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RESUMO 

 

Testes que auxiliem na avaliação da qualidade das sementes é de suma importância para que 

se tenha um resultado mais preciso do seu potencial, o uso da espectrometria no 

infravermelho próximo (NIR) pode ser uma alternativa para avaliar a qualidade de sementes 

por ser um teste mais sensível para a avaliação do vigor. O objetivo desse trabalho foi estudar 

a técnica da espectrometria no infravermelho próximo para avaliar a qualidade de sementes de 

Urochloa brizantha. Foi realizado inicialmente a caracterização de nove lotes de sementes de 

brachiária cv. Marandu, por meio dos testes de germinação, tetrazólio, condutividade elétrica, 

envelhecimento acelerado, em duas câmaras de crescimento com 25 e 30ºC foi realizado a 

emergência de plântulas e determinado o índice de velocidade de emergência, tempo para 

emergência de 50% das plântulas e % de emergência. Avaliou-se a sanidade das sementes por 

meio do Blotter test e quantificou-se a atividade das enzimas superóxido dismutase, catalase e 

álcool desidrogenase em espectrofotômetro. Posteriormente os lotes foram submetidos a 

avaliação no NIR e atraves da quimiometria relacionou-se os resultados com os dados de 

caracterização, utilizando o software estatístico Pirouette®. Apenas nos testes de germinação, 

envelhecimento acelerado e sanidade, os lotes de sementes de braquiária apresentaram 

diferença estatística pelo teste Scott-Knott. Enquanto o NIR, com o auxílio da análise 

discriminante – quadrados mínimos parciais, agrupou os nove lotes de sementes com modelos 

super ajustados, com valores acima de 75% de acertos. Concluiu-se que utilizando a técnica 

do NIR é possível determinar o padrão de sementes de braquiária. 

 

Palavras-chave: Germinação. Quimiometria. Urochloa brizantha. Vigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Tests that aid in the evaluation of seed quality are of paramount importance in order to have a 

more accurate result of their potential, the use of near-infrared spectrometry (NIR) may be an 

alternative to evaluate seed quality because it is a the evaluation of vigor. The objective of this 

work was to study the near infrared spectrometry technique to evaluate the quality of 

Urochloa brizantha seeds. The characterization of nine lots of Brachiária cv. Marandu, by 

germination, tetrazolium, electrical conductivity, accelerated aging tests, in two growth 

chambers with 25 and 30ºC, the emergence of seedlings was carried out and the emergence 

speed index was determined, time for emergence of 50% of the seedlings and % of 

emergency. Seed health was evaluated using the Blotter test and the activity of the enzymes 

superoxide dismutase, catalase and alcohol dehydrogenase in spectrophotometer was 

quantified. Subsequently the lots were submitted to NIR evaluation and, through 

chemometrics, the results were related to the characterization data using the Pirouette® 

statistical software. Only in the tests of germination, accelerated aging and sanity, the lots of 

brachiaria seeds presented statistical difference by the Scott-Knott test. While the NIR, with 

the aid of discriminant analysis - partial least squares, grouped the nine seed lots with super 

adjusted models, with values above 75% of hits. It was concluded that using the NIR 

technique it is possible to determine the pattern of brachiary seeds. 

 

Keywords: Germination. Chemometrics. Urochloa brizantha. Vigor. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

1.1 Caracterização e importância da espécie Urochloa brizantha 

 

Urochloa brizantha (Hochst. ex. A. Rich) Stapf., representante da família Poaceae e 

nativa das savanas africanas, é caracterizada por ser uma gramínea perene, de caule 

subterrâneo do tipo rizoma, planta cespitosa, apresentando folhas com lâminas lineares 

lanceoladas, pilosas na face ventral e glabras na face dorsal, apresentando pelos na porção 

apical dos entrenós e bainhas, a porção laminar são largas e longas, com pubescência somente 

na face inferior (MOREIRA e BRAGANÇA, 2010; SILVA e FERRARI, 2012). 

