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RESUMO 

 

A análise de imagem para a avaliação da qualidade fisiológica de sementes vem sendo ao decorrer 
dos anos uma ferramenta muito importante, tanto para agilizar o processo da análise, como para ter 
uma melhor qualidade e resultados mais claros para o técnico. O método mais conhecido e também o 
mais utilizado é por meio do Teste de Raios – X, que permite analisar a anatomia interna e os danos 
mecânicos causados nas sementes, de forma mais rápida e segura. Com o avanço das pesquisas 
voltadas para esta área, hoje foram desenvolvidas novas ferramenta que contribuem para as análises 
de imagens, como o método de avaliação do vigor de plantas utilizando os softwares: Seed Vigor 
Imaging System (SVIS®)2 e o Sistema de Análise de Sementes (SAS®). O primeiro software foi 
desenvolvido pela Universidade Estadual de Ohio, EUA, contudo, o segundo é uma ferramenta 
desenvolvida com tecnologia nacional que permite a avaliação da germinação e do vigor. Outras 
técnicas como a Ressonância Magnética também vêm sendo cada vez mais utilizada para avaliar a 
qualidade de sementes. As técnicas de análise de imagens não afetam a germinação, não requerem 
tratamento prévio das sementes para serem aplicados e apresentam as vantagens de ser um método 
não destrutivo, rápido e de simples execução. Visto todas as vantagens oferecidas por esses métodos, 
atualmente a técnica se torna uma ferramenta disponível para todos os profissionais ligados a análises 
de sementes. Esta revisão de literatura tem como objetivo, mostrar o quanto é importante a utilização 
da análise de imagem na avaliação de qualidade das sementes, para que cada vez possa ser 
identificado lotes de sementes homogêneos e evitar ao máximo a perda da produtividade no campo 
devido a sementes de má qualidade. 

 
Palavras-chaves: Análise de Imagem. Germinação.  Raios – X.  Sementes. Vigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

An image analysis for an evaluation of the physiological quality of seeds comes from the analysis of a 
very important tool, both to speed up the analysis process and to better quality and clearer results for 
the technician. The best-known method is also the most used by the X - ray test, which allows to analyze 
an internal anatomy and the mechanical damages caused in the seeds, in a faster and safer way. The 
Seed Strength Analysis System (SVIS®) and the Seed Analysis System (SVIS®) and the Seed Analysis 
System (SAS®). The first software was developed by Ohio State University, USA, however, the second 
is a tool developed with national technology that allows an evaluation of germination and vigor. Other 
techniques such as magnetic resonance imaging have also been increasingly used to evaluate seed 
quality. As techniques of image analysis do not affect germination, they do not require previous 
treatment of the seeds to be applied and present as advantages of a non destructive method, fast and 
simple execution. Given all the advantages offered by these methods, its use is useful for all 
professionals involved in seed analysis. This literature review aims to show how important it is to use 
image analysis in seed quality assessment, so that homogeneous seed lots can be identified and avoid 
the maximum loss of field productivity due to seeds Poor quality. 

 

Keywords: Image Analysis. Germination. X - Rays. Seeds. Force. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Entre as formas de avaliar o desempenho das sementes, que, de acordo com 

França-Neto (2010), está relacionado às suas características de qualidades genética, 

física, fisiológica e sanitária, estão ensaios físicos, análises em laboratório e os testes 

de germinação. Contudo, uma nova técnica tem sido utilizada para avaliar a qualidade 

das sementes. A técnica da Análise de Imagens tem sido cada vez mais utilizadas por 

empresas e laboratórios ligados ao setor sementeiro. O processamento de imagens 

digitais de sementes diminui a necessidade de realizar procedimentos, que podem ser 

caros e/ou demorados. As técnicas de análise de imagens não afetam a germinação, 

não requerem tratamento prévio das sementes para serem aplicados e apresentam 

as vantagens de ser um método não destrutivo, rápido e de simples execução. Assim 

é possível verificar a qualidade de um lote de sementes de maneira segura, prática, 

com agilidade podendo reaproveitar as sementes usadas nos testes. 

O conceito de qualidade de sementes pode ser enfocado abordando os seus 

componentes principais, quais sejam: qualidade fisiológica, qualidade genética, 

qualidade sanitária, e qualidade física. Porém, a qualidade de sementes é, na 

realidade, uma interação de seus componentes, que, em conjunto determinam os 

seus atributos. Assim, é impossível dizer que um determinado lote de sementes que 

apresente bons padrões de qualidade, quando suas qualidades fisiológica, sanitária e 

física são excelentes, mas apresenta-se contaminado com sementes de espécies 

nocivas proibidas ou mesmo com elevado índice de mistura varietal. Assim, esse lote 

não está dentro dos padrões mínimos de qualidade para sua comercialização. 

Um dos requisitos básicos para a identificação de problemas associados com 

o potencial fisiológico de sementes é a avaliação da sua morfologia interna. Para 

algumas espécies, como a soja e o milho, o conhecimento sobre a morfologia interna 

das sementes proporciona eficiente apoio aos programas de controle de qualidade, 

principalmente com a utilização do teste de tetrazólio. Entretanto, para espécies ainda 

pouco exploradas pela pesquisa, como as florestais, a caracterização da morfologia 

interna das sementes, com a identificação das partes que as compõem, são 

fundamentais para a elucidação de dúvidas sobre a anormalidade de plântulas ou a 

presença de sementes não germinadas no teste de germinação. 
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Atualmente, a análise de imagens de sementes e plântulas tem-se mostrado 

eficiente para a avaliação dos componentes fisiológicos e físicos de sementes, que 

influenciam na qualidade dos lotes (SILVA et al., 2013). A análise de sementes é 

considerada uma atividade dinâmica constantemente evoluída, caracterizada pelas 

melhorias contínuas do desenvolvimento de processos e padronização. Para Guedes 

et al., (2011), a padronização desses métodos deve ser constantemente reavaliada 

mediante aplicação de testes de referência, de testes alternativos e da determinação 

de novas metodologias. 

