seed vigor through the 

SAP, a new evaluation of the physiological quality of moringa seeds was performed by means 

of germination, seedling dry matter in the laboratory, emergency in the greenhouse, the 

emergence first count, index emergency speed, length of seedlings and cold test. For these 

tests, the experimental design was completely randomized with four replications of 50 seeds. 

The results of these tests were compared with those obtained with the use of SAP software, 

which assessed the development of photographed seedlings at three, six, and eight days after 

sowing, the germination test data being obtained only after six to eight days, for the uniform 

development index, growth, vigor and length of seedlings. The experimental design was 

completely randomized with four replications of 25 seeds. According to the results, it is 

concluded that for the evaluation of the internal morphology of Moringa seeds obtained by 

means of X-ray images, it was important to characterize, and for improving the quality of seed 

lots in which with regard to their physical and physiological attribute. Computer analysis of 

moringa seedlings images demonstrated capability in assessing the effect of moringa seeds, 

once detected vigor differences among seed lots, as compared to the information provided by 

the tests traditionally used for this species. 

 

Keywords: Germination. Vigor. X-rays. System seedlings Analysis. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A Moringa oleifera Lam. (moringa) é uma espécie exótica, bem adaptada às condições 

de déficit hídrico e calor, que vem sendo muito utilizada como alternativa para as regiões 

semiáridas brasileiras, sobretudo no Nordeste. Entre as suas potencialidades, destacam-se o 

seu uso como fonte de suplemento alimentar (pelo seu alto valor nutritivo), como purificador 

de água, como planta medicinal e como fonte de óleo, presente em suas sementes. A espécie 

torna-se ainda mais atrativa por ser de fácil cultivo, baixo custo de produção e de alto 

rendimento (OKUDA et al., 2001; FERREIRA et al., 2008). 

Observa-se que as potencialidades da M. oleifera podem ser associadas, gerando 

múltiplos benefícios. Desse modo, o uso de plantas adaptadas às condições do semiárido 

diminui os investimentos em irrigação e insumos utilizados no cultivo e valoriza os recursos 

naturais disponíveis na própria região. Percebe-se, então, que é necessário realizar estudos 

relacionados à moringa em diferentes áreas do conhecimento, com o propósito de integrá-los 

no objetivo comum de fundamentar a utilização da espécie para diversos fins. 

Em função dessas características que a planta apresenta, a demanda por sementes e 

mudas desta espécie tem aumentado, assim como a busca por informações sobre sua 

propagação, tornando necessário intensificar as pesquisas relacionadas à qualidade fisiológica 

de suas sementes. 

A análise de sementes é ferramenta importante no controle de qualidade, 

principalmente a partir do final do período de maturação, quando as sementes atingem a 

maturidade fisiológica. Portanto, a seleção de testes de vigor deve atender à objetivos 

específicos, sendo importante a identificação das características avaliadas pelo teste e sua 

relação com o comportamento das sementes diante de situações específicas como, por 

exemplo, o desempenho após a secagem, o potencial de armazenamento, a resposta à injúrias 

mecânicas e às condições climáticas (BAALBAKI et al., 2009). 

Atualmente, mais que avaliar a qualidade das sementes, é preciso desenvolver 

métodos rápidos de avaliação, que visem à determinação da qualidade de sementes. Dentre os 

métodos usados para a avaliação da qualidade das sementes, o teste de germinação é 

considerado um dos mais tradicionais para avaliação da qualidade fisiológica de sementes, 

porém, nem sempre seus resultados reproduzem o potencial do lote em condições de campo 

(OHLSON et al., 2010). Existem poucos trabalhos específicos e elucidativos sobre a 

germinação em sementes de moringa (BEZERRA et al., 2004; ALVES et al., 2005). Nesse 

sentido, a condução de testes de vigor tem sido utilizada como informações adicionais às 
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proporcionadas pelo teste de germinação, a fim de se detectar diferenças significativas no 

potencial fisiológico de lotes com germinação semelhante (MARCOS FILHO, 2005). 

 Sobre os testes de vigor, Marcos Filho (2005) afirma que a sua eficiência depende da 

escolha adequada do método, em função dos objetivos pretendidos; o uso de apenas um teste 

pode gerar informações incompletas. Assim, a tendência é a combinação de resultados de 

diferentes testes, considerando-se sempre a finalidade do uso dos resultados. Desse modo, 

dentre os testes rápidos e confiáveis que auxiliam na tomada de decisões na avaliação do 

vigor, pode-se citar os testes de raio X e análise computadorizada. 

O teste de raio X é um método não destrutivo usado para análise das características 

internas das sementes, que compreendem a anatomia e os defeitos internos, além de mudanças 

morfológicas que ocorrem durante a maturação e a germinação (ISTA, 1991). Esse teste vem 

sendo utilizado com várias finalidades, como visualização de danos mecânicos ou causados 

por insetos (BATTISTI et al., 2000) ou ainda decorrentes de outros fatores adversos pré e pós-

colheita, detecção de anormalidades em embriões e determinação do estádio de 

desenvolvimento das sementes (MACHADO, 2002). 

O princípio da técnica consiste na absorção de raio X em diferentes quantidades pelos 

diferentes tecidos das sementes, que depende da espessura, da densidade e da composição 

desses tecidos, além do comprimento de onda da radiação (BINO et al., 1993; ISTA, 2004; 

SIMAK, 1991). As sementes são colocadas entre uma fonte de baixa energia de raio X e um 

filme fotossensível. Quando os raio X atravessam a semente e atingem o filme, é criada uma 

imagem latente. Após o processamento do filme, uma imagem de sombras claras e escuras é 

formada, criando uma imagem permanente no filme radiográfico. As áreas mais escuras da 

radiografia correspondem àquelas partes em que os raio X penetram mais facilmente, 

enquanto que áreas mais claras representam partes mais densas da semente (SIMAK, 1991). 

A aplicação da técnica de raio X é bastante promissora em análise de sementes 

florestais, principalmente aquelas de grande relevância econômica e ecológica, cujos meios de 

propagação inviabilizam a execução de outros métodos para a avaliação da qualidade de 

sementes que se baseiam no exame do embrião (MACHADO, 2002). A técnica de raio X, 

segundo Carvalho e Oliveira (2006), possibilita uma diagnose rápida fornecendo informações 

relevantes para o trabalho científico e controle de qualidade de sementes. 

Já o sistema de análise de imagens de plântulas é uma técnica que apresenta grande 

potencial para a avaliação do vigor das sementes (MCDONALD; CHEN, 1990). Um dos 

primeiros sistemas relatados na literatura para esta finalidade foi desenvolvida por Keys 

(1982) e melhorado por Keys, Margapuram e Reusche (1984); este sistema utilizava um 
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microcomputador conectado à um paquímetro, o qual fazia as mensurações do comprimento 

de plântulas e um botão acionado manualmente realizava a transferência dos dados para o 

computador. Os autores concluíram que o uso deste sistema, comparado à análise manual, 

resultou em economia de 50% de tempo. Para auxiliar na análise do material armazenado no 

Sistema Nacional de Germoplasma dos Estados unidos da América (NPGS), foi desenvolvido 

um sistema automatizado que mensurava o tamanho das raízes durante o período de 

germinação de sementes de alface e sorgo; este era composto por uma câmera de germinação 

e uma câmara fotográfica acoplada, a qual fotografava o material durante 30 segundos, de 

hora em hora; as imagens eram armazenadas no disco rígido do computador para posterior 

análise. Para calibrar o sistema foram utilizados dois pinos colocados sobre o papel de 

germinação e entre eles havia uma distância conhecida, e com base nesta era calculado o 

tamanho das raízes das plântulas, resultados estes que foram comparados com as avaliações 

manuais e a média de erro foi de 0,13 cm para alface e 0,07 cm para sorgo (HOWART; 

STANWOOD, 1993). 

Nesta linha de pesquisa, McCormac et al. (1990), demonstraram a viabilidade do uso 

de um sistema automático para a determinação do vigor de sementes de couve-flor, mediante 

a avaliação individual do comprimento da raiz primária de plântulas. Posteriormente, Sako et 

al. (2001), desenvolveram na Ohio State University/EUA, um sistema automatizado para 

avaliação do vigor de sementes de alface, denominado Seed Vigor Imaging System (SVIS); 

para tanto, trabalharam com plântulas escaneadas, cujas partes eram identificadas e marcadas 

por software específico. Após o processamento das imagens em computador, obtiveram, 

simultaneamente, dados referentes ao comprimento da raiz primária, do hipocótilo e da 

plântula total, além da relação raiz/hipocótilo e parâmetros baseados na velocidade e 

uniformidade de crescimento. O método consiste na captação de imagens digitais múltiplas, 

em escâner, de plântulas com três a quatro dias de idade; em seguida as imagens são 

processadas em computador, gerando valores numéricos que, coletivamente representam o 

potencial fisiológico das sementes, com base em parâmetros preestabelecidos. O sistema 

permite efetuar a análise rápida de plântulas (geralmente menos de 60 segundos para 

avaliação de 50 plântulas em um rolo de papel toalha), representando economia significativa 

de tempo, em comparação a maioria dos testes para avaliação rotineira da qualidade de 

sementes (MARCOS FILHO; KIKUTI; LIMA, 2009). Os dados incluem índices de vigor, de 

crescimento, uniformidade de crescimento e de comprimento de plântula (SAKO et al., 2001). 

Os valores do índice de vigor são baseados na rapidez e uniformidade de 

desenvolvimento das plântulas da amostra, em relação ao máximo valor estimado para 
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plântulas com a idade pré-estabelecida na programação do software. Por outro lado, a 

uniformidade é determinada com base nos desvios do comprimento de cada plântula, em 

relação àquele máximo desenvolvimento estimado; a informação desse valor deve ser 

fornecida ao programa antes de se proceder a análise de plântulas escaneadas. Assim, após o 

processamento das imagens, o software gera automaticamente valores numéricos referentes ao 

índice de vigor (valores de 0 a 1000, diretamente proporcionais ao vigor) e a uniformidade de 

crescimento (também de 0 a 1000). 

Mais recentemente, a Tbit tecnologias e sistemas, empresa incubada na Universidade 

Federal de Lavras (UFLA), desenvolveu o Sistema de Análise de Sementes (SAS). Esse 

sistema analisa imagens de sementes e de plântulas extraindo informações de cor, textura e 

geometria de cada indivíduo da imagem. Além de analisar individualmente a plântula, esse 

sistema de análise de imagens computadorizado fornece informações sobre vigor, 

uniformidade e crescimento de cada amostra por meio de índices, cujos valores variam de 1 a 

1000. As fórmulas que o SAS utiliza para o cálculo desses índices são as mesmas do SVIS, 

porém todos os pesos dos parâmetros que compõem a fórmula podem ser modificados a cada 

análise, podendo variar entre espécies, embora não tenha trabalhos que comprovem esta 

variação (PINTO, 2014).   