A família botânica Poacea é a mais importante na agricultura e na economia humana, 

incluindo as espécies utilizadas como pastagens para os ruminantes. Estima-se que os pastos e 

savanas compreendem cerca de 20% da vegetação que cobre a terra. A U. brizantha é umas 

das gramíneas mais conhecidas no mundo, juntamente com o milho (Zea mays), o trigo 

(Triticum aestivum), o arroz (Oryza sativa) e a cana de açúcar (Saccharum officinarum). 

No Brasil, o Urochloa é o mais importante gênero de gramíneas para a formação de 

pastagens (SANTOS et al., 2016; SANTANA et al., 2017). Segundo Vilela (2005), as 

espécies desenvolvem-se nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste do Brasil. Todavia 

tem seu principal centro de origem e diversificação o leste da África, onde ocorrem 

naturalmente nas savanas africanas, uma região de clima tropical e solos de boa fertilidade. 

Assim não tendo bom desenvolvimento em solos pobres como os da região Norte e em climas 

temperados do Sul do país. 

A substituição das pastagens naturais por pastagens plantadas, dar uma característica 

dinâmica para as áreas de pastagens no Brasil. Essa redução sistemática nas áreas de pastagem 

natural está sendo constatada desde o Censo Agropecuário de 1970 (Figura 1). A explicação é 

que muitas dessas pastagens naturais estão sendo substituídas por pastagens plantadas, que 

normalmente são mais produtivas de que certas pastagens naturais. O país possui uma área de 

172 milhões de hectares destinados ao cultivo de pastagens, sendo que 70% é composto por 

espécies cultivadas e 30% por espécies nativas.  
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Figura 1- Evolução (milhões de hectares) das áreas de pastagens naturais e plantadas no Brasil 

entre 1970 e 2006. Fonte: IBGE (2007). (Figura adaptação EMBRAPA, 2014). 

 

 

O avanço da pecuária brasileira nos últimos anos é acompanhado pela demanda na 

implantação de pastagens cultivadas no Brasil, tendo destaque as espécies forrageiras 

utilizadas para a formação de pastagem, como as do gênero Urochloa. Essas espécies são uma 

das principais fontes de nutrientes (fibras, energia, proteínas, minerais e vitaminas) para 

bovinos e outros rebanhos de ovinos, caprinos e bubalinos (REZENDE et al. 2011; SILVA E 

FERRARI, 2012). 

A cultivar Marandu, lançada em 1984 pela Embrapa Gado de Corte com a 

característica de ser resistência à cigarrinha-das-pastagens, passou a ser gradualmente 

cultivada em substituição a U. decumbens, uma vez que essa espécie era suscetível ao ataque 

de várias pragas, dentre elas a cigarrinha das pastagens (MACEDO, 2006), atualmente é uma 

das cultivares forrageiras mais utilizadas nas áreas de pastagens para pecuária no Brasil, em 

função de suas características, como tolerância à fertilidade do solo, elevada produtividade 

quando devidamente adubada e manejada (ANDRADE; VALENTIM, 2007). 

Com relação a produção de sementes, Brasil ocupa a posição de maior produtor, 

consumidor e exportador de sementes de forrageiras tropicais, contando com cerca de 115 

milhões de hectares de pastagens cultivadas, das quais aproximadamente 51,4 milhões de 

hectares encontram-se estabelecidas com U. brizantha cv. Marandu. A grandeza do número 
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retrata a hegemonia desta cultivar na pecuária brasileira (EUCLIDES et al., 2010; CARDOSO 

et al., 2014; BELING, 2016). 

 

1.2 Qualidade de sementes de U. brizantha  

 

A qualidade das sementes de U. brizantha está relacionada a diversos fatores, entre 

os principais: genéticos, fisiológicos e sanitários, estes fatores interferem no vigor das 

sementes e na produtividade. Uma correta determinação da qualidade de um lote de sementes 

é fundamental, pois serve de referência tanto para determinação de seu valor comercial quanto 

para a implantação de novas áreas (DIAS et al., 2008; PARIZ et al., 2010).  