Segundo Pinto et al. (2012), no processo de produção de sementes, estas são 

submetidas a uma série de etapas, para a obtenção de lotes de alta qualidade. Dentre 

estas, a colheita, o transporte, a movimentação e o beneficiamento sujeitam as 

sementes a impactos potencialmente causadores de injúrias mecânicas. Assim, os 

impactos e os danos ocasionados em sementes são praticamente inevitáveis, dentro 

deste processo, pois podem ocorrer em várias etapas mecanizadas e ser agravados 

a cada dia, haja vista a demanda crescente por mecanização do setor agrícola, o que 

mantém o dano mecânico como um dos problemas mais sérios na área de tecnologia 

de sementes. 

Técnicas de processamento de imagem são aplicadas a praticamente todas as 

ciências naturais, pois permitem a investigação de fenômenos complexos, que não 

poderiam ser acessados de forma adequada com técnicas de medição convencionais 

(JAHNE, 2005). Segundo Albuquerque (2000), processar uma imagem consiste em 

transformá-la sucessivamente com o objetivo de viabilizar a extração da informação 

nela presente. A área de processamento de imagens digitais está evoluindo 

continuamente. Tem havido um aumento significativo no nível de interesse em 

morfologia matemática, redes neurais, processamento de imagens coloridas, 

compressão de imagens, reconhecimento de imagens e em sistemas de análise de 

imagens baseados em conhecimento (GONZALES & WOODS, 2000). 

Para Belin et. al. (2011), os avanços tecnológicos de análise de imagens têm 

incentivado os cientistas a construir plataformas de fenotipagem, permitindo aquisição 

automática de dados de grande população de sementes. Novos domínios de 

aplicação em análise de imagens foram ampliados para realizar a fenotipagem por 

método de fluorescência, tomografia por emissão de pósitrons, ressonância 

magnética, termografia, dentre outros. 
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Portanto a avaliação da qualidade da semente está ligada ao bom resultado no 

campo, para uma maior eficiência para o produtor, junto com isso, o uso da análise 

de imagens se torna uma ferramenta para auxiliar e proporcionar ainda mais qualidade 

a semente. 

Esta revisão de literatura tem como objetivo, mostrar o quanto é importante a 

utilização da análise de imagem na avaliação de qualidade das sementes, para que 

cada vez possa ser identificado lotes de sementes homogêneos e evitar ao máximo a 

perda da produtividade no campo devido a sementes de má qualidade. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Histórico da Análise de Imagens na avaliação de qualidade de sementes. 

 

O pioneirismo da utilização da análise de raios X para a avaliação da morfologia 

interna de sementes é atribuído a SIMAK E GUSTAFSSON, (1953), com a 

identificação de anormalidades no embrião de sementes de Pinus sylvestris L, 

permitindo que as mesmas sejam semeadas para comparação com o teste de 

germinação, possibilitando o estudo da germinação em relação à imagem 

radiográfica. 

Apesar de não ser considerado um teste de viabilidade de sementes, como os 

testes de germinação e tetrazólio, a técnica de raios-x auxilia na determinação da 

viabilidade das mesmas, tendo como finalidade a seleção e descarte de sementes ou 

lotes de qualidades físicas e fisiológicas inferiores (OLIVEIRA, 2000). A informação 

sobre a ocorrência de sementes danificadas e vazias é desejável, já que essas 

sementes influenciam nos resultados de germinação dos lotes (CRAVIOTTO et al., 

2002). 

Segundo Oliveira et al. (2003), o uso da técnica de raios-x permitiu avaliar a 

extensão dos danos internos em sementes de canafístula, os quais foram 

classificados como severos (mais de 50% da área do embrião estava danificada) e 

afetaram a germinação. 

 

 

 

2.2 Objetivo do uso da Imagem na avaliação de qualidade da semente. 

 

O objetivo do uso de imagens para avaliar a qualidade de sementes é que 

possa ser determinado a proporção de sementes cheias, vazias, danificadas por 

insetos e danificadas mecanicamente, pelas características morfológicas 

evidenciadas na radiografia ou por meio de imagens digitais. Além disso proporciona 

criar um arquivo fotográfico das estruturas internas das sementes analisadas. 

 

 



11 
 

2.3  Uso de Raios-X para verificar a anatomia interna de sementes. 

 

A utilização da radiografia por meio de raios-X de baixa energia para avaliação 

da qualidade física das sementes é indicado pela International Seed Testing 

Assocition-ISTA1 (2004), que o considera um método rápido e não destrutivo, 

prescrevendo-o com a finalidade básica de detectar e analisar as estruturas internas 

das sementes, permitindo assim, a visualização de sementes cheias, vazias, mal 

formadas, com danos mecânicos ou ataque de insetos e fungos, e em alguns casos, 

possibilitando a detecção de anormalidades no embrião, além do seu estágio de 

desenvolvimento (SIMAK E GUSTAFSSON, 1953). Nessa circunstância, sementes da 

amostra destinada ao teste de germinação são previamente radiografadas e 

classificadas, de acordo com o perfil morfológico visualizado. 