Dando continuidade a essa linha de pesquisa, o laboratório de análise de sementes em 

parceria com um grupo de alunos do curso de Graduação em Análise de Sistemas da unidade 

Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias pertencente à Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte - UFRN desenvolveu o software Sistema de Análise de Plântulas (SAP). O 

Sistema consiste na captação de imagens digitais múltiplas em máquina fotográfica, de 

plântulas a partir dos seis dias de idade para moringa, seguidas pelo processamento de 

imagens; o resultado do processamento das imagens pelo software desenvolvido permite 

extrair informações do comprimento de raiz e do epicótilo, da classificação do vigor de 

plântulas em normal ou anormal, além de fornecer índices de vigor, uniformidade e 

crescimento de cada repetição, cujos valores variam de 1 a 1000. Apresenta como vantagens a 

redução do período necessário para a condução do teste que avaliem o crescimento de 

plântulas, bem como a subjetividade na avaliação. De forma semelhante ao SAS, as fórmulas 

que o SAP utiliza para o cálculo desses índices são as mesmas do SVIS, porém todos os pesos 

dos parâmetros que compõem a fórmula podem ser modificados a cada análise, podendo 

variar entre espécies. 

Em razão da crescente procura de sementes de moringa, torna-se importante tanto a 

caracterização da qualidade da mesma, por meio de testes de germinação e vigor, como a 
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obtenção de informações sobre a eficiência e rapidez de diferentes testes de vigor para se 

estimar a qualidade de sementes dessa espécie. Em virtude das potencialidades que a moringa 

apresenta, a avaliação do seu potencial fisiológico merece atenção especial, para tanto, 

estudos dirigidos na determinação do vigor devem ser realizados por existirem poucas 

informações sobre a espécie. Portanto, o objetivo desse estudo foi verificar a eficiência dos 

testes de raio X e análise computadorizada visando diferenciar a qualidade fisiológica de lotes 

de sementes de moringa. 
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Capítulo 1 
 

Qualidade fisiológica de sementes de Moringa oleifera 

Lam. pelo teste de raio X 
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QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE Moringa oleifera LAM. PELO 

TESTE DE RAIO X 

 

RESUMO 

Atualmente, a análise de imagens de sementes e plântulas tem-se mostrado eficiente para a 

avaliação dos componentes fisiológicos e físicos das sementes, que influenciam na qualidade 

dos lotes. Dentre os métodos utilizados para esta finalidade, destaca-se o teste de raio X, que 

propicia rápida e eficiente avaliação das partes constituintes da semente da maioria das 

espécies. Nesse sentido, objetivo do presente trabalho foi avaliar a morfologia interna e as 

propriedades físicas das sementes de Moringa oleifera Lam. pelo teste de raio X e verificar a 

sua relação com a germinação. Quatro lotes de sementes de moringa coletadas manualmente 

em diferentes localidades, foram avaliados de acordo com a morfologia interna pelo teste de 

raio X, na intensidade de 39 Kv por 0,06 segundos de exposição. As etapas das análises das 

imagens foram realizadas através do software ImageJ, no qual foram determinados os valores 

de área da cavidade embrionária do interior da semente, perímetro, largura e altura. A 

esfericidade ou fator de forma foi calculado separadamente. Em seguida, as sementes foram 

classificadas de acordo com a morfologia interna visualizada nas imagens radiográficas, 

sendo estabelecidas quatro categorias de sementes: Cheia ou embrião bem formado, 

malformado com embrião com manchas, malformado com embrião com danos mecânicos e 

sementes sem o embrião. Após a análise de imagens, foi avaliada a qualidade fisiológica 

através dos testes germinação, primeira contagem, índice de velocidade de germinação, 

comprimento da parte aérea, comprimento radicular, comprimento total de plântulas e massa 

seca de plântulas em laboratório. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 

casualisado com quatro repetições de 50 sementes. O teste de raio X apresentou eficiência na 

avaliação da morfologia interna das sementes de moringa e pôde-se verificar que boas partes 

das sementes com ausência de danos ou bem formadas resultaram em plântulas normais. As 

sementes com embrião com manchas ou com danos não afetou a germinação de semente de 

moringa como apresentado nos quatro lotes. Enquanto que, sementes sem o embrião 

resultaram em sementes mortas. Com base nos resultados obtidos na análise das imagens com 

o software ImageJ, constatou-se que as sementes dos lotes 1 e 4 tiveram área embrionária 

média de 57,7% e 66,4% , respectivamente, em relação à área total da semente, ao passo que, 

nas sementes do lote 2 e 3, esse valor foi maior, sendo de 72,4% e 70,4%, respectivamente. O 

fator de forma obtido entre os lotes de sementes de moringa variaram de 0,29 a 0,34 

indicando que as sementes possuem formato semelhante a um círculo não perfeito. Para os 

testes de germinação e vigor, os lotes 1, 2 e 4 apresentaram melhor resultado e o lote 3 

mostrou-se de qualidade inferior. Conclui-se, a avaliação da morfologia interna de sementes 

de moringa, obtidas por meio de imagens de raio X, foi importante para caracterização, 

quanto para a melhoria da qualidade dos lotes de sementes, no que diz respeito ao seu atributo 

físico e fisiológico. Desta maneira, o objetivo do trabalho de relacionar a morfologia interna 

de sementes de moringa com a germinação foi alcançado.  

 

Palavras-chave: Análise de imagens. Germinação. Radiografia.  

 

 

 

 



11 

 

PHYSIOLOGICAL QUALITY OF Moringa oleifera LAM. SEEDS BY X-RAY TEST 

 

ABSTRACT 

Currently, the analysis of seeds and seedlings images have proven efficient for the evaluation 

of physiological and physical components of the seed, which influence the quality of batches. 

Among the methods used for this purpose, there is the X-ray test, which provides rapid and 

efficient evaluation of seed constituent parts of most species. In this sense, purpose of this 

study was to evaluate the internal morphology and physical properties of Moringa oleifera 

Lam. seed. By X-ray test and verify its relationship with germination. Four lots of moringa 

seeds collected at different locations manually, were evaluated according to the internal 

morphology by X-ray test, the intensity of 39 Kv by 0.06 seconds of exposure. The steps of 

the analysis of the images were performed using ImageJ software, in which we determined the 

area values of the embryonic cavity seed inside circumference, width and height. The 

spherical shape or form factor was calculated separately. Then the seeds were sorted 

according to the internal morphology visualized in radiographic images, four seeds categories 

being established: Full or well-formed embryo, malformed with embryo with stains, 

malformed with embryo with mechanical and empty damage or seeds without the embryo. 

After image analysis, physiological quality was evaluated by the germination test, first count, 

germination speed index, shoot length, root length, total length of seedlings and seedling dry 

matter in the laboratory. The experimental design was completely randomized with four 

replications of 50 seeds. The X-ray test was efficient in evaluating the internal morphology of 

moringa seeds and could be seen that good parts of the seeds with no damage or resulted in 

well-formed normal seedlings. The seeds with embryo with stains or damage did not affect 

the moringa seed germination as shown in the four lots. While seeds without embryo resulted 

in dead seeds. Based on the results obtained in image analysis with ImageJ software, it was 

found that seed lots 1 and 4 had average embryonic area of 57.7% and 66.4%, respectively, 

relative to the total area of the seed, whereas the seed lot 2 and 3, this value was larger, with 

72.4% and 70.4%, respectively. The form factor obtained from lots of moringa seeds ranged 

from 0.29 to 0.34 indicating that the seeds have a similar format to a non-perfect circle. For 

germination and vigor tests, lots 1, 2 and 4 showed better results and lot 3 proved to be of 

inferior quality. It is concluded, the evaluation of the internal morphology of Moringa seeds 

obtained by means of X-ray images, it was important to characterize, and for improving the 

quality of seed lots, with regard to its physical and physiological attribute. Thus, the aim of 

this study to relate the internal morphology of moringa seeds with germination was achieved. 

 

Keywords: Image analysis. Germination. Radiograph 
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INTRODUÇÃO 

A Moringa oleifera Lam. é uma espécie exótica que foi introduzida no Brasil por volta 

de 1950, sendo encontrada na região nordeste de forma abundante, principalmente nos estados 

do Ceará, Piauí e Maranhão (LORENZI; MATOS, 2002). A planta apresenta diferentes 

subprodutos (frutos, folhas, flores e sementes), que podem ser empregados na nutrição 

(humana e animal), agricultura, indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia, e até mesmo 

como lubrificante e biocombustível (LILLIEHÖÖK, 2005).  

Nesse sentido, a comercialização de sementes para produção de mudas, requer a 

avaliação da sua qualidade fisiológica. Assim, faz-se necessário a utilização de métodos que 

sejam simples, rápidos e não destrutivos, a exemplo do teste de raio X, que pode contribuir 

para a seleção de lotes em programas de controle da qualidade e, consequentemente, aumentar 

a eficiência do sistema de produção (ISTA, 2004), uma vez que, a captura e o processamento 

da imagem radiografada têm permitido o estabelecimento de relações entre integridade, 

morfologia e determinação do potencial fisiológico das sementes (MARCOS FILHO et al., 

2010).  

Essa técnica foi inicialmente utilizada por Simak e Gustafsson (1953), na avaliação da 

qualidade de sementes de Pinus sylvestris L., por apresentar a vantagem de não alterar a 

viabilidade das sementes permitindo que as mesmas sejam semeadas para comparação com o 

teste de germinação, possibilitando o estudo da germinação em relação à imagem 

radiográfica. Essa metodologia de análise de sementes tem sido aprimorada e já foi 

comprovada a sua eficiência na identificação de propriedades não visíveis a ótica humana e 

sua relação com o potencial fisiológico em sementes de Cedrella fissilis Vell. (MASETTO; 

FARIA; QUEIROZ, 2008); Peltophorum dubium (OLIVEIRA et al., 2003); Lithraea 

molleoides (MACHADO; CICERO, 2003) e Tabebuia heptaphylla (AMARAL et al., 2011). 