Segundo Carvalho e Nakagawa (2012), as sementes devem apresentar características 

de qualidade, como germinação, vigor, pureza física e genética que atendam padrões mínimos 

estabelecidos conforme legislação específica para cada espécie a ser comercializada. Para a 

aprovação de um lote de sementes de forrageiras destinadas à comercialização, costumam 

serem exigidos os resultados dos testes de germinação, tetrazólio e da análise de pureza 

(BRASIL, 2008).  

Segundo OHLSON (2009), tem-se verificado uma demanda do mercado nacional e 

internacional por sementes de forrageiras de melhor qualidade. Mas, características das 

espécies e manejo da cultura tem limitado essa oferta no mercado nacional.   

Uma dessas limitações é que nos campos de produção a maior parte das sementes de 

gramíneas forrageiras tropicais é colhida pelo sistema de varredura do solo. Deste modo, os 

lotes de sementes produzidos podem conter grande quantidade de impurezas, tais como 

torrões de terra, pedras, espiguetas vazias, cariopses parcialmente desenvolvidas, imaturas, 

sementes de plantas daninhas e palha, que prejudicam diretamente a qualidade física e 

sanitária das sementes (NERY et al., 2009; MELO et al., 2016). 

Além da dificuldade de se obter lotes de sementes com boa porcentagem de pureza, 

outra desvantagem com relação às sementes de forrageiras diz respeito a baixa germinação 

das sementes, em função da presença de mecanismos de dormência, sendo que estes são 

impostos glumas e por fatores fisiológicos (PARIZ et al. 2010), isolados ou combinados, 

sendo a principal causa endógena de dormência associada à imaturidade do embrião. No 

entanto, a dormência é peculiar para cada espécie vegetal, tornando difícil qualquer 
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generalização sobre suas causas (LACERDA et al., 2010; FIGUEIREDO et al., 2014; 

LIBÓRIO et al., 2018). 

Segundo Mallmann et al. (2013), outro aspecto merece destaque diz respeito sobre a 

sanidade das sementes forrageiras, pois estas devido a sua principal forma de colheita são 

vulneráveis ao ataque de fungos potencialmente patogênicos e fitonematóides presentes no 

solo, o que faz o tratamento das sementes para comercialização. 

A presença de patógenos nas sementes resulta no decréscimo da germinação e do 

vigor, além de comprometer o desenvolvimento e a formação da cultura em campo 

(MALLMANN et al., 2013; MARCOS et al., 2015). 

A incidência de alguns fungos potencialmente patogênicos é relatada em sementes de 

Brachiaria spp. com destaque para os seguintes patógenos: Curvularia sp., Phoma sp., 

Fusarium sp., Exserohilum sp. (syn. Helminthosporium sp.), Cercospora sp., Colletotrichum 

spp., Drechslera sp., Alternaria sp., Rhizoctonia spp. (MARTINS; SILVA; ALMEIDA, 2001; 

MARCHI et al., 2006; VECHIATO; APARECIDO; FERNANDES, 2010).  

Segundo Marchi et al., (2011) fungos como Curvularia sp., Phoma sp., Exserohilum 

sp. são responsáveis por doenças que causam podridão, inviabilidade de sementes e morte de 

plântulas. 

 

1.3 Testes de vigor 

 

Os testes de avaliação da qualidade fisiológica das sementes no geral são comuns e 

procuram atender a diversidade de espécies de plantas cultivadas e florestais. Para as 

gramíneas forrageiras, o teste de germinação também é utilizado para caracterizar o perfil de 

qualidade de um lote de sementes, considerando as normas contidas nas Regras para Análises 

de Sementes (BRASIL, 2009). No entanto, uma desvantagem do teste é o fato deste ser 

conduzido sob condições ideais no laboratório, o que limita a avaliação das sementes quando 

o objetivo é estimar o potencial de emergência das plântulas no campo, ou seja, especialmente 

sob condições ambientais desfavoráveis (SENA; ALVES; MEDEIROS, 2015). 