O teste de raios-X consiste na estrutura interna das sementes, por meio da sua 

exposição a uma fonte de baixa energia de raios-X e a um filme fotossensível. Ao 

atravessarem as sementes e atingirem o filme, os raios permitem a formação de uma 

imagem latente, caracterizada por diferentes graus de sombras e luz.  

No trabalho realizador por Mondo et al. (2008), foi avaliado o dano causado nas 

sementes de feijão, mediante a impactos de diferentes intensidades de raios. A 

conclusão que os autores chegaram foi de que: O aumento do número e da pressão 

de impacto dos raios-X está diretamente relacionado à perda do potencial fisiológico 

da semente de feijão, sendo que o aumento da intensidade proporciona decréscimos 

maiores e imediatos. Assim a determinação da intensidade de raios-X proporciona a 

realização de inúmeros trabalhos para verificar qual a melhor se adequa aos 

diferentes tipos de semente e possibilite realizar os testes com segurança. 

Conforme pode ser visto, um trabalho com esse objetivo foi realizado. Mondo 

et al. (2008) avaliando os danos mecânicos ocasionados com a pressão de impacto 

verificaram que quanto mais baixo for a intensidade menos efeitos danosos são 

exercidos à semente dependendo da região atingida durante o impacto. Porém, em 

alta pressão de impacto, os prejuízos ao potencial fisiológico são mais acentuados e 

aumentam significativamente na medida em que se aumentam o número de impactos 

da semente. Podemos ver esses danos conforme as figuras abaixo (Figura 1 a 5): 

                                                           
1 - Associação Internacional de Testes de Sementes 
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Fonte: Mondo et al. (2008). 
 

 

 
Fonte: Mondo et al. (2008). 

 

Figura 1   - Semente submetida a um impacto a 551,6KPa, resultando em dano mecânico no 
lado oposto ao eixo embrionário; imagem de raios X (a) e fotografia da plântula 
normal resultante (b).  

Figura 2 – Semente submetida a cinco impactos a 551,6KPa, resultando em dano mecânico 
severo no eixo embrionário; imagem de raios X (a) e fotografia da plântula anormal 
resultante (b). 
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Fonte: Mondo et al. (2008). 

 

 
Fonte: Mondo et al. (2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3   -Semente que sofreu três impactos a 551,6KPa, resultando em dano mecânico no 
cotilédone, próximo ao eixo embrionário, porém sem atingi-lo; imagem de raios X 
(a) e fotografia da plântula normal resultante (b). 

Figura 4   - Semente submetida a um impacto a 965,3KPa, resultando em dano mecânico severo 
nos cotilédones e eixo embrionário; imagem de raios X (a) e fotografia da plântula 
anormal resultante (b).  
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Fonte: Mondo et al. (2008). 

 

Outro trabalho relevante foi realizado por Carvalho et al. (2009) no qual associa 

as imagens de sementes de abóbora (Cucurbita moschata) de acordo com sua 

anatomia interna e correlaciona com as plântulas obtidas no teste de germinação. 

(Figura 6). 

 

 
Fonte: Carvalho et al. (2009). 

Além da imagem obtida neste trabalho foi realizado o teste de germinação de 

diferentes lotes das sementes de abóbora (Cucurbita moschata) como mostra a 

(Tabela 1): 

Figura 5   - Semente submetida a cinco impactos a 965,3KPa, resultando em danos mecânicos 
severos nos cotilédones e no eixo embrionário; imagem de raios X (a) e fotografia da 
plântula anormal resultante (b). 

Figura 6    - Sementes de abóbora (Cucurbita moschata) classificadas por meio da análise 
radiográfica de acordo com a anatomia interna e após o teste de germinação. 
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Fonte: Adaptado Carvalho et al. (2009). 

 

Esses lotes de abóbora foram armazenados por período de um ano após a 

realização do teste de raios-X. Carvalho et al. (2009) concluíram que a exposição das 

sementes ao teste de raios-X não afetou a qualidade fisiológica das sementes de 

abóbora mesmo após seu armazenamento em condições controladas pelo período de 

um ano conforme a (Tabela 1). 

Segundo Brasil (2009) as sementes são colocadas entre uma fonte de raios-X 

de baixa energia e o filme ou papel fotossensível. Ao atravessar as sementes, um 

feixe de raios-X cria uma imagem permanente sobre o filme ou o papel. Quando esse 

é processado, é formada uma imagem visível, de sombras claras e escuras. A imagem 

pode apresentar maior ou menor grau de radiopacidade (clara) e radioluminescência 

(escura) em função do nível de absorção dos raios-X pelas sementes, determinado 

pelos fatores composição, espessura e densidade dos tecidos e comprimento de onda 

da radiação ionizante. 

A unidade de medida do potencial de voltagem entre os eletrodos dentro de um 

tubo de raios-X é o Quilovolts (kV). Um aumento de kV produzirá raios-X de menor 

comprimento de onda. O kV afeta o contraste da imagem; um kV baixo melhora a 

resolução, enquanto um kV alto reduz a diferença de densidade.  

A Miliamperagem (mA) é a unidade de medida da corrente aplicada ao tubo. 

Aumentando a mA, aumenta-se o número de raios X produzidos em um determinado 

período. A mA influencia a densidade, mas não o contraste da imagem. Uma 

miliamperagem alta irá escurecer a imagem.  

Tabela 1 - Resultados do teste de germinação dos diferentes sub-lotes de sementes de abóbora 
(Cucurbita moschata). (C- Sementes Cheias, T- Sementes Translúcidas e D- 
Sementes Danificadas).  
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O tempo de exposição é o tempo pelo qual a semente é exposta aos raios-X. 