Uma das variações morfológicas provavelmente associadas ao desempenho da semente 

é o tamanho do embrião, ou melhor, o grau de desenvolvimento embrionário em relação ao 

espaço disponível na cavidade interna da semente (MARCOS FILHO et al., 2010). Em geral, 

a presença de uma área livre maior pode indicar menor desenvolvimento do embrião, como 

também, consumo de reservas durante a respiração, interferindo de forma negativa no 

potencial fisiológico das sementes. Por outro lado, uma área livre menor indica maior área 

ocupada pelo embrião, o qual possivelmente estará mais desenvolvido, dispondo de uma 

quantidade maior de reservas para a germinação (ALVARENGA, 2013).  
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Estudos encontrados na literatura (PUPIM et al., 2008; SOCOLOWSKI; CICERO, 

2008), têm fornecido informações a respeito da associação da área preenchida no interior da 

semente pelo embrião e a germinação, como por exemplo, em sementes de embaúba, em que 

Pupim et al. (2008) verificaram que a maior parte das sementes classificadas como 

“totalmente formadas”, ou seja, com menor espaço livre, originou plântulas normais. Em 

trabalho realizado com sementes de Tecoma stans L., Socolowski e Cicero (2008) avaliaram, 

utilizando imagens radiográficas, as características morfológicas dos embriões pertencentes a 

diferentes classes de massa, sendo as sementes dentro de cada classe classificadas em quatro 

categorias conforme a morfologia interna do embrião: embrião sem defeito, embrião com 

pequenos defeitos, embrião deformado e semente sem embrião, e verificaram que a maioria 

das sementes das classes de menor massa apresentam embriões deformados ou sem embriões, 

enquanto as de massa maior apresentam embriões sem defeitos, em sua maioria ou totalidade. 

Os autores também verificaram que praticamente, a totalidade das sementes com embriões 

sem defeitos germinam, porém, nem todas dão origem a plântulas normais. 

A análise de sementes de moringa por meio da técnica de raio X é importante para a 

seleção de sementes sem danos para formação de lotes de melhor qualidade, nesse sentido, 

objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência do teste de raio X para caracterizar 

sementes de Moringa oleifera Lam. e correlacionar os resultados com o teste de germinação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizados quatro lotes de sementes de moringa coletadas manualmente em 

diferentes localidades: Caiçara do Rio do Vento – RN (𝐿1), Parelhas – RN, (𝐿2), 

Assentamentos do Estado de São Paulo – SP (𝐿3) e Ceará Mirim – RN (𝐿4).  

As sementes foram retiradas dos frutos e tiveram suas alas retiradas com o auxilio de 

uma tesoura. Em seguida, as mesmas foram dispostas em placas de isopor (Figura 1A), que 

continham 100 sementes por placa. Para cada lote, utilizaram-se 4 repetições de 50 sementes 

que  foram expostas à radiação no equipamento Network Vet Care, modelo NPC500SF-CMV, 

série: 0005/13, com a utilização de filme radiográfico Fujifilm, com Cassette IP tipo CC, com 

dimensões 24 x 30 cm. Utilizou-se a radiação por 0,06 segundos a 39 kV e 100 mAs a uma 

distância focal de 70 cm. A revelação foi realizada em uma processadora de revelação de raio 

x da marca Fujifilm FCR PRIMA.  
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Figura 1 – (A) Sementes de moringa dispostas em placa de isopor.  

 
Fonte: Autor 

 

As imagens das sementes radiografadas foram analisadas com o software ImageJ, 

determinando-se a área da cavidade embrionária do interior da semente, perímetro, largura e 

altura. As etapas da análise do referido programa foram assim executadas: abertura da 

imagem (Figura 2A), que deve estar preferencialmente no formato tiff, e sua conversão para o 

tipo escala de cinza (Figura 2B); em seguida foi selecionada a função linha reta para a seleção 

da escala que foi utilizada para a calibração da imagem (Figura 2C), sendo que, neste 

trabalho, foi considerado o valor da escala real de uma chave com uma das partes medindo 23 

mm de comprimento (Figura 2D); após, foi realizada a escolha das variáveis a serem 

mensurados (Figura 2E), sendo escolhidos a área do objeto, o perímetro, largura e altura, a 

qual representa as áreas preenchidas no interior das sementes (Figura 2A); após, foi realizado 

o ajuste de cores, para a separação das áreas de interesse dos demais constituintes da imagem 

(Figura 2F); por fim, foi efetuada a mensuração dos parâmetros (Figura 2G) e a obtenção dos 

resultados (Figura 2H). Todos os procedimentos (Figuras 2A à 2F) foram executados 

manualmente para cada semente das amostras. 
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Figura 2 – Exemplo de análise de imagens de sementes de Moringa oleifera no programa 

ImageJ mostrando as etapas de: abertura da imagem (A); conversão da imagem (B); escolha 

da função linha reta (C); escolha da escala de medição (D); escolha das variáveis para 

mensuração (E); ajuste da escala de cor (F); mensuração dos parâmetros escolhidos (G) e 

análise com a obtenção dos resultados (H).  
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Fonte: Autor 

 

A determinação da porcentagem da área embrionária foi obtida por meio da seguinte 

equação (1): 

𝐴𝐸 (%) =  
𝐴𝐸. 100

𝐴𝑇𝑆
 

Onde:  

 AE: Área embrionária  

 ATS: Área total da semente 

 

Para o cálculo da esfericidade ou fator de forma, foi utilizada a seguinte equação (2):  

∅ (𝑐𝑚2) =  
4 𝜋. Á𝑟𝑒𝑎

(𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜)2
 

Onde: 

∅= esfericidade ou fator de forma 

(1) 

(2) 
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Em seguida as sementes foram classificadas de acordo com a morfologia interna 

visualizada nas imagens radiográficas. Foram consideradas quatro categorias de sementes: 

cheia ou embrião bem formado, malformado com embrião com manchas, malformado com 

embrião com danos mecânicos e sementes sem o embrião. 

Também foi calculado o valor médio da área embrionária das sementes na amostra de 

200 sementes e o desvio-padrão para cada lote. Com base nestes resultados, foram atribuídas 

três categorias para classificar as sementes, conforme descrição a seguir: a) categoria 1: 

sementes com área embrionária ao valor da média menos um desvio-padrão; b) categoria 2: 

sementes com área embrionária compreendida entre a média menos um desvio-padrão e a 

média; c) categoria 3: sementes com área embrionária maior que a média mais um desvio-

padrão. 

Após análise de raio X, realizou-se o teste de germinação, utilizando 200 sementes 

previamente numeradas, divididas em quatro repetições de 50 sementes, as quais foram 

semeadas em papel (tipo Germitest®), umedecido com água destilada, na proporção de 3 

vezes o peso da massa seca do substrato. Em seguida, os mesmos foram organizados na forma 

de rolos, embalados em sacos plásticos transparentes, e acondicionados em germinador tipo 

B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand) regulado à temperatura de 25°C, sendo a primeira 

contagem de plântulas normais, efetuada aos seis dias e a contagem final aos dez dias. Os 

resultados foram expressos em porcentagem de acordo com as recomendações das Regras 

para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). Além disso, no teste de germinação, também 

foram consideradas e computadas as plântulas anormais, que apresentaram alterações em sua 

morfologia, e as sementes mortas, que foram aquelas que não germinaram ou estavam em 

processo de deterioração visível. 

Para os testes de germinação, considerou-se plântula normal como sendo aquela que 

apresenta o comprimento total (epicótilo + radícula) de pelo menos quatro vezes o tamanho da 

semente e sem anomalias, como descrito por Brasil (2009) para espécies arbóreas de 

germinação hipógea-criptocotiledonar, neste caso foram consideradas as plântulas que tinham 

comprimento igual ou maior que 6 cm. 

O vigor das sementes foi analisado utilizando os seguintes testes: Primeira contagem: 

como descrito anteriormente, foi conduzido conjuntamente com o teste de germinação e 

seguindo as recomendações de Bezerra et al. (2004); Índice de velocidade de germinação: 

também foi realizado junto com o teste de germinação, avaliando-se o número de sementes 

germinadas diariamente e calculado de acordo com a fórmula descrita por  Maguire (1962); 

Comprimento de plântulas: as plântulas foram medidas individualmente com o auxílio de uma 
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régua graduada, de acordo com a metodologia definida por  Krzyzanowski et al. (1999) e 

Massa seca de plântulas: determinada em estufa, como recomendado por Nakagawa (1999).   

A interpretação dos resultados de raio X foi feita por meio do confronto da imagem 

radiográfica com a respectiva imagem da plântula normal, anormal ou semente morta após o 

teste de germinação.  

Os testes foram conduzidos em delineamento experimental inteiramente casualizado 

com quatro repetições de 50 sementes por tratamento. Os dados foram submetidos à análise 

de variância e comparação das médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para todas 

as análises, utilizou-se do programa estatístico ASSISTAT (CTRN/UFCG), versão 7.7 beta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A exposição das sementes de Moringa oleifera aos raio X, em intensidade de radiação 

de 39 kV por 0,06 segundos, foi eficiente para a visualização da morfologia interna das 

sementes. A literatura tem apontado intensidade de 10 a 55 kV como os mais eficientes para a 

análise de imagens radiográficas de diversas espécies agrícolas e florestais  (MATTOS; 

MEDEIROS, 2000;  OLIVEIRA  et  al.  2003;  OLIVEIRA  et  al. 2004).  

O teor de água das sementes de M. oleifera variou de 7,31% a 8,48% para todos os 

lotes (Tabela 1). De acordo com Simak (1991), o grau de umidade das sementes influencia a 

densidade ótica, ou seja, quanto menor a umidade das sementes, maior a densidade ótica, o 

que possibilita maior diferenciação das estruturas internas das sementes visualizadas nas 

radiografias. 

Tabela 1 – Teor de água (%) de quatro lotes de sementes de Moringa oleifera Lam. avaliados. 

Lotes Teor de água 

L1 7,31 

L2 8,48 

L3 8,00 

L4 7,31 

 

Sementes de Platypodim elegans Vog (SOUZA et al., 2008), e de Ricinus communis 

L. (KOROBI; CICERO; MEDINA, 2012) radiografadas, apresentaram baixo teor de água 

(6% a 8%) e (5% a 7%), respectivamente, resultando em maior densidade ótica, possibilitando 

melhor diferenciação das partes radiográficas. Porém, para Gagliardi e Marcos Filho (2011), o 

teste de raio X com sementes de pimentão relativamente secas (6% de água), na maioria dos 
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casos, não permitiu a visualização nítida das partes componentes das sementes, o que foi 

possível quando essas tinham 12% de água. Da mesma maneira, Pupim et al. (2008) não 

identificaram as partes do embrião de sementes de embaúba, uma vez que as mesmas 

continham, 10% de água. É importante destacar que cada espécie possui características 

próprias de densidade e composição, que são fatores que interferem na visualização das partes 

das sementes. 

No estudo da morfologia de sementes vários aspectos devem ser considerados, além 

da área da cavidade interna ocupada pelo embrião e endosperma, também deve-se identificar 

a presença de danos mecânicos, manchas que indiquem deterioração dos tecidos das sementes 

e malformação da semente, pois estes caracteres podem influenciar a germinação (SILVA, 

2012). Nesse sentindo, as sementes de moringa dos quatro lotes avaliados foram classificadas 

em quatro categorias de acordo com a análise radiográfica: cheia ou embrião bem formado 

(Figura 4A), mal formada com embrião com manchas (Figura 3B), mal formada com embrião 

com danos mecânicos (Figura 3C) e vazia ou sementes sem o embrião (Figura 3D). 