Para avaliar o vigor das sementes podem ser utilizados testes capazes de detectar, 

com maior precisão, os avanços da deterioração e do potencial fisiológico das sementes, o que 

permite diferenciar lotes de poder germinativo semelhante. Estes testes podem ser diretos ou 
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indiretos, físicos, fisiológicos, bioquímicos e de resistência a estresse (MENDONÇA et al., 

2014; MARCOS FILHO, 2015). 

Comparado com o teste de germinação, os testes de vigor fornecem índices mais 

sensíveis do potencial das sementes. A exemplo, o teste de condutividade elétrica, avalia a 

degradação das membranas celulares, que constitui um dos eventos iniciais no processo de 

deterioração de sementes, assim, teoricamente é o mais sensível para estimar o vigor das 

sementes. Este teste é baseado na determinação da quantidade de lixiviado na solução de 

embebição de sementes, e destaca-se por gerar respostas rápidas para diferenciação de lotes 

com diferentes níveis de deterioração (ARAUJO et al., 2011; STEINER et al., 2011). 

No entanto, limitações no teste de condutividade elétrica, levam a dificuldade na 

avaliação das sementes, fatores como o volume de água, o tempo e a temperatura da solução 

de imersão, o teor de água e o número de sementes por amostra podem afetar os resultados do 

teste (NOGUEIRA et al., 2013). 

Entre os testes de vigor, o envelhecimento acelerado tem sido notável por ser capaz 

de fornecer informações com alto grau de consistência, identificando lotes mais vigorosos de 

sementes e com maior capacidade de manter sua viabilidade durante o armazenamento. 

Ainda, segundo Almeida et al. (2014), o teste de envelhecimento acelerado monitora 

as modificações que ocorrem na qualidade das sementes, ao longo do tempo de 

armazenamento, onde as mesmas são submetidas a altas temperaturas (41ºC a 45ºC) e alta 

umidade relativa do ar (100%), estimulando a deterioração.  

O vigor das sementes rotineiramente também é determinado pelo teste de emergência 

de plântulas em substrato, bem como pela velocidade de emergência das plântulas (PESKE et 

al., 2012). Segundo Lopes (2015), o desempenho da planta em diferentes condições de meio 

de manejo permite induzir as características de vigor para diferenciação de lotes de sementes.  

Portanto, os testes que avaliam eficientemente os potenciais fisiológicos das 

sementes devem ser identificados para cada espécie, permitindo assim a obtenção de 

resultados reprodutíveis, que podem classificar os lotes de sementes em diferentes níveis de 

qualidade fisiológica. 

 

 

 



16 
 

 
 

1.4 Atividade enzimática  

 

As plantas, durante seu curso evolutivo, desenvolveram uma série de mecanismos 

dos sistemas antioxidante, com a finalidade de reduzir os danos causados pelas espécies 

reativas de oxigênio (EROs), principalmente após a dispersão das sementes (CHEN et al., 

2011; VARGHESE et al., 2011; PUKACKA et al., 2011). 

As moléculas protetoras e sistemas antioxidantes atuam em conjunto, a fim de evitar 

ou reduzir os danos causados às células por consequência da deterioração. Quando estes 

mecanismos não funcionam de maneira adequada ou não conseguem fornecer o suporte 

necessário, os primeiros danos que ocorrem definidas por alterações estruturais, como a 

desorganização de membranas celulares, que podem levar à redução da qualidade fisiológica 

das sementes ou à perda da viabilidade (BERJACK; PAMMENTER, 2003). 

As EROs são moléculas tóxicas, e seu acúmulo causa danos às células, tais como a 

peroxidação de lipídeos de membranas, degradação de proteínas, carboidratos e ácidos 

nucleicos, que leva à morte celular, o que causa sérios prejuízos a qualidade das sementes, 

isso reduz a longevidade durante o armazenamento. Contudo, esses danos ser minimizados 

pela ação de enzimas removedoras de radicais livres, como a superóxido dismutase, a catalase 

e a peroxidase, que integram o sistema de defesa antioxidante em sementes (KRANNER & 

BIRTIC, 2010; SPANÒ et al., 2011). 