Há uma interação entre o tempo de exposição e a mA, assim a exposição deve ser 

expressa em miliampére por segundo (mAs) ou miliampére por minuto (mAm). Ao 

variar o tempo de exposição, a densidade da imagem será alterada. Para obter a 

mesma qualidade de imagem, qualquer aumento no tempo de exposição requer um 

decréscimo proporcional em mA. Por exemplo, uma exposição de 100mAs obtida com 

uma corrente do tubo de 5mA e um tempo de exposição de 20 segundos, produz a 

mesma densidade de imagem que uma exposição de 10mA por 10 segundos.  

A distância entre o ponto focal ou alvo e a superfície do filme é a Distância Filme 

Foco (DFF). Um aumento em DFF diminui a intensidade da radiação de acordo com 

a lei do inverso do quadrado. Assim, um aumento de duas vezes na DFF requer quatro 

vezes de aumento do período de exposição para conseguir o mesmo grau de 

densidade da imagem no filme. A distância entre o objeto e a superfície do filme (DOF) 

também afeta a qualidade da imagem. Quanto maior a distância, menor a qualidade 

da imagem, com os detalhes se tornando menos distintos. Se há necessidade de 

pequenos detalhes, as sementes podem ser colocadas diretamente sobre a superfície 

do filme, embora em trabalho de rotina o filme seja geralmente mantido em um suporte 

(cassete) ou envelope para facilitar o manuseio. Com isso sementes pequenas 

requerem maior proximidade para se obter melhor qualidade das imagens. Já as 

sementes grandes por ficar numa distância maior de DOF. É possível também utilizar 

agentes de contraste que saturam diferencialmente o objeto formando certas partes 

mais densas radiograficamente do que outras, acentuando certas características da 

imagem. 

O princípio da técnica é definido pela absorção de raios-X em diferentes 

quantidades pelos tecidos das sementes, em função de sua estrutura, composição e 

densidade, além do tempo de exposição à radiação (ISTA, 2004). Apesar do teste de 

raios-x ser potencialmente nocivo às sementes, a baixa dose absorvida durante a 

análise não causa nenhum tipo de mutações genéticas e não afeta a germinação de 

sementes (SIMAK E GUSTAFSSON, 1953). CARVALHO et al. (2009), observaram 

que a exposição de sementes de abóbora à radiação não afetou a qualidade fisiológica 

mesmo após seu armazenamento durante um ano, sob condições controladas. 

A técnica de raios-X tem permitido relacionar a morfologia de sementes com a 

germinação ou morfologia das plântulas de diversas espécies agrícolas e florestais. 

Além disso permite identificar injúrias causadas por umidade e danos pelo 
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ocasionados pelo ataque de percevejo, como foi evidenciado por Pinto et al. (2009) 

trabalhando com sementes de soja. A técnica de imagem também permitiu a avaliação 

de danos em sementes de feijão (FORTI, CICERO e PINTO, 2008) e injúrias 

mecânicas em sementes de milho (CICERO; BANZATTO JUNIOR, 2003). 

A grande maioria das pesquisas realizadas com os testes de raios-X em 

sementes no Brasil envolvem estudos de morfologia interna e sua relação com o 

potencial fisiológico de sementes de diversas espécies (CICERO, 2010). Um dos 

métodos iniciais propostos para a avaliação automatizada da morfologia interna de 

sementes foi baseado na mensuração computadorizada das áreas correspondentes 

às partes internas de sementes de tomate (LIU et al., 1993). Assim, o procedimento 

para a identificação de variações morfológicas entre sementes durante a embebição 

e o condicionamento fisiológico foi a determinação do espaço livre, que, corresponde 

à área vazia entre o embrião e o endosperma. 

A exemplo do que foi descrito acima a (Figura 7), podemos perceber isso no 

trabalho realizado por Carvalho et al. (2009) em sementes de abóbora (Cucurbita 

moschata). De acordo com a morfologia e o espaço livre os autores as classificaram 

em: sementes cheia, danificada, translucida e vazia.  Isso permite verificar o quanto 

uma semente tem potencial de germinação e o quanto há possibilidade de originar 

uma plântula normal. 

 

 
Fonte: Carvalho et al. (2009). 
 
 
 
 
 

 

Figura 7 - Imagens radiográficas de semente de abobora (Cucurbita moschota) 
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2.4 Futuro da análise de semente 

 

Atualmente, o processo de análise por raios – X é o que mais se destaca e o 

mais utilizado, porém, muitos acreditam que em um futuro próximo novas técnicas de 

análise por imagem passarão ser adotas, facilitando o diagnóstico e resultando em 

sementes mais sadias enviadas ao campo. 

Uma nova pesquisa desenvolvida por especialistas do Instituto de Física de São 

Carlos (IFSC) da USP tem como principal objetivo identificar alterações nos tecidos 

de sementes, por intermédio de Imagens por Ressonância Magnética (IRM). O 

trabalho, têm obtido resultados inovadores, principalmente pelo fato de ser uma 

técnica não invasiva. O trabalho está sendo realizado em conjunto com pesquisadores 

da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) da USP, em Piracicaba e 

da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa/CNPDIA), sediada em 

São Carlos. 

O projeto consiste em analisar os tecidos internos das sementes (Figura 8), já 

que eles podem denunciar problemas associados a perda de germinação. 

Normalmente esse procedimento é investigado por raios-X (imagem 2D), ao invés de 

IRM. Esta última técnica, agora, permitirá sanar dúvidas sobre a existência de tecidos 

deteriorados nas sementes pela ação de fungos e constituiu uma das principais linhas 

de pesquisa do Centro de Imagens e Espectroscopia in vivo por Ressonância 

Magnética (CIERMag), do Instituto Física de São Carlos (IFSC). 