Figura 3 – Imagens de raio X de Moringa oleifera Lam. no programa ImageJ e a classificação 

das sementes baseada nas diferenças entre as áreas da cavidade interna preenchida: embrião 

bem formado (A), embrião com manchas (B), embrião com danos mecânicos (C) e sementes 

sem o embrião (Figura D). 

    
Fonte: Autor 

 

De acordo com Oliveira et al. (2003), a morfologia interna  das  sementes  pode  ser  

um  indicativo  do  potencial de  viabilidade.  Entretanto, devido à variação natural, sementes 

que apresentam boas características visualizadas nas radiografias podem não germinar, 

provavelmente devido às infecções causadas por microrganismos ou por estarem mortas 

(BURG et al., 1994). Assim, as sementes que emitiram a raiz primária e não formaram 

plântulas normais poderiam estar em estágio inicial de perda de viabilidade. Neste contexto, 

fazer inferências a respeito da qualidade das sementes baseado somente no exame 

radiográfico pode ser questionável (MACHADO; CICERO, 2003), necessitando, dessa 

maneira, de testes fisiológicos. 

Para as sementes de moringa não foi possível identificar as estruturas essenciais das 

sementes, como por exemplo, o eixo embrionário, o qual é muito pequeno quando comparado 
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ao endosperma da mesma. O mesmo ocorreu em estudo realizado por Vasconcelos (2013), ao 

avaliar sementes de moringa pelo teste de raio X. 

Analisando-se as imagens radiográficas (Figuras 4 – A, B e C), o teste de raio X 

apresentou eficiência na avaliação da morfologia interna das sementes de moringa e pôde-se 

verificar que boa parte das sementes com ausência de danos ou bem formadas, resultaram em 

plântulas normais, sendo 85% para o lote 1, 82% para o lote 2, 66,5% para o lote 3 e 85% 

para lote 4, respectivamente. As sementes com embrião com manchas ou com danos não 

afetou a germinação de semente de moringa como apresentado nos quatro lotes. Enquanto, 

que sementes sem o embrião resultaram em sementes mortas (Tabela 2). É possível que o 

efeito dos danos na germinação ocorra em função da interrupção na translocação de nutrientes 

do endosperma para o embrião (MENEZES et al. 2012; CICERO; BANZATTO JÚNIOR, 

2003). 

Figura 4 – Sementes de Moringa oleifera sem danos (A), com danos (B), semente morta (C), 

e sua respectiva plântula normal e anormal. 

 
Fonte: Autor 

 

 

 

 

 

B 
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Tabela 2 – Frequência (%) da relação entre as classes de sementes e a germinação de Moringa 

oleifera proveniente de 4 lotes. 

Classes de sementes 

L1 L2 L3 L4 

PN PA SM PN PA SM PN PA SM PN PA SM 

 % 

Embrião bem formado 85 4 1,5 82 0 1 66,5 3 7 85 0 0 

Embrião com manchas 1 1,5 2,5 7,5 1,5 3 10 5,5 6 11 1 0 

Embrião com defeito 

mecânico 
1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0 0 2 1,5 1 0 

Sementes sem o embrião 0 0 2,5 0 0 3 0 0 0 0 0 0,5 

PN: Plântulas normais. PA: Plântulas Anormais. SM: Semente morta. 

 

Estudos realizados com moringa e utilizando a técnica de raio X, Vasconcelos et al., 

(2013), consideraram que as sementes manchadas que deram origem a plântulas anormais 

estavam relacionadas a pequenas alterações na formação dos cotilédones ou ainda, a presença 

de fungos nas estruturas internas da semente. Da mesma forma em testes de raio X com 

sementes de mamona, Kobori et al. (2012), observaram que aquelas sementes parcialmente 

cheias, com danos ou defeitos, apresentaram menor porcentagem de germinação, quando 

comparadas com as cheias e opacas ou com pequenas manchas. 

Em suma, por meio das imagens radiográficas constata-se que há ou não tecidos 

formados, mas, não se pode estabelecer necessariamente, relação direta com os processos 

fisiológicos das sementes (PUPIM et al., 2008). 

 Há de se considerar também que os efeitos dos danos mecânicos, que podem ocorrer a 

partir de lesões nos tecidos da semente não identificadas pelo teste de raio X. Conforme Burg 

et al. (1994), algumas sementes que possuem características normais no teste de raio X, 

podem apresentar problemas na germinação, possivelmente por infecções invisíveis com 

microrganismos e sementes fisiologicamente comprometidas ou mortas, devido a deterioração 

(Figura 5). 
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Figura 5 – Sementes de Moringa oleifera apresentando características normais no teste de raio 

X, mas apresentando problemas no teste de germinação. 

 
Fonte: Autor 

 

Utilizando a análise de imagens para identificar os efeitos dos danos mecânicos sobre 

a germinação de sementes de milho, Cicero et al. (1998) constataram que rupturas presentes 

no endosperma, causando restrições nas translocações de nutrientes para o eixo embrionário, 

ou as que ocorriam diretamente sobre o eixo embrionário, eram as que afetavam 

negativamente a germinação das sementes. 

Segundo Carvalho e Oliveira (2006), a técnica de radiografia não detecta todos os 

problemas de qualidade de sementes, mas permite, na maioria dos casos, avaliar de forma 

rápida e não destrutiva, a morfologia interna, fornecendo informações úteis e essenciais para a 

pesquisa e controle de qualidade de sementes. 

Esses resultados confirmam que a morfologia interna pode ser um indicativo do 

potencial de viabilidade das sementes, confirmando os resultados obtidos por outros autores 

para sementes de diferentes espécies, como Terminalia argentea (GOMES, 2013), 

Platypodium elegans (SOUSA et al., 2008), Bowdichia virgilioides (ALBUQUERQUE; 

GUIMARÃES, 2008) e Ricinus communis (CARVALHO; OLIVEIRA, 2006). 

Os resultados obtidos no teste de germinação (Tabela 3) apresentaram valores de 

germinação elevados, sem diferir significativamente entre si, com exceção dos lotes 3 e 4. 

Elevados porcentuais de germinação, a exemplo dos que foram obtidos nesta pesquisa, não 

denotam, necessariamente, que os lotes possuem alto vigor (GUEDES  et  al.,  2009), pois o 

teste de germinação é conduzido sob condições favoráveis de temperatura, luz, substrato e 

umidade, permitindo ao lote expressar o potencial máximo para produzir plântulas normais. 
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Tabela 3 – Germinação (G), Índice de velocidade de germinação (IVG), Primeira contagem 

de germinação (PC), Comprimento de plântula (CP), Comprimento da parte área (CA), 

Comprimento radicular (CR), Massa seca de plântulas (MSP) de sementes de Moringa 

oleifera Lam. provenientes de quatro lotes. 

LOTE G (%) IVG PC (%) CA (cm) CR (cm) CP (cm) MSP (g) 

L1 93,5 ab 7,7 ab 91,5 ab 5,0 b 4,8 c 9,9 c 40,6 b 

L2 94,0 ab 7,8 ab 93,5 ab 6,8 a 8,2 ab 15,0 ab 80,5 a 

L3 87,0 b 7,1 b 85,0 b 4,9 b 6,3 bc 11,4 bc 52,9 b 

L4 97,0 a 8,0 a 95,5 a 5,9 ab 9,7 a 15,6 a 52,8 b 

CV (%) 4,51 4,31 4,52 13,00 17,34 14,76 16,45 

As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo 

Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Para o índice de velocidade de germinação e para o teste de primeira contagem 

(Tabela 3), os lotes 1, 2 e 4 não diferiram estatisticamente entre si, entretanto, os lotes 1 e 2 

não apresentaram diferenças significativa em níveis de vigor em relação ao lote 3.  

A semelhança entre os resultados desses dois últimos testes é explicável, uma vez que 

o teste de primeira contagem também avalia, mas indiretamente, a velocidade de germinação. 

O melhor desempenho do lote 4 também foi manifestado na determinação da velocidade de 

germinação; ainda neste teste, o lote 3 foi identificado como o menos vigoroso. A 

manifestação do vigor das sementes responde diretamente à influência do meio ambiente e, 

portanto, testes baseados no desenvolvimento de plântulas, como primeira contagem e 

velocidade de germinação, podem não apresentar sensibilidade suficiente para acusar 

diferenças pouco acentuadas no potencial fisiológico (MARCOS FILHO, 1999). 

No teste de comprimento de plântula da parte área (Tabela 3), os lotes 2 e 4 não 

diferiram estatisticamente entre si, assim como o lote 4 não apresentou diferença estatística 

dos lotes 1 e 3. Entretanto, para o comprimento radicular e comprimento total de plântula, 

observa-se que o lote 2 não diferiu do lote 4. Em contraste o lote 1, por sua vez, não diferiu do 

lote 3 para esta variável. As sementes mais vigorosas originam plântulas com maior 

desenvolvimento (comprimento ou massa seca), traduzindo a eficiência da ação de 

mecanismos de reparo e da mobilização de reservas e de síntese de novos tecidos durante a 

germinação (MARCOS FILHO, 2010).   
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Para a massa seca de plântulas o lote 2 diferiu dos demais lotes (Tabela 3), sendo que 

os lotes 1, 3 e 4 não diferiram entre si. Este teste mostrou-se pouco sensível para diferenciar 

os lotes em diferentes níveis de vigor.  

Verifica-se que entre os resultados obtidos, o teste de avaliação de plântulas, pelo qual 

se mede diretamente o comprimento de plântula, ou parte dela, foi mais sensíveis em 

diferenciar em níveis de vigor os quatro lotes analisados. 

Para a variável área embrionária, os lotes 2 e 3 não diferiram estatisticamente entre si, 

entretanto, os lotes 1, 2 e 4 diferiram dos demais lotes (Tabela 4). Dessa forma, comparando-

se com os resultados de germinação, observa-se que o lote 2 que apresentou maior percentual 

de área embrionária (72,3%) também apresentou elevada porcentagem de germinação (94%), 

comprimento de plântula (15,0%) e massa seca de plântulas (80,5%) (Tabela 4).  

Tabela 4 – Área embrionária (%), perímetro (mm), esfericidade ou fator de forma, largura 

(mm), altura (mm) de quatro lotes de sementes de Moringa oleifera. 

LOTE Área 

embrionária (%) 

Perímetro (mm) Largura (mm) Altura (mm) Esfericidade 

L1 57,68 c 32,51 a 6,57 b 6,40 b 0,34 a 

L2 72,39 a 37,48 a 7,30 a 7,39 a 0,34 a 

L3 70,42 ab 40,35 a 7,35 a 7,38 a 0,29 a 

L4 66,43 b 37,78 a 7,15 a 7,11 a 0,33 a 

CV (%) 3,93 10,12 2,77 3,92 24,16 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

É possível que o menor volume de tecidos de reserva possa prejudicar a germinação, 

como foi relatado por Socolowski et al. (2011) para sementes de Xylopia aromatica. Esses 

autores verificaram, por meio da análise de imagens de raio X, que sementes de maior massa 

possuiam endosperma bem formado e que houve relação direta entre esta característica e os 

resultados de emergência de plântulas. Constataram, ainda, que as sementes de maior massa 

germinaram de forma mais rápida e em maior proporção que sementes de menor massa. 