Segundo Sharma et al. (2012), o componente enzimático do sistema antioxidante de 

defesa compreende várias enzimas que operam em diferentes compartimentos subcelulares e 

respondem conjuntamente quando as células se encontram em situação de estresse, o que 

sugere o seu papel na aquisição de tolerâncias das plantas, Além das enzimas do sistema 

antioxidante, outras ligadas à processos como o de respiração, a exemplo da álcool 

desidrogenase (ADH) atuam na proteção do organismo durante o estresse oxidativo e são 

essenciais na degradação dos compostos formados. 

A SOD é responsável pela dismutação do radical superóxido (O-
2) em O2 e H2O; 

sendo considerada a primeira linha de defesa contra as espécies reativas de oxigênio 

(CARVALHO, 2008). A CAT catalisa a reação de decomposição da molécula de H2O2 em 

H2O e O2, ambos não danosos às células (MITTLER, 2002; BARREIROS et al., 2006). A 

ADH é uma enzima envolvida no processo de respiração, quando sua atividade diminui, a 
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semente fica mais susceptível à ação deletéria do acetaldeído (ZHANG et al., 1994) resultante 

da respiração anaeróbica. 

Desta forma quando se analisa a atividade enzimática associada aos testes 

fisiológicos pode se obter uma estimativa mais precoce da qualidade das sementes, o que 

auxilia na tomada de decisão quanto a forma correta de armazenamento das sementes. 

Assim, a atividade enzimática é um dos principais indicadores de alterações 

degenerativas nas sementes. Segundo Costa et al. (2008), existe a possibilidade do uso de 

marcadores isoenzimáticos como ferramenta na determinação de alterações bioquímicas 

decorrentes do processo de deterioração das sementes, a exemplo das enzimas catalase 

(CAT), superóxido dismutase (SOD) e a álcool desidrogenase (ADH). 

A técnica da quantificação enzimática por espectrofotômetro é uma alternativa que 

permite a caracterização da atividade enzimática, que determina da quantitativamente por 

absorbância. Essa técnica é, entre outras vantagens, rápida, produz menos desperdício e com 

menor risco a subjetividade, quando comparada à técnica de eletroforese, que realiza a 

expressão das enzimas por inspeção visual das bandas em gel (FARIA et al., 2015). 

 

1.5 Espectrometria no infravermelho próximo (NIR) 

 

Espectrometria é o conjunto de métodos que estuda a interação da radiação 

eletromagnética com a matéria e que permitem obter informações moleculares, sendo estes 

divididos por regiões no espectro eletromagnético (SKOOG; HOLLER; CROUCH, 2017). 

A região do espectro eletromagnético conhecida como a região da radiação 

infravermelha, compreendida entre os comprimentos de onda de 700 a 1x106, por sua vez é 

dividida em 3 diferentes regiões: infravermelho próximo (Near infrared – NIR) que 

corresponde a frequência de 700 a 2500 nanômetros, infravermelho médio (Middle infrared – 

MID) a 2500 a 10000nm e infravermelho distante (Far infrared – FIR) a 10000 a 1x106 

(PASQUINI, 2003; REICH 2005; ROGGO et al., 2007). 

Para gerar dados que podem ser analisados deve haver a interação entre a amostra e a 

radiação infravermelha incidente (MAYRINCK, 2018). Quando uma molécula absorve 

radiação infravermelha, esta passa para um estado de energia excitado, o que altera suas 

vibrações, porém sem alterar sua frequência. Para que as moléculas absorvam essa radiação, 
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elas precisam apresentar variação no momento dipolo (∆μ ≠ 0), assim, quando a frequência de 

vibração da molécula coincide com a da radiação há a absorção de energia (SALA, 1996).  