 

 

 
 Fonte: USP (2015). 

 

 

Figura 8 – Tecido de semente pode denunciar problemas de perda de germinação. 
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As injurias mecânicas também prejudicam o potencial fisiológico das sementes. 

Estas podem ser provocadas nas diferentes etapas do processo de produção das 

sementes, ou seja, na colheita, secagem, debulha, beneficiamento, transporte, 

armazenamento e semeadura. Durante aproximadamente 20 anos, as empresas 

produtoras de sementes analisavam essas injúrias usando corantes, onde a reação 

da fórmula química com o amido da semente denunciava a possível lesão. Só que 

essa averiguação era superficial e nem sempre a injúria prejudicava a germinação 

(USP, 2015). 

 

2.5  Análise de imagens de plântulas para avaliação do vigor  

 

2.5.1 Seed Vigor Imaging System (SVIS®)2 

 

O que é vigor de semente? Qual a sua importância para a agricultura? Essas 

são as duas perguntas tradicionalmente feitas por todas as pessoas que deparam com 

esse conceito pela primeira vez. 

Para entendermos o conceito de vigor de semente, um outro conceito deve ser 

explicado primeiramente é o que se refere a deterioração da semente. Deterioração 

pode ser sumarizada como sendo a perda da capacidade da semente produzir uma 

plântula normal, isto quer dizer, com raízes e parte aérea bem desenvolvidas, quando 

em processo de germinação e emergência. A perda dessa capacidade é resultante de 

alterações físicas, fisiológicas e bioquímicas que ocorrem na semente durante o seu 

ciclo de vida (KRZYZANOWSKI; FRANÇA NETO, 2001). 

Alterações fisiológicas e bioquímicas são causadas por condições adversas 

relativas ao ambiente em que as sementes se encontram. A temperatura e a umidade 

relativa do ar são condicionantes ambientais que basicamente contribuem para alterar 

o curso do processo de deterioração, acelerando-o ou retardando-o. 

No processo de germinação, as alterações fisiológicas são facilmente 

caracterizadas pelo baixo potencial de germinação das sementes, crescimento lento 

das plântulas e produção de plântulas anormais. Assim, alterações bioquímicas estão 

relacionadas com o funcionamento dos sistemas enzimáticos envolvidos nos 

                                                           
2 -Sistema de Imagem de Vigor de Sementes 
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processos de digestão, mobilização e utilização das reservas da semente para 

constituir novos tecidos na plântula em desenvolvimento. 

Com as informações básicas e fundamentais para se conhecer o complexo 

processo de deterioração que ocorre na semente, torna-se fácil entende que vigor é o 

inverso da deterioração, isto é, quanto maior o vigor, menos a deterioração da 

semente e vice-versa (KRZYZANOWSKI; FRANÇA NETO, 2001). 

Com base nessa premissa pode-se conceituar vigor como sendo: a soma de 

atributos que confere à semente o potencial para germinar, emergir e resultar 

rapidamente em plântulas normais, sob ampla diversidade de condições ambientais. 

Em decorrência da conceituação de vigor, denota-se a sua importância para a 

agricultura, o rápido e uniforme estabelecimento da uma população adequada de 

plântulas no campo, quando nos referimos a produção de grãos e a obtenção de 

mudas no viveiro quando nos referimos a espécies hortícolas, ornamentais, florestais 

e extrativas. 

A qualidade dessas plântulas quer seja no campo ou no viveiro, refletem o 

possível retorno econômico do capital investido para sua produção. Portanto, vigor é 

o atributo de qualidade que melhor expressa o desempenho da semente, no que 

concerne ao seu ciclo vital de reprodução e propagação da espécie. 

(KRZYZANOWSKI; FRANÇA NETO, 2001) 

A literatura tem documentado vários estudos envolvendo a análise de imagens 

em tecnologia de sementes, principalmente os raios-X e a análise de imagens de 

plântulas, visando estabelecer sua relação com o vigor de sementes. Neste sentido, 

McCormac, Keefe e Draper (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 das plântulas. Sako et al. (2001) 

desenvolveram um programa destinado à determinação do vigor de sementes de 

alface, mediante a análise computadorizada de imagens das plântulas, o Seed Vigor 

Imaging System (SVIS®)2. O sistema foi adaptado com sucesso para outras espécies, 

como soja (HOFFMASTER et al., 2003), milho (OTONI; MCDONALD, 2005), melão 

(MARCOS FILHO et al., 2006), permitindo o cálculo de índice de vigor, grau de 

uniformidade de desenvolvimento e avaliação do comprimento de plântulas ou de 

suas partes. McDonald et al. (2003) discutiram as diferentes alternativas para 

aplicação do sistema automatizado para a determinação do vigor de sementes e as 

amplas possibilidades de sucesso na obtenção de informações consistentes. Essa 
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metodologia tem sido utilizada rotineiramente por laboratórios de entidades 

certificadoras de sementes e de empresas produtoras nos Estados Unidos da 

América, particularmente no estado de Ohio, sendo considerado procedimento 

promissor para avaliação segura do vigor de sementes de várias espécies cultivadas. 

O sistema permite efetuar a análise relativamente 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 com a 

maioria dos testes para avaliação rotineira da qualidade das sementes. Ao mesmo 

tempo, o potencial de uso do sistema não se restringe à comparação direta do vigor 

de diferentes lotes mediante a análise do crescimento de plântulas; é provável a 

possibilidade de sua introdução como complemento de outros testes como, por 

exemplo, o de envelhecimento acelerado (SEKHARAN, 2005; OTONI et al., 2008). 