Entretanto, outros fatores não relacionados diretamente com a morfologia interna de 

sementes, como balanço hormonal e atividade enzimática, influenciam na reorganização das 

estruturas celulares da semente durante a embebição, na síntese e na degradação de compostos 

durante a mobilização das reservas armazenadas nas sementes, assim como na expansão, na 

divisão e no crescimento celular, que ocorrem durante a germinação (NONOGAKI et al., 

2010). 
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A variável perímetro não apresentou diferença significativa entre os lotes avaliados. 

Entretanto para as variáveis largura e altura da área embrionária, os lotes 2, 3 e 4 não 

diferiram entre si, sendo que o lote 1 diferiu dos demais lotes (Tabela 4). 

A esfericidade ou fator de forma define o quão circular é a partícula sendo que para 

um círculo perfeito, a esfericidade equivale ao valor 1. Para as sementes de moringa o fator de 

forma obtido entre os lotes variou de 0,29 a 0,34 indicando que as sementes possuem formato 

semelhante a um círculo não perfeito (Figura 6). Em sementes de Senna macranthera o fator 

de forma obtido foi de 0,52 indicando que as sementes também possuem formato semelhante 

a um círculo não perfeito (POZITANO; ROCHA, 2011). 

Figura 6 – Imagem de sementes moringa radiografadas e suas variações de esfericidade ou 

fator de forma, resultando em um formato semelhante a um círculo não perfeito. 

 
Fonte: Autor 

 

Com base nos resultados obtidos na análise das imagens com o software ImageJ, 

constatou-se que as sementes dos lotes 1 e 4 tiveram área embrionária média de 57,7% e 

66,4% , respectivamente, em relação à área total da semente, ao passo que, nas sementes do 

lote 2 e 3, esse valor foi maior, sendo de 72,4% e 70,4%, respectivamente (Tabela 5). 

Tabela 5 – Área embrionária (AE) e desvio-padrão (DP) em cada categoria (C) de morfologia 

interna de sementes de Moringa oleifera. 

 
DP 

C 

Lote AE (%) 1 2 3 

L1 57,7 4,8 < 52,9 52,9 – 62,5 > 62,5 

L2 72,4 6,7 < 65,6 65,6 – 79,1 > 79,1 

L3 70,4 6,5 < 63,9 63,9 – 77,0 > 77,0 

L4 66,4 6,4 < 60,0 60,0 – 72,8 > 72,8 
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A distribuição das sementes quanto à área embrionária dentro de cada lote pode ser 

visualizada na Figura 7A, na qual se observa que a maioria das sementes dos lotes 1, 3 e 4 

tiveram valores de área embrionária inferiores a 60% em relação à área total da semente, ao 

passo que, no lote 2, várias sementes tiveram valores de áreas embrionária acima de 60% e, 

em alguns casos, chegando a 99%. Observa-se na figura 8B a distribuição do comprimento de 

plântulas para os quatro lotes de sementes moringa, em que verifica-se que nos lotes 1, 2 e 4 

uma maior quantidade de plântulas consideradas normais, enquanto que no lote 3 apresentou 

uma grande quantidade de sementes mortas e plântulas anormais (Figura 7B). 
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Figura 7 – Distribuição da área embrionária (%) no interior das sementes (A) e distruibuição 

do comprimento (cm) de plântulas (B) em quatro lotes de Moringa oleifera. 
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As diferenças de preenchimento no interior das sementes podem ocorrer durante o seu 

processo de formação e maturação, uma vez que o potencial fisiológico de uma semente 

depende do suprimento de assimilados durante o desenvolvimento das sementes (RABBANI 

et al. 2013; OLIVEIRA et al. 2013; MARCOS FILHO, 2005). Os resultados apresentados na 

Figura 8 corroboram com o que afirmaram estes autores, e demonstram que, sementes com 

maior área preenchida, apresentaram maior crescimento de plântulas e maior percentual de 

plântulas normais, como se observa nos lote 2 e 4 (Figura 8F, 8H) 

Em estudo semelhante ao presente trabalho, com uso do teste de raio X para avaliar a 

qualidade das sementes de mamona, verificou-se que quanto maior for o número de sementes 

que conseguiram atingir o estádio da maturidade fisiológica, com o máximo acúmulo de 

matéria seca (sementes cheias e opacas) por ocasião da colheita, melhor será o potencial 

fisiológico e, consequentemente, o de conservação das sementes no armazenamento 

(KOBORI; CICERO; MEDINA, 2012). Contudo, métodos que permitam identificar sementes 

em diferentes estágios de maturação e de deterioração dos lotes, como a exemplo do teste de 

raio X, são ferramentas extremamente úteis na separação das sementes com tecidos 

deteriorados e má formação do embrião que consequentemente irão resultar em um baixo 

potencial fisiológico. 

A análise de imagens para a avaliação da morfologia interna da semente é um 

procedimento importante e fundamental para a caraterização dos lotes, visto que, a 

informação sobre a presença de sementes vazias e defeituosas é desejável, pois pode 

influenciar significativamente nos resultados de germinação. Porém, o teste de raio X ainda 

não é considerado um procedimento rotineiro adotado pelas empresas produtoras de sementes 

como parâmetro de qualidade, talvez seja pelo fato do alto custo de aquisição do equipamento 

de raio X ou o alto custo para a realização do procedimento para um número grande de 

sementes.  

O uso de sistema de imagens como o relatado no presente trabalho, pode contribuir 

para o aprimoramento da qualidade de lotes, permitindo a identificação de sementes com 

menor potencial e o descarte destas antes da comercialização, auxiliando no controle de 

qualidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

O teste de raio X em sementes de moringa foi eficiente para caracterizar a morfologia 

interna das sementes, e relacionar a mesma com o teste de germinação.  
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A análise de imagens radiográficas de sementes de Moringa oleifera, com o software 

ImageJ, permite a mensuração das áreas embrionária e total, assim como a determinação da 

relação deste teste com  a germinação.  
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Capítulo 2 
 

 

Potencial fisiológico de sementes de Moringa 

oleifera Lam. por meio de sistema computadorizado 

de análise de imagens de plântulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

POTENCIAL FISIOLÓGICO DE SEMENTES DE Moringa oleifera LAM. POR 

MEIO DE SISTEMA COMPUTADORIZADO DE ANÁLISE DE IMAGENS DE 

PLÂNTULAS 

 

RESUMO 

A análise de imagens digitais tem grande potencial de uso na determinação do vigor de 

sementes. Associada aos métodos que avaliam o desenvolvimento de plântulas, essa técnica 

possibilita a análise dimensional de imagens com rapidez e precisão. O resultado é a extensão 

total de cada plântula via quantificação computadorizada do comprimento de suas partes 

constituintes, além da avaliação do vigor por meio de parâmetros relacionados ao crescimento 

e uniformidade das plântulas, calculados a partir do processamento de imagens digitais 

obtidas no teste de geminação.  Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo 

verificar a potencialidade de utilização do software “Sistema de Análise de Plântulas” (SAP), 

desenvolvido especialmente para a espécie Moringa oleifera Lam., para detectar diferenças de 

vigor entre os lotes de sementes, em comparação com as informações fornecidas pelos testes 

tradicionalmente utilizados para esta espécie. Foram utilizados quatro lotes de sementes de 

moringa coletadas manualmente em diferentes localidades. Foi avaliada a sua qualidade 

fisiológica através do teste germinação, massa seca de plântulas em laboratório, emergência 

em casa de vegetação, primeira contagem de emergência, índice de velocidade de emergência, 

comprimento de plântulas e teste de frio. Para esses testes, o delineamento experimental 

utilizado foi o inteiramente casualisado com quatro repetições de 50 sementes.  Para a 

determinação do vigor das sementes por meio do SAP, as plântulas foram avaliadas aos três, 

seis e oito dias após a semeadura do teste de germinação, sendo obtidos dados, apenas aos seis 

e oito dias, referentes ao índice de uniformidade de desenvolvimento, crescimento, vigor e 

comprimento de plântulas. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente 

casualisado com quatro repetições de 25 sementes. A análise computadorizada de imagens de 

plântulas de moringa, com o uso do software SAP, demostrou potencialidade na avaliação do 

vigor de sementes de moringa, uma vez que, detectou diferenças de vigor entre os lotes de 

sementes, em comparação com as informações fornecidas pelos testes tradicionalmente 

utilizados para esta espécie. A utilização deste poderá auxiliar em futuros trabalhos, com a 

vantagem de minimizar os erros de interpretação humana, quando realizados manualmente, 

permitindo a obtenção de valores mais precisos e comparáveis.  

 

 

Palavras chaves: Vigor. Sistema de Análise de Plântulas. Imagens digitais. 
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PHYSIOLOGICAL POTENTIAL OF Moringa oleifera LAM. SEEDS THROUGH 

SEEDLINGS COMPUTERIZED IMAGE ANALYSIS SYSTEM 

 

ABSTRACT 

 

The digital image analysis has great potential for use in determining the vigor seeds. 

Associated with methods that evaluate the development of seedlings, this technique enables 

the dimensional analysis quickly and accurately with images. The result is the total extension 

of each seedling quantifying the length of its constituent parts, as well as vigor through 

parameters related to growth and uniformity of seedlings, calculated from the digital image 

processing obtained in twinning test. In this context, the present study aimed to verify the 

capability of using the software "Seedlings Analysis System" (SAP), developed especially for 

the species Moringa oleifera Lam., to detect vigor differences among seed lots, compared 

with the information provided by the tests traditionally used for this species. They used four 

lots of moringa seeds manually collected at different locations. We evaluated the 

physiological quality by the germination test, seedling dry matter in the laboratory, 

emergency in the greenhouse, the emergence first count, emergence speed index, seedling 

length and cold test. For these tests, the experimental design was completely randomized with 

four replications of 50 seeds. For determining the vigor of the seeds through the SAP, the 

seedlings were evaluated at three, six and eight days after sowing the germination test, data 

being obtained only at six-eight days, for the development of uniformity index, growth, vigor 

and length of seedlings. The experimental design was completely randomized with four 

replications of 25 seeds. Computer analysis of moringa seedlings of images with the use of 

SAP software, demonstrated capability in assessing the effect of moringa seeds, once detected 

vigor differences among seed lots, as compared to the information provided by tests 

traditionally used for this species. Use of this may assist in future work, with the advantage of 

minimizing the errors of human interpretation, when performed manually, allowing to obtain 

more accurate and comparable values. 