A partir da penetração da radiação infravermelha na amostra, ocorre interação com as 

ligações dos constituintes, essa interação possui características de oscilação e frequência 

específicas, assim pode ser medida nos modos de transmitância/refletância e posteriormente 

associadas com grupos funcionais presentes nas moléculas, tais como ligações Carbono-

Hidrogênio (C-H) Oxigênio - Hidrogênio (O-H), Enxofre – Hidrogênio (S – H) e Nitrogênio – 

Hidrogênio (N – H), que podem ser identificadas a partir de absorção molecular (PASQUINI, 

2003; GUIMARÃES, 2016) 

 Os primeiros trabalhos que utilizaram essa técnica em sementes, foram realizados 

para determinação do teor de água de sementes de soja e milho por Hart, Norris, e Golumbic, 

em 1962. Com o avanço de utilização dessa técnica, foi possível a determinação de compostos 

como proteína, carboidratos, óleo, ácidos graxos totais e livres e tem sido utilizada em 

substituição às análises tradicionais para: 

- Determinação de constituintes de alimentos, como a detecção de óleo em milho 

(MITTELMANN et al., 2006); 

- Determinação de organismos geneticamente modificados em alimentos contendo 

soja (CONCEIÇÃO; MOREIRA; BINSFELD, 2006); 

- Composição química de grãos de milho submetidos à secagem e armazenados 

(GUTKOSKI et al., 2009); 

- Em sementes, o NIR tem sido também utilizado na seleção de genótipos de 

interesse comercial, como em aveia (SILVA et al., 2008); 

- Em ensaios de competição de cultivares visando a selecionar genótipos com maior 

conteúdo de óleo em girassol (GRUNVALD et al., 2009); 

As pesquisas na área de sementes obtiveram resultados satisfatórios em avaliação da 

qualidade fisiológica, como em soja, algodão, café e tomate (BAZONI et al., 2017; GAITÁN 

et al., 2008; HUANG et al., 2012; GUIMARÃES, 2016; SHRESTHA et al., 2016), 

As vantagens da utilização desse equipamento destaca-se pela capacidade das 

análises serem realizadas sucessivamente, em um período curto de tempo, capaz de gerar um 

grande número de informações, o que reduz a necessidade de mão de obra, não poluente, não 

utiliza produtos químicos ou reagentes (AMORIM, 1996; MAYRINCK, 2018). 
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Apesar da ampla aplicabilidade da espectroscopia NIR, ela não é normalmente 

utilizada na análise direta, pela complexidade dos dados gerados. Torna-se necessária a 

construção de modelos de calibração, que utilizam os espectros gerados e técnicas de 

referência. Essas técnicas podem ser baseadas em métodos multivariados, provenientes da 

quimiometria. Integrando-se a espectroscopia e a quimiometria, a estatística pode ser 

associada aos dados químicos, gerando dados importantes para análises diversas 

(MAYRINCK, 2018). 

Após a etapa de modelagem, é necessário fazer a validação do modelo, para indicar se 

este é capaz ou não de determinar o parâmetro desejado, a partir das validações interna e 

externa. Para a validação interna, de um conjunto de n amostras, é deixada sempre uma delas 

como não participante da calibração (leave one out), e assim é feita uma previsão das 

propriedades dessa amostra. Para a validação externa, utilizam-se amostras que não 

participaram da construção do modelo de calibração (BERRUETA et al. 2007). 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A produção de sementes de forrageiras tropicais, intensificada a partir dos anos 1970, 

faz com que o Brasil detenha a posição de maior produtor, maior consumidor e maior 

exportador mundial, com produção anual de mais de 100 mil toneladas, sendo que cerca de 

10% do montante produzido é exportado para mais de 16 países (TEIXEIRA & 

VERZIGNASSI, 2010). 

O aumento das áreas de pastagem cultivadas no Brasil ocorreu especialmente com as 

espécies do gênero Urochloa (Urochloa brizantha, Urochloa decumbens e Urochloa 

humidicola), devido as características de adaptação ao clima tropical, dessas espécies, além da 

facilidade na aquisição de sementes de qualidade. 

As sementes têm um importante papel no rápido progresso de todo setor pecuário e 

forrageiro, visto que para a produção de pastagens de qualidade, o manejo adequado por si só 

não é suficiente. O uso de sementes com alto poder germinativo e vigor também deve ser 

considerado. Assim, pesquisas são necessárias e buscam melhorar cada vez mais a qualidade 

de sementes forrageiras, com o auxílio de técnicas que auxiliam na obtenção de maior 

expressão do vigor das sementes (LIMA et al., 2016).  