Neste teste, a avaliação da reação de amostras de sementes aos efeitos da 

temperatura e umidade relativa elevada poderia ser efetuada com a análise 

computadorizada de plântulas, o mesmo acontecendo com as sementes submetidas 

ao condicionamento fisiológico, com real possibilidade de padronização da 

metodologia. 

A determinação do potencial fisiológico de sementes mediante a comparação 

do crescimento de plântulas ou de suas partes é um procedimento de eficiência 

comprovada para detectar diferenças entre lotes de sementes e estabelecer relações 

com a emergência de plântulas em campo (WOODSTOCK, 1969; STEINER, 1990; 

NAKAGAWA, 1999). Portanto, a avaliação automatizada do crescimento de plântulas 

tem reduzindo a subjetividade das análises baseadas na observação visual do analista 

e pode constituir-se em um avanço significativo rumo à padronização da metodologia. 

 

2.5.2 Utilização do Software SVIS® para avaliação de vigor por meio do 

processamento de imagens digitais. 

 

A análise de sementes visa determinar a qualidade de um lote e o seu valor 

para semeadura, sendo os resultados úteis para gerar etiquetas para a fiscalização 

comercial, normatização do produto e estabelecer bases para o beneficiamento, 

armazenamento e distribuição das sementes. Existem vários métodos prescritos pelas 

regras de Análise de Sementes-RAS (Brasil, 2009), porém, estes são considerados 

incompletos por não levarem em consideração os aspectos da relação entre semente 
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e o ambiente no qual ela será semeada, sendo necessário o uso de testes que 

complementam estes métodos, chamados testes de vigor de sementes. Vigor de 

sementes é definido formalmente como sendo propriedades que determinam o 

potencial para um emergência rápida e uniforme da semente, desenvolvendo 

plântulas normais considerando um amplo conjunto de condições ambientais. Um dos 

métodos tradicionais usados para avaliar o vigor de um lote de sementes é a 

mensuração do comprimento das estruturas primárias das plântulas do lote com uma 

régua milimétrica, após um período de germinação em ambiente controlado. Depois, 

é calculada a média destes comprimentos para estimar o vigor do lote, sendo este um 

procedimento demorado e cansativo para o analista de sementes. 

Com o intuito de agilizar esse procedimento foi desenvolvido o software SVIS® 

pela Ohio State University3, nos EUA, sendo os estudos iniciais utilizados para a 

realização da segmentação da imagem. Foram usadas sementes plântulas de soja 

sendo alcançado um resultado razoável. Com plântulas de milho não foi alcançado o 

mesmo, devido ao pouco contraste do fundo da imagem com as estruturas primárias 

da plântula. (LIMA et al. 2012). Assim foram desenvolvidas pesquisas para identificar 

qual a tonalidade que melhor se adequava para proceder a análise das plântulas. Foi 

estabelecida a cor azul como a tonalidade que melhor se adequou para verificar o 

comprimento das plântulas e estabelecer seu vigor. 

Para a realização da análise inicialmente, necessita ser conectado ao 

computador, um scanner montado de forma invertida (Figura 9) para processar as 

imagens e gerar os resultados como na (Figura 10). 

 
 

Fonte: Marcos-Filho, Kikuti e Lima (2009). 

                                                           
3 Universidade estadual de Ohio 

Figura 9 -Visão geral do scanner montado de maneira invertida, no interior de uma caixa de alumínio. 
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Fonte: Marcos-Filho, Kikuti e Lima (2009). 

Figura 10 –  Imagens analisadas de duas amostras de plântulas de soja cv. TMG 113R, indicando 
diferenças no desempenho das sementes; na amostra (A), índice de vigor: 982 e 
uniformidade: 943; na amostra (B), índice de vigor: 967 e uniformidade: 882. 
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 Com os dados gerado pelo SVIS® além do comprimento das plântulas ou de 

suas partes, o software calcula e fornece um índice de vigor e uniformidade automático 

do lote analisado. Assim com esse processo o analista ganha tempo e segurança para 

estabelecer o vigor de um lote de sementes de forma rápida, precisa e com 

confiabilidade. Para segurança do software, em relação aos métodos tradicionais de 

avaliação de sementes e plântulas, Marcos-Filho, Kikuti e Lima (2009) avaliaram o 

vigor de sementes de soja em comparação com os resultados da análise das imagens 

obtidas pelo SVIS®. De acordo com os autores, a análise dos dados e a interpretação 

dos resultados permitiram concluir que a análise computadorizada de imagens de 

plântulas provenientes do teste de germinação ou do envelhecimento acelerado, com 

o uso do software SVIS®, foi sensível para a determinação do vigor de sementes de 

soja e essa sensibilidade é mais acentuada quando o sistema é utilizado para a 

avaliação do crescimento das plântulas. 

 

2.6 SAS – Sistema de análise de sementes.  

 

O SAS é a solução inovadora para os mais diversos desafios relacionados a 

análise de sementes, grãos e plântulas. Baseados na tecnologia de diagnose por 

imagens, o SAS tem por objetivo otimizar os recursos humanos e materiais no 

processo de análise de sementes, desde a coleta do material, até a geração do 

relatório final, reduzindo assim o custos. 

Os recentes avanços tecnológicos na agricultura e biotecnologia tem 

possibilitado o aumento da produção e da produtividade de culturas como a da soja, 

geradora de divisas para o país, tanto pela sua utilização na alimentação humana e 

animal, como pela sua recente utilização como fonte de óleo vegetal para 

biocombustíveis. 

A semente, no contexto da produção de soja, tem sido fundamental na 

condução de novas tecnologias para as áreas de produção, mas ao mesmo tempo 

tem demandado maior atenção no sentido de agregação de valor e potencial de 

qualidade. 
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Dentre os problemas atuais na produção de semente de soja, se destacam 

aspectos como sua sensibilidade as intempéries no campo e armazenamento, bem 

como a dificuldade de detecção de misturas varietais em lotes comerciais. 

As empresas comerciais têm se deparado com problemas como o 

aparecimento de soja esverdeada, ocasionada por variações climáticas bruscas, que 

notadamente, afetam a qualidade da semente. Da mesma forma, os procedimentos 

de controle de qualidade esbarram na dificuldade de detecção de misturas varietais, 

que podem ocorrer durante a produção ou manejo dos lotes. 

A mecanização e a automação de procedimentos analíticos têm possibilitado 

avanços no controle de qualidade de sementes de várias espécies. A análise de 

imagem tem se destacado como uma técnica não destrutiva, rápida, objetiva e 

extremamente eficiente para a investigação da qualidade das sementes. 

Essa técnica visa à captura e processamento de imagens por meio de software 

que extrai várias informações das sementes como forma, tamanho, coloração, danos 

mecânicos, ou mesmo particularidades das sementes como cor e formato do hilo. 

Dentre os equipamentos e programas computacionais utilizados na análise de 

imagem, o equipamento SAS (Sistema de Análise de Semente) (Figura 11), 

desenvolvido pela empresa Tbit, é o único equipamento no mercado nacional 

desenvolvido especificamente para análise visual das sementes e processar os dados 

da análise, em forma de gráficos, histogramas, tabelas, que auxiliam na distinção de 

características físicas.  

A técnica de análise de imagens digitais pode ser uma alternativa para 

minimizar a subjetividade e a morosidade da avaliação. Em 2011 o SAS – Sistema de 

Análise de Semente, se tornou uma importante alternativa para deixar a análise mais 

rápida e eficiente. (ANDRADE, 2014). 
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Fonte: Andrade (2014). 

 

2.6.1 Funcionamento do SAS – Sistema de Análise de Semente. 

 

A Tbit tecnologias e Sistemas, empresa incubada na Universidade Federal de 

Lavras (UFLA), lançou no mercado um sistema de análise de imagem 

computadorizado, o Sistema de Análise de Sementes - SAS, composto por uma 

câmara de captação da imagem e um software de análise. A câmara é constituída de 

uma bandeja com fundo de acrílico transparente, no qual é disposto o objeto de 

análise, e uma, ou duas câmeras fotográficas de alta resolução. 

A aquisição das imagens no SAS pode ser realizada de duas maneiras: realiza-

se apenas a captura da imagem e depois a análise, ou, captura-se e analisa-se a 

imagem ao mesmo tempo. A decisão de qual caminho escolher depende da existência 

de uma calibração pré-definida para o objeto a ser analisado (PINTO, 2014). 

Figura 11 - Equipamento SAS 
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Antes da captura e análise da imagem é necessário que o usuário do 

equipamento defina qual plano de fundo usar, ou seja, defina o padrão para a 

segmentação da imagem. O SAS 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 também. Esse sistema de análise de imagens 

computadorizado fornece informações sobre vigor, uniformidade e crescimento de 

cada amostra por meio dos índices, cujos valores variam de 1 a 100 (PINTO, 2014). 

O SAS é um equipamento com potencial de utilização para avaliação do vigor 

de sementes por meio da avaliação de imagens de plântulas, porém, é necessário 

realizar pesquisas para cada espécie, de maneira a comprovar a sua eficiência na 

avaliação do vigor de sementes (ANDRADE, 2014). 

O SAS analisa as imagens individualmente de sementes e plântulas e grande 

número de informações de cor, textura e geometria de sementes e uniformidade, vigor 

e crescimento de plântulas (Tabela 2). No trabalho realizado por Catão e Caixeta 

(Dados não publicados) foi avaliado o vigor e a germinação em sementes de milho 

pipoca sob várias temperaturas (Figuras 12 a 16). 

 

 

Figura 12 –  Sementes de milho pipoca analisadas pelo SAS (Sistema de Análise de Sementes) 

a uma temperatura de 10°. 

Fonte: Catão e Caixeta (Dados não publicados). 
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Figura 13 –  Sementes de milho pipoca analisadas pelo SAS (Sistema de Análise de Sementes) 
a uma temperatura de 13°. 

Figura 14 –  Sementes de milho pipoca analisadas pelo SAS (Sistema de Análise de Sementes) 
a uma temperatura de 16°. 

Fonte: Catão e Caixeta (Dados não publicados). 

Fonte: Catão e Caixeta (Dados não publicados). 
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Figura 15 –  Sementes de milho pipoca analisadas pelo SAS (Sistema de Análise de Sementes) 
a uma temperatura de 19°. 

Figura 16–  Sementes de milho pipoca analisadas pelo SAS (Sistema de Análise de Sementes) 
a uma temperatura de 25°. 

Fonte: Catão e Caixeta (Dados não publicados). 

Fonte: Catão e Caixeta (Dados não publicados). 
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Tabela 2 – Resultados da análise do SAS (Sistema de Análise de Sementes) expressando o 
crescimento, uniformidade e vigor de um lote de milho pipoca.  

Análise N° de sementes Crescimento Uniformidade Vigor 

618 10° 15 0,564 93,048 28,309 
618 13° 18 1,321 93,423 28,951 
618 16º 19 9,586 96,156 35,555 
618 19° 20 40,538 81,926 52,954 
618 25° 18 100,000 84,903 95,471 

Fonte: Adaptado Catão e Caixeta (Dados não publicados). 

 

O SAS, é capaz de detectar o mínimo crescimento de uma plântula, tanto da 
radícula quanto do hipocótilo ou coleóptilo. No trabalho realizado por Catão e Caixeta 
(Dados não publicados) podemos ver esse crescimento em sementes submetidas a 
diferentes temperaturas. (Tabelas 3 e 4). 
 
 
 
Tabela 3 – Resultado da análise SAS (Sistema de Análise de Sementes) de um lote de semente se 

milho pipoca a temperatura de 13°. 

Semente 
germinou 

Nº de 
ramificações 

Tamanho da 
folha primária, 

pluma 

Tamanho da 
radícula 

Tamanho do 
hipocótilo ou 

coleóptilo 

Tamanho 
total 

Sim 0 0,00 cm 0,40 cm 0,00 cm 0,40 cm 
Sim 0 0,00 cm 0,36 cm 0,00 cm 0,36 cm 

Não 0 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 
Não 0 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 
Não 0 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 
Não 0 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 
Não 0 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 
Não 0 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 
Não 0 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 
Não 0 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 
Sim 0 0,00 cm 0,41 cm 0,00 cm 0,41 cm 
Sim 0 0,00 cm 0,40 cm 0,00 cm 0,40 cm 
Não 0 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 
Sim 0 0,00 cm 0,40 cm 0,00 cm 0,40 cm 
Não 0 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 
Não 0 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 
Sim 0 0,00 cm 0,41 cm 0,00 cm 0,41 cm 
Não 0 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 0,00 cm 

Fonte: Adaptado Catão e Caixeta (Dados não publicados). 
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Tabela 4 – Resultado da análise SAS (Sistema de Análise de Sementes) de um lote de semente se 
milho pipoca a temperatura de 19°. 

Nº de 
ramificações 

Razão do 
tamanho da 
radícula pelo 
hipocótilo ou 

coleóptilo 

Semente 
germinou 

Tamanho da 
folha 

primária, 
pluma 

Tamanho da 
radícula 

Tamanho 
do 

hipocótilo 
ou 

coleóptilo 

Tamanho 
total 

0 7,49 cm Sim 0,00 cm 4,46 cm 0,60 cm 5,06 cm 
1 3,44 cm Sim 0,00 cm 1,02 cm 2,96 cm 1,32 cm 

1 4,99 cm Sim 0,00 cm 3,98 cm 0,80 cm 4,78 cm 
0 10,53 cm  Sim 0,00 cm 4,65 cm 0,44 cm 5,09 cm 
0 7,13 cm Sim 0,00 cm 4,52 cm 0,63 cm 5,15 cm 
0 0,00 cm Sim 0,00 cm 3,24 cm 0,00 cm 3,24 cm  
0 9,54 cm Sim 0,00 cm 4,96 cm 0,52 cm 5,48 cm  
1 5,47 cm  Sim 0,00 cm 3,78 cm 0,69 cm 4,47 cm 
0 9,40 cm Sim 0,00 cm 4,19 cm 0,45 cm 4,63 cm 
0 8,94 cm Sim 0,00 cm 4,78 cm 0,53 cm 5,31 cm 
0 3,66 cm Sim 0,00 cm 3,19 cm 0,87 cm 4,06 cm 
0 9,92 cm Sim 0,00 cm 5,78 cm 0,58 cm 6,37 cm 
1 2,87 cm Sim 0,00 cm 3,50 cm 1,22 cm 4,72 cm 
1 9,68 cm Sim 0,00 cm 4,11 cm 0,43 cm 4,54 cm 
0 6,95 cm Sim 0,00 cm 4,30 cm 0,62 cm  4,91 cm 
0 4,75 cm Sim 0,00 cm 4,16 cm 0,87 cm 5,03 cm 
1 2,74 cm Sim 0,00 cm 2,56 cm 0,93 cm 3,49 cm 
0 7,97 cm Sim 0,00 cm 4,46 cm 0,56 cm 5,02 cm  
0 4,30 cm Sim 0,00 cm 3,53 cm 0,82 cm 4,35 cm 
0 4,90 cm Sim 0,00 cm 2,79 cm 0,57 cm 3,36 cm 

Fonte: Adaptado Catão e Caixeta (Dados não publicados). 

 

 Esses dados nos mostram a confiabilidade do SAS, podemos verificar que o 

sistema detecta o mínimo de crescimento. Assim o trabalho de Catão e Caixeta 

(Dados não publicados), nos mostra que o SAS é uma ótima ferramenta para 

determinar o crescimento, uniformidade e vigor de sementes e plântulas, e acima de 

tudo, seus resultados são de fácil entendimento e com confiabilidade assegurada por 

diversos trabalhos realizados.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como todo produtor rural busca o aumento de produtividade e a melhor 

rentabilidade possível em todas as culturas, uma semente de qualidade é 

fundamental.  

A tecnologia de análise de imagem assegura a verificação da qualidade de lotes 

de sementes; a técnica permite que uma grande quantidade de lotes sejam analisados 

rapidamente. 

Com as vantagens apresentadas a análise de imagem é sem dúvidas o método 

de análise de qualidade de sementes e plântulas que tem a melhor eficiência e 

rapidez, além dos resultados precisos, garantindo sementes com uma alta qualidade. 
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