 

 

Key words: Vigor. System seedlings Analysis. Digital images. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os testes de vigor, de uso cada vez mais rotineiro pela indústria de sementes, 

constituem-se em um instrumento imprescindível na determinação do potencial fisiológico de 

sementes. As empresas produtoras e as instituições oficiais têm incluído esses testes em 

programas internos de controle de qualidade para a garantia do potencial fisiológico das 

sementes destinadas à comercialização (MARCOS FILHO, 2005). 

Na análise de vigor de sementes, busca-se o uso de procedimentos que sejam de baixo 

custo, de fácil execução e que permitam a obtenção de resultados confiáveis em curto espaço 

de tempo. Embora alguns testes de vigor produzam resultados confiáveis, sempre há espaço 

para a continuidade de pesquisa e aprimoramento de metodologia ou inclusão de alternativas 

inovadoras (MARCOS FILHO; KIKUTI; LIMA, 2009). 

Entre os testes de análise de vigor, o teste de comprimento de plântulas, se destaca por 

ser um teste de baixo custo e fácil execução por não necessitar de equipamentos e nem de 

analistas especializados, no entanto a medição é realizada manualmente, demandando tempo e 

estando muitas vezes sujeita as variações entre analistas (DORNELAS; LOBO; VIEIRA, 

2005).  

Por esta razão, a alternativa que reduziria o tempo gasto para a realização da avaliação 

manual, bem como eliminaria a subjetividade do teste, seria a automatização desse processo, 

pois além de ser um teste rápido ele seria também um teste com resultados mais precisos 

(MARCOS FILHO; KIKUTI; LIMA, 2009). Dessa forma, uma técnica relativamente recente 

que tem grande potencial para a avaliação da qualidade de sementes é a análise 

computadorizada de plântulas.  

Diante da necessidade, foi desenvolvido na Unidade Acadêmica Especializada em 

Ciências Agrárias, UAECIA/UFRN, uma nova técnica de análise computadorizada de 

imagens de plântulas, adaptada para a espécie Moringa oleifera, utilizando a plataforma 

computacional MATLAB 2014a. A avalição é feita por meio de análise de imagens de alta 

resolução que permite obter, além do comprimento da plântula e suas partes, resultados 

referentes ao índice de vigor, crescimento e uniformidade. O mesmo permite efetuar a análise 

relativamente rápida de plântulas (geralmente menos de 10 segundos para avaliação de 20 ou 

25 plântulas em um rolo de papel germitest), o que representa economia significativa de 

tempo, em comparação às técnicas manuais de avaliação do desempenho de plântulas.  

De forma semelhante ao sistema desenvolvido por Sako et al. (2001), o software 

calcula índices de crescimento e uniformidade de desenvolvimento, ambos variando de 0 a 
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1000; esses valores são diretamente proporcionais ao vigor das sementes. A uniformidade de 

desenvolvimento é um parâmetro avaliado pelo software, com base na comparação do 

crescimento de plântulas com o máximo crescimento esperado para plântulas de cada espécie 

dentro do limite estabelecido para sua avaliação.  

A literatura tem documentado vários estudos envolvendo a análise de imagens em 

tecnologia de sementes, visando estabelecer a relação com o vigor de sementes (MARCOS 

FILHO; KIKUTI; LIMA, 2009). Neste sentido, McCormac et al. (1990) demonstrou a 

viabilidade do uso de um sistema automático para a determinação do vigor de sementes de 

couve-flor, mediante a avaliação individual do comprimento da raiz primária das plântulas. 

Mas recentemente, Sako et al., (2001) desenvolveram um programa destinado à determinação 

do vigor de sementes de alface, mediante a análise computadorizada de imagens de plântulas 

(Seed Vigor Imaging System - SVIS®). Esse programa também foi utilizado com sucesso 

para a avaliação do vigor de sementes de outras espécies como soja (HOFFMASTER et al., 

2003; MARCOS FILHO; KIKUTI; LIMA, 2009), milho (OTONI; McDONALD, 2005; 

GOMES JUNIOR et al., 2009) e melão (MARCOS FILHO et al., 2006). 

De fato, investimentos no desenvolvimento de análises automatizadas de imagens de 

plântulas para avaliação do potencial fisiológico de diferentes espécies representam uma 

técnica vantajosa na avaliação do vigor de lotes de sementes, uma vez que, permite 

diferenciar lotes em níveis de vigor, de maneira relativamente rápida e precisa 

(HOFFMASTER et al., 2003; MARCOS FILHO; KIKUTI; LIMA, 2009; SAKO et al., 2001).  

Nesse sentido, objetivo desta pesquisa foi verificar a potencialidade de utilização do 

software “Sistema de Análise de Plântulas” (SAP), desenvolvido especialmente para a espécie 

Moringa oleifera Lam., para detectar diferenças de vigor entre os lotes de sementes, em 

comparação com as informações fornecidas pelos testes tradicionalmente utilizados para esta 

espécie. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizados quatro lotes de sementes de moringa coletadas manualmente em 

diferentes localidades: Caiçara do Rio do Vento – RN (L1), Parelhas – RN, (L2), 

Assentamentos do Estado de São Paulo – SP (L3) e Ceará Mirim – RN (L4), que foram 

caracterizados fisiologicamente por meio dos seguintes testes: 

Grau de umidade - Foi realizado com duas subamostras (repetições) de 4,5 ± 0,5 g de 

sementes por lote, pelo método de estufa a 105 ± 3 ºC, durante 24 horas (BRASIL, 2009).  
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Teste de germinação - Para cada tratamento, utilizou-se 200 sementes, divididas em 

quatro repetições com 50, as quais foram semeadas em papel (tipo Germitest®), umedecido 

com água destilada, na proporção de 3 vezes o peso da massa seca do substrato. Em seguida, 

os mesmos foram organizados na forma de rolos, embalados em sacos plásticos transparentes, 

e acondicionados em germinador tipo B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand) regulado à 

temperatura de 30°C com luz contínua. As contagens das sementes germinadas foram 

realizadas diariamente do 4º até o 10° dia após o início do teste. Os resultados foram 

expressos em porcentagem de plântulas normais, de acordo com as recomendações das Regras 

para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). 

Teste de emergência pelo “método bandeja” – Conduzido em casa de vegetação, 

utilizando-se bandejas plásticas, com capacidade volumétrica aproximada de 9 L, contendo 

areia previamente lavada, peneirada e esterilizada, umedecida inicialmente com 60% de sua 

capacidade retenção máxima, conforme sugerido por Brasil (2009).  Quatro subamostras de 

25 sementes foram distribuídas nas bandejas e as irrigações realizadas sempre que necessário 

para manter o substrato na capacidade de campo. As avaliações de plântulas emersas foram 

feitas aos 7 dias para a obtenção do Estande Inicial e 14 dias após a montagem do teste para o 

Estande Final e os resultados expressos em porcentagem. 

Primeira contagem de emergência - Consistiu do registro do número de plântulas 

normais obtidas aos 7 dias após o início do teste de emergência, seus valores também foram 

expressos em porcentagem. 

Índice de velocidade de emergência (IVE) - Foi determinado mediante a contagem 

diária do número de plântulas normais identificadas no teste de emergência em campo, sendo 

o seu índice de velocidade de emergência calculado conforme a metodologia proposta por 

Maguire (1962), com os resultados expressos em porcentagem. 

Comprimento e massa seca de plântula - Após a contagem final do teste de 

emergência, as plântulas normais foram destorroadas, lavadas, secas e posteriormente 

submetidas a medições com o auxílio de uma régua graduada e os resultados expressos em 

centímetro. As mesmas plântulas das avaliações anteriores foram acondicionadas em sacos de 

papel do tipo Kraft e levados a estufa regulada a 65°C até obtenção de peso constante (48 

horas) e, decorrido esse período, pesadas em balança analítica com precisão de 0,001 g, com 

os resultados expressos em grama (NAKAGAWA, 1999). 

Teste de Frio - Foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes para cada lote. As 

sementes foram semeadas em rolos de papel, de forma semelhante ao descrito para o teste de 

germinação, e mantidas em câmara fria regulada a 15°C durante dez dias, após este período, 
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os rolos foram transferidos para o germinador do tipo BOD previamente regulado a 25°C, 

onde permaneceram por mais seis dias, conforme sugerido por Hampton; Tekrony (1995); 

Dias; Barros (1995). Ao término deste período, foi realizada a contagem do número de 

plântulas normais para cada amostra, cujos resultados foram expressos em porcentagem. 

Estudo do procedimento para análise de imagens de plântulas – Para a obtenção das 

plântulas para a análise de imagens foram utilizadas quatro repetições de 25 sementes para 

cada lote, colocadas para germinar em duas fileiras situadas no terço superior da superfície do 

papel (tipo Germitest®) umedecido com água destilada, na proporção de 3 vezes o peso da 

massa seca do substrato, de acordo com metodologia proposta pela Krzyzanowski (1991). Em 

seguida, os mesmos foram organizados na forma de rolos, embalados em sacos plásticos 

transparentes, e acondicionados em germinador tipo B.O.D. (Biochemical Oxygen Demand) 

regulado à temperatura de 30°C com luz contínua, por três, seis e oito dias.  

As plântulas de cada repetição foram transferidas do papel (tipo Germitest®) para uma 

folha de papel EVA com coloração azul com dimensões 40 x 60 cm (Figura 1). As imagens 

das plântulas foram obtidas por meio do uso de uma câmera digital, modelo PowerShot 

(SX160 IS), com resolução de 16 MP. Em seguida as imagens foram salvas em disco rígido e, 

em seguida, analisadas com o uso do software “Sistema de Análise de Plântulas (SAP)” 

instalado em computador AMD A6- 5400B, com CPU de 3,60 GHz, 4 GB RAM e HD de 

500Gb, operado pelo sistema Windows 7.  

Figura 1 – Folha de papel EVA de coloração azul com dimensões 40 x 60 cm, contendo nove 

espaçamentos para disposição das plântulas por repetição. O último espaçamento é destinado 

à métrica de 1 cm. 

 
Fonte: Autor 
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Ao iniciar o sistema é necessário fazer o registro dos valores da parte aérea e radicular 

de uma plântula normal para a espécie e os pesos dos parâmetros de crescimento e 

uniformidade (Figura 2-C). A composição do índice de vigor compreende a combinação das 

avaliações do crescimento e uniformidade de desenvolvimento das plântulas. Assim, para a 

composição do cálculo do índice de vigor, foi utilizada a proporção crescimento/uniformidade 

de 70:30. A escolha dessa proporção foi baseada na pesquisa de Gomes Junior (2009).  

Figura 2 – Procedimento para análise de imagens de plântulas no software Sistema de Análise 

de Plântulas (SAP) desenvolvido pela instituição de ensino Unidade Acadêmica Especializada 

em Ciências Agrárias, UFRN, Macaíba, RN, Brasil, 2015. (A) Tela de abertura do software 

Sistema de Análise de Plântulas (SAP); (B) Seleção da espécie a ser analisada; (C) Registro 

dos valores da parte aérea e radicular de uma plântula a ser considerada germinada e os pesos 

dos parâmetros de crescimento e uniformidade; (D) Tela de opções do sistema e 

processamento; (E) Tela do processamento individual de cada plântula selecionada por 

repetição; (F) Escolha da etapa “Gerar arquivo”; (G) Visualização dos dados fornecidos do 

último processamento; (H) Arquivo em formato Excel gerado automaticamente e salvo na 

pasta selecionada para o carregamento das imagens; (I) Arquivo do Excel com todas 

informações geradas pelo software. 

 
Fonte: Autor 
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Depois de computados esses valores, foram iniciados o carregamento das imagens das 

plântulas por repetição e posteriormente o processamento inicial de cada plântula. Durante as 

análises, o eixo raiz/hipocótilo de cada plântula é marcado em azul e a parte aérea em 

vermelho, e para maioria das plântulas, o eixo é identificado corretamente; no entanto, pode 

haver necessidade de efetuar correções manuais de erros, como o auxílio do “mouse”. Em 

cada processamento individual foram fornecidos os valores correspondentes ao comprimento 

da parte aérea, demarcada em vermelho, o comprimento da parte radicular, demarcada em 

azul, e a altura total da plântula, em centímetros, além do tipo de germinação (normal ou 

anormal) (Figura 2-E). Essas informações são apresentadas em janela situada ao lado das 

imagens das plântulas. Para obter os resultados correspondentes a cada uma das mensurações 

e dos valores médios do índice de vigor, crescimento e uniformidade de desenvolvimento para 

cada lote é necessário ir com o cursor em “opções de processamento > Gerar arquivo”. Os 

resultados serão automaticamente salvos em um arquivo de Excel e arquivados na pasta 

correspondente ao lote analisado.  

Delineamento experimental - Os testes foram conduzidos em delineamento 

experimental inteiramente casualizado com quatro repetições por tratamento. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e comparação das médias pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. Foram calculados os coeficientes de correlação entre os índices fornecidos pelo 

sistema computadorizado para a análise de plântulas SAP e os demais testes realizados. Para 

todas as análises, utilizou-se do programa estatístico ASSISTAT (CTRN/UFCG), versão 7.7 

beta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1, são apresentados os valores médios do grau de umidade das sementes de 

moringa. Observa-se que não houve variação elevada entre os dados, o que se torna 

importante, uma vez que a uniformidade do teor de água das sementes é essencial para a 

padronização das avaliações e obtenções de resultados consistentes (MARCOS FILHO, 

1999), sendo o lote 2 (8,53%) o que apresentou maior grau de umidade, quando comparado 

aos demais lotes. 
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Tabela 1 – Grau de umidade (%) de quatro lotes de sementes de Moringa oleifera Lam.  

Lotes GU % 

L1  7,31 

L2  8,48 

L3  8,00 

L4  7,36 

 

O metabolismo das sementes é fortemente influenciado pelo seu grau de umidade; 

assim, dependendo de seu percentual, pode-se inferir sobre o potencial de armazenamento ou 

se poderá desencadear o processo de germinação, por exemplo. Neste sentido, se 

convencionou para sementes o percentual de 13% como parâmetro de comercialização, ou 

seja, toda semente com mais de 13% terá seu peso ajustado para 13%. Por outro lado, lotes de 

sementes com menos de 13%, em geral não sofrem ajuste em seu peso; isto principalmente 

por possuírem um maior potencial de armazenamento (http://www.seednews.inf.br/). 

Na Tabela 2, encontram-se os valores médios referentes aos testes de germinação (G), 

massa seca de plântulas em laboratório (MSPL), emergência (E), primeira contagem de 

emergência (PCE), índice de velocidade de emergência (IVE), comprimento de plântulas em 

campo (CPC) e teste de frio (TF), constatando-se diferenças significativas entre os resultados 

para lotes nas variáveis avaliadas.  

Tabela 2 – Germinação (G), massa seca de plântulas em laboratório (MSPL), emergência (E), 

primeira contagem de emergência (PCE), índice de velocidade de emergência (IVE), 

comprimento de plântulas em campo (CPC) e teste de frio (TF) de quatro lotes de sementes 

Moringa oleifera Lam. 

Lotes G(%) MSPL (%) E (%) PCE (%) IVE CPC (%) TF (%) 

1 99,00 a 25,36 c 92,00 a 2,64 a 37,00 ab 16,03 a 91,50 a 

2 87,00 b 42,74 a 44,00 c 1,23 b 11,00 b 12,71 ab 42,00 c 

3 94,00 ab 38,03 ab 69,00 b 2,13 a 32,00 ab 16,46 a 70,50 b 

4 97,00 ab 31,58 bc 84,00 ab 2,76 a 49,00 a 9,53 b 91,00 a 

CV(%) 5,09 14,34 15,06 15,65 41,18 21,80 9,03 

As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo 

Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Verifica-se na tabela 2, que os lotes em estudo apresentaram valores de germinação 

elevados, sem diferir significativamente entre si, com exceção dos lotes 1 e 2. Elevados 

porcentuais de germinação, a exemplo dos que foram obtidos nesta pesquisa, não denotam, 

necessariamente, que os lotes possuem alto vigor (GUEDES  et  al.,  2009), uma vez que o 
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teste de germinação é conduzido sob condições favoráveis de temperatura, luz, substrato e 

umidade, permitindo ao lote expressar o potencial máximo para produzir plântulas normais.  

Para a massa seca de plântulas em laboratório (Tabela 2), observa-se que o lote 2 não 

diferiu do lote 3. Em contraste o lote 1, por sua vez, não diferiu do lote 4 para esta variável. O 

maior peso de massa seca, observado no lote 2, pode estar relacionado à sua capacidade de 

desenvolver um sistema radicular maior e mais vigoroso (GUEDES et al., 2013). Em relação 

a moringa, o desenvolvimento de plântula com um sistema radicular mais acentuado, 

provenientes de sementes mais vigorosas pode ser um aspecto vantajoso na adaptação e 

sobrevivência da espécie quando esta iniciar o processo de germinação, uma vez que sistema 

radicular maior e mais vigoroso será mais eficaz para absorção de água e nutrientes pela 

plântula. 

Os resultados obtidos no teste de germinação não estão de acordo com os obtidos para 

a emergência das plântulas no campo. Estima-se que em razão das condições não 

controláveis, pois as sementes foram submetidas ao teste de emergência em casa de 

vegetação, as diferenças de qualidade fisiológica de sementes entre os lotes testados tenham 

sido potencializadas. Assim, as diferenças não detectadas pelo teste de germinação, tornaram-

se evidentes, como pode ser observado entre os lotes 1 e 4, os quais exibem a melhor 

condição fisiológica, obtendo os maiores percentuais de plântulas emersas (Tabela 2). Um 

indicativo da eficiência dos testes para avaliação do potencial fisiológico de lotes de sementes 

é o teste de emergência em campo, pois na sua execução devem ser utilizadas condições que 

simulem aquelas que as sementes estarão sujeitas por ocasião da semeadura em campo 

(MARCOS FILHO, 2005). 

No teste de primeira contagem, os lotes 1, 3 e 4 não diferiram entre si, sendo que o 

lote 2 diferiu dos demais lotes (Tabela 2). Este teste mostra-se pouco sensível para diferenciar 

os lotes em diferentes níveis de vigor.   

Para o índice de velocidade de emergência em campo (Tabela 2), os lotes 1, 3 e 4 não 

diferiram estatisticamente entre si, entretanto, os lotes 1 e 3 não apresentaram diferenças 

significativa em níveis de vigor em relação ao lote 2.  

A semelhança entre os resultados desses dois últimos testes é explicável, uma vez que 

o teste de primeira contagem avalia, indiretamente, a velocidade de germinação. O melhor 

desempenho do lote 4 também foi manifestado na determinação da velocidade de emergência 

de plântulas; ainda neste teste, o lote 2 foi identificado como o menos vigoroso. Segundo 

Marcos Filho (1999), a manifestação do vigor das sementes responde diretamente à influência 

do meio ambiente e, portanto, testes baseados no desenvolvimento de plântulas, como 
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primeira contagem e velocidade de germinação, podem não apresentar sensibilidade suficiente 

para acusar diferenças pouco acentuadas no potencial fisiológico.  

No teste de comprimento de plântula (Tabela 2), em condições de casa de vegetação, 

os lotes 1, 2 e 3 não diferiram estatisticamente entre si, assim como o lote 2 não apresentou 

diferença estatística do lote 4. De acordo com Dan et al. (1987), as sementes vigorosas 

originam plântulas com maior taxa de crescimento em função da maior capacidade de 

transformação do suprimento de reservas dos tecidos de armazenamento e da maior 

incorporação destes pelo eixo embrionário.   

O que se constata com este estudo é que os testes de vigor para as sementes de 

moringa relacionados à emergência em campo foram os mais eficiente para ranquear os lotes 

em diferentes níveis de vigor quando comparados aos testes conduzidos em laboratório, dando 

mais segurança aos comerciantes e viveiristas que necessitem escolher lotes de melhor 

qualidade fisiológica. 

Os resultados para o teste de frio demonstram que houve diferenças significativas, 

com exceção do lote 1 (91,5%) que não diferiu do lote 4 (91,0%), entretanto os lotes 2 

(42,0%) e o lote 3 (70,5%) diferiram dos demais lotes. O teste de frio por oferecer condições 

mais estressantes, apresentou valores menores que o teste de germinação, conduzido em 

condições ótimas. Assim, esse teste foi mais sensível que os outros testes de caracterização 

fisiológica, para separar lotes em níveis de vigor (Tabela 2). 

O resultado de 91,5% no teste de frio não significa que 91,5% das plântulas vão 

sobreviver no campo, mas sim que um lote com 91,5% de germinação, após o teste de frio, 

tem maior probabilidade de sobreviver em campo, sob estresse, se comparado a um lote que 

apresente 42,0% de germinação. 

A avaliação do vigor no terceiro dia após a instalação do teste de germinação com o 

uso do software SAP, não forneceu resultados precisos e confiáveis, uma vez que, as plântulas 

não tiveram tempo suficiente para se estabelecer, e dessa forma, não houve possibilidade de 

diferenciar de forma segura o potencial fisiológico dos lotes de sementes de moringa.  