Para minimizar o risco de utilização de sementes de baixa qualidade, métodos 

experimentais estão sendo desenvolvidos para avaliação da germinação e vigor, com 

especificidade para cada espécie. Pois, a qualidade das sementes influencia fortemente no 

sucesso ou no fracasso da cultura, e o conhecimento do seu desempenho, especialmente em 

condições de estresse ambiental, poderá indicar com maior precisão seu potencial no campo.  

Além dos métodos estabelecidos de avaliação do vigor das sementes outra forma de 

monitorar alterações na qualidade fisiológica é por meio da avaliação de variações 

bioquímicas em perfis de proteínas e de enzimas específicas, uma vez que o processo de 

deterioração provoca degradação e inativação desses sistemas, com consequente perda de 

vigor, e o monitoramento desses sistemas são frequentemente usados como marcadores da 

qualidade fisiológica de sementes (VIDIGAL et al., 2009; NAKADA et al. 2011). 

Outra ferramenta analítica que vem sendo utilizada é o uso de técnicas 

espectroscópicas baseadas na radiação infravermelha, como por exemplo, a reflexão no 

infravermelho próximo (NIR). Os métodos que empregam essa técnica são rápidos e exatos, 

que pode possuir ampla aplicação no controle de qualidade de sementes. 
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Diante o exposto, O objetivo desse trabalho foi estudar a técnica da espectrometria no 

infravermelho próximo para avaliar a qualidade de sementes de Urochloa brizantha. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 O experimento foi conduzido no Laboratório Central de Análise de Sementes do 

Departamento de Agricultura da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Minas Gerais. 

Utilizou-se nove lotes de sementes de U. brizantha cultivar Marandu, produzidas no estado do 

Mato Grosso na safra 2016/2017.  

 Inicialmente foi realizada a caracterização dos lotes de sementes por meio da avaliação 

do seu potencial fisiológico e qualidade sanitária, pelos seguintes testes e determinações:  

 Teste de tetrazólio: as sementes foram pré-embebidas entre papel de filtro umedecido 

com água destilada em caixa gerbox, e mantidas em germinador com temperatura a 30 ºC por 

18 horas; decorrido esse período, as mesmas foram cortadas longitudinalmente com auxílio de 

pinça e bisturi. Após o corte as sementes foram colocadas em solução de 0,5% de cloreto 2-3-

5 trifenil tetrazólio em frascos escuro e mantidos em câmaras de germinação tipo BOD com 

temperatura constante de 30 °C por 3 horas. As sementes foram avaliadas considerando-se a 

localização e a intensidade da coloração de suas estruturas em sementes viáveis e não viáveis 

(BRASIL, 2009). 

 Germinação: foram semeadas quatro repetições de 50 sementes em papel mata-borrão 

umedecidos com 2,5 vezes a massa seca do papel com água destilada e acondicionados em 

caixa gerbox. As sementes foram mantidas em BOD com temperatura alternada 20 - 35 ºC e 

fotoperíodo de 8 h de luz e 16 h de escuro, realizando-se a contagem de plântulas normais no 

sétimo dia (primeira contagem), contagem final no vigésimo primeiro, além de uma contagem 

intermediaria no décimo quarto dia. As sementes que não germinaram foram submetidas a 

avaliação da viabilidade na presença do sal de tetrazólio (BRASIL, 2009). 

 Condutividade elétrica: foram pesadas quatro repetições de 100 sementes e colocadas 

para embeber em 75 ml de água deionizada em copo plástico descartável mantidos em BOD 

com temperatura de 25 °C por 24 horas. Após o período de embebição procedeu-se a leitura 

da condutividade elétrica por meio do condutivímetro MS TECNOPON®, modelo mCA 150, 

sendo os resultados expressos em µScm-1g-1 de sementes (OLIVEIRA et al., 2016). 

Emergência de plântulas: quatro repetições de 50 sementes de cada lote foram 

semeadas em substrato 2:1 de terra e areia, colocadas em câmara de crescimento a