
PARAÍSO HA; BRANDÃO JÚNIOR DS; AVELAR RIS; COSTA CA; NASCIMENTO WM; 2016. 
Adequação do teste de tetrazólio para sementes de grão-de-bico. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 54. Anais... Recife: ABH, p. 647. 

 

Anais 54
o
 Congresso Brasileiro de Olericultura (CD ROM), julho 2016 

 

Adequação do teste de tetrazólio para sementes de grão-de-bico 1 

Humberto Alencar Paraíso
1
, Delacyr da Silva Brandão Júnior

1
; Ramon Ivo Soares 2 

Avelar
1
; Cândido Alves da Costa

1
; Warley Marcos Nascimento

2 
3 

1
Instituto de Ciências Agrárias-UFMG – Av. Universitária 1000, Bairro Universitário, 4 

Montes Claros-MG. 
2
EMBRAPA Hortaliças – Caixa Postal 218 – Brasília-DF. 5 

RESUMO 6 

Um dos testes mais utilizado para determinar a qualidade das sementes é o tetrazólio, 7 
por ser eficiente, rápido e possibilita avaliar as causas da perda de qualidade. Entretanto, 8 
demanda uma metodologia específica para cada espécie, por conter muitas variáveis, 9 
sendo importante uma adequação dos métodos a serem utilizados. Assim, objetivou-se 10 
avaliar tempos/temperaturas de pré-condicionamento e concentrações de tetrazólio em 11 

sementes de grão-de-bico. O experimento foi conduzido no Laboratório de Análise de 12 
Sementes do Instituto de Ciências Agrárias (LAS – ICA/UFMG). O delineamento 13 
experimental utilizado foi inteiramente casualizado, no esquema fatorial (3x3x2), três 14 

lotes de sementes de grão-de-bico (lote 1 - básicas ‘Cícero’, lote 2 – básicas ‘Aleppo’ e 15 
lote 3 - C1 ‘Aleppo’), três tempos de embebição/temperaturas (4 horas à 41º C, 6 horas 16 
à 41º C e 18 horas à 30º C) e duas concentrações de tetrazólio (0,1% e 0,5%), com 17 

quatro repetições. No teste de tetrazólio foram avaliados apenas parâmetros na 18 
concentração de 0,1%. A coloração intensa na concentração de 0,5% dificultou a 19 
diferenciação dos tipos de danos. Na determinação da viabilidade e vigor das sementes 20 

foi possível observar que não houve efeito de interação entre lotes e temperaturas/horas 21 
de embebição. Os resultados do teste de tetrazólio quando comparados com os valores 22 

encontrados no teste de germinação exibiram mesma relação quanto à ordem dos lotes 23 
no aspecto de viabilidade. A mesma sequência foi encontrada para ambos os testes com 24 
o lote 1 sendo o mais viável, seguido do lote 3 e lote 2, respectivamente. Contudo, foi 25 

observado que apesar de seguir o mesmo padrão houve distanciamento entre os valores 26 

obtidos. O teste de tetrazólio é promissor na avaliação da viabilidade e vigor de 27 
sementes de grão-de-bico, na concentração de tetrazólio de 0,1% e nos 28 

tempos/temperatura de embebição de 4 horas à 41º C e de 6 horas à 41º C. 29 
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