Em plântulas obtidas aos seis dias de idade para a variável comprimento da parte 

aérea, o SAP identificou lotes com vigor elevado, sem diferir significativamente entre si, com 

exceção dos lotes 2 e 3. Para a variável comprimento da parte radicular, observa-se que o lote 

2 não diferiu do lote 1. Em contraste o lote 4, por sua vez, não diferiu do lote 3 para esta 

variável. Para o comprimento total de plântula, os lotes 1, 2 e 4 não diferiram estatisticamente 

entre si, entretanto, os lotes 4 e 1 não apresentaram diferenças significativa em níveis de vigor 

em relação ao lote 3 (Tabela 3). O comprimento médio radicular foi mais eficiente na 
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identificação do vigor dos lotes em comparação com o comprimento médio da parte aérea, o 

que indica que o comprimento da parte radicular da planta está mais relacionado ao vigor das 

sementes do que a parte radicular.  

Tabela 3 – Avaliação de lotes de sementes de moringa, através do software “Sistema Análise 

de Plântulas” (SAP), desenvolvido pela instituição de ensino Unidade Acadêmica 

Especializada em Ciências Agrárias, UFRN, Macaíba, RN, Brasil, 2015, em plântulas com 

seis dias de germinação obtidas em câmara de germinação a 30° C: Comprimento médio da 

parte aérea, radicular e total da plântula, Índices de Vigor (IV), Crescimento (IC) e 

Uniformidade (IU). 

Lotes 

Seis dias de germinação 

Comprimento (cm)  Índices 

Aérea Radicular Total IV IC IU 

1 2,12 ab 3,55 ab 5,69 ab  652,75 a 23,13 a 922,59 a 

2 2,75 a 4,63 a 7,38 a  646,35 a 30,06 a 910,47 a 

3 0,56 b 0,89 c 1,46 b  638,51 a 5,90 b 909,63 a 

4 1,31 ab 1,89 bc 3,21 ab  651,60 a 15,45 ab 925,38 a 

CV (%) 49,06 45,09 45,79  2,57 39,02 2,48 

As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo 

Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

De acordo com Marcos Filho, Kikuti e Lima (2009), o índice de uniformidade de 

crescimento de plântulas é um dos parâmetros de maior importância na determinação do vigor 

de lotes de sementes. Para os quatro lotes estudados, não houve diferenciação, em níveis de 

vigor, com o uso do tal parâmetro. O mesmo ocorreu para o parâmetro índice de vigor (Tabela 

3). Esse resultado obtido já era esperado, pois lotes de sementes com alto potencial 

fisiológico, normalmente originam plântulas uniformes. Gomes Junior (2009) e Marcos Filho, 

Kikuti e Lima (2009) também relataram a baixa sensibilidade deste parâmetro na separação 

dos lotes em níveis de vigor. Por outro lado, no índice de crescimento, os lotes 1, 2 e 4 não 

diferiram estatisticamente entre si, assim como o lote 3 não apresentou diferença estatística do 

lote  4.  

Portanto, o índice de uniformidade fornecido para análise no SAP, na avaliação de 

plântulas com seis dias de idade, por si só, não foi uma ferramenta eficiente na avaliação do 

vigor dos quatro lotes de sementes de moringa, visto que, seus resultados, propiciaram 

variação distinta da verificada nos testes tradicionais utilizados na caracterização dos lotes. 

Na tabela 4, as análises dos resultados obtidos para as plântulas com oito dias de idade 

revelaram diferenças significativa do potencial fisiológico entre os lotes para todos os 
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parâmetros (comprimento da parte aérea, raiz e comprimento total, índices de vigor, 

uniformidade e crescimento). Essa diferenciação dos lotes com mais eficácia, pode estar 

relacionado ao melhor desenvolvimento das plântulas quando comparadas à avaliação aos seis 

dias, proporcionando uma melhor análise das imagens. 

Tabela 4 – Avaliação de lotes de sementes de moringa, através do software “Sistema Análise 

de Plântulas” (SAP), desenvolvido pela instituição de ensino Unidade Acadêmica 

Especializada em Ciências Agrárias, UFRN, Macaíba, RN, Brasil, 2015, em plântulas com 

oito dias de germinação obtidas em câmara de germinação a 30° C: Comprimento médio da 

parte aérea, radicular e total da plântula, Índices de Vigor (IV), Crescimento (IC) e 

Uniformidade (IU). 

Lotes 

Oito dias de germinação 

Comprimento (cm)  Índices 

Aérea Radicular Total IV IC IU 

1 5,16 a 5,89 ab 11,06 a  552,19 b 42,42 a 770,65 b 

2 4,82 ab 6,94 a 11,77 a  579,08 ab 46,79 a 807,20 ab 

3 3,25 c 3,99 b 7,24 b  613,69 a 28,10 b 864,66 a 

4 4,05 bc 5,47 ab 9,52 ab  590, 87 ab 37,52 ab 828,02 ab 

CV (%) 10,55 20,27 13,19  4,32 15,49 4,40 

As médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo 

Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Para a variável comprimento da parte aérea, observa-se que o lote 1 não diferiu do lote 

2. Em contraste o lote 3, por sua vez, não diferiu do lote 4 para esta variável. Para o 

comprimento da parte radicular, o SAP identificou lotes com vigor elevado, sem diferir 

significativamente entre si, com exceção dos lotes 2 e 3. Para o comprimento total de plântula, 

os lotes 1, 2 e 4 não diferiram estatisticamente entre si, entretanto, o lote 4 não apresentou 

diferença significativa em níveis de vigor em relação ao lote 3 (Tabela 4).  

No que se refere aos índices de vigor e uniformidade, tabela 4, apenas os lotes 1 e 3 

diferiram significativamente. Em relação ao índice de crescimento, os lotes 1, 2 e 4 não 

diferiram estatisticamente entre si, assim como o lote 3 não apresentou diferença estatística do 

lote  4. 

Os resultados da classificação dos quatro lotes de sementes de moringa pelo parâmetro 

de índice de vigor na avaliação realizada aos oito dias apresentaram semelhanças com a 

classificação do vigor pelos testes avaliados na caracterização dos lotes. Nesse sentindo, 

comparando a classificação dos lotes desse parâmetro com os testes de vigor, o lote 3 foi 
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superior aos demais lotes, nos testes de primeira contagem de emergência e comprimento de 

plântulas em campo; nos outros testes este lote teve comportamento intermediário.  

Apesar dos testes tradicionais mostrarem coerência na separação dos lotes de sementes 

moringa, no SAP esse resultados não foram observados. Isto pode ser confirmado pelos 

resultados da análise de correlação entre os índices calculados pelo SAP e os demais testes 

(Tabelas 5 e 6). Observa-se que tais testes não propiciaram classificação semelhante dos lotes, 

sendo que de maneira geral não houve correlação significativa entre os testes. O mesmo 

resultado foi obtido em pesquisa realizado por Caldeira (2010) para verificar a eficiência do 

sistema computadorizado (SVIS®) na avaliação do vigor de plântulas de girassol. A mesma 

conclui que a análise computadorizada de imagens de plântulas de girassol, provenientes do 

teste de germinação com o uso do software SVIS®, desenvolvido para soja, nem sempre 

apresenta resultados compatíveis com os testes tradicionais. 

Tabela 5 – Valores médios da correlação entre os testes de germinação (G), massa seca de 

plântulas em laboratório (MSPL), emergência (E), primeira contagem de emergência (PCE), 

índice de velocidade de emergência (IVE), comprimento de plântulas em campo (CPC) e teste 

de frio (TF) e o índice de vigor calculado pelo SAP em plântulas com seis dias de germinação 

obtidas em câmara de germinação a 30° C para os quatro lotes de sementes Moringa oleifera 

Lam. 

Correlação  G MSPL E PCE IVE CPC TF 

IV  0,457𝑛𝑠 −0,685𝑛𝑠 0,519𝑛𝑠 0,468𝑛𝑠 0,389𝑛𝑠 0,453𝑛𝑠 0,505𝑛𝑠 

ns: não significativo (p>=0.05) 

 

Tabela 6 – Valores médios da correlação entre os testes de germinação (G), massa seca de 

plântulas em laboratório (MSPL), emergência (E), primeira contagem de emergência (PCE), 

índice de velocidade de emergência (IVE), comprimento de plântulas em campo (CPC) e teste 

de frio (TF) e o índice de vigor calculado pelo SAP em plântulas com oito dias de germinação 

obtidas em câmara de germinação a 30° C para os quatro lotes de sementes Moringa oleifera 

Lam. 

Correlação  G MSPL E PCE IVE CPC TF 

IV  −0,257𝑛𝑠 0,575𝑛𝑠 −0,311𝑛𝑠 −0,139𝑛𝑠 0,050𝑛𝑠 −0,064𝑛𝑠 −0,215𝑛𝑠 

ns: não significativo (p>=0.05) 

 

De acordo com Chiquito (2011), as informações proporcionadas por diferentes testes 

podem ser aparentemente contraditórias e, em certos casos, amostras consideradas mais 

vigorosas quando se conduz determinado teste, podem ser identificadas como menos 

vigorosas em outros testes, uma vez que, o vigor compreende um conjunto de características 

cuja manifestação depende da situação em que a semente é exposta. Assim, os resultados de 

um teste em que as amostras são expostas a determinados tipos de estresse podem ser 

completamente diferentes daqueles obtidos em um teste para avaliação do desempenho de 

plântulas (comprimento, massa seca, velocidade de germinação, etc). 
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O processamento de um banco de imagens realizado por um sistema computadorizado 

de análise de plântulas se supera pela rapidez em relação análise manual, além de assegurar 

que um mesmo lote possa ser novamente processado, com um mesmo padrão de avaliação em 

casos de dúvida na análise (TEIXEIRA, 2004). Após o acesso a imagem, as informações dos 

parâmetros da parte aérea, radicular, comprimento total da plântula, índices de uniformidade, 

crescimento e vigor para cada repetição contendo 25 plântulas, são obtidos com tempo 

aproximado de processamento de cinco segundos. Testes que utilizam alta velocidade de 

captura de imagens e de processamento de dados são os mais indicados para fornecer alto 

nível de precisão nas análises de qualidade de sementes (DELL’ÁQUILA, 2007); seu uso 

também possui vantagens adicionais como proporcionar o arquivamento de imagens para 

análise posterior (GOMES JUNIOR et al., 2009). 

Embora a avalição tenha sido feita sem a reposição das plântulas no rolo, observa-se 

que não houve resultados conflitantes em relação à separação dos lotes em níveis de 

qualidade. Em pesquisa realizada por Caldeira (2010), comparando a avaliação feita com e 

sem reposição das plântulas no rolo, a mesma observou resultados conflitantes em relação à 

separação dos lotes em diferentes níveis de qualidade. O que permitiu inferir em sua pesquisa 

que há necessidade de maior adequação do programa usado em sementes de girassol. 

 

CONCLUSÃO 

O programa tem potencial para diferenciar lotes, entretanto os resultados não são 

semelhantes aos obtidos pelos métodos tradicionalmente utilizados para esta espécie. 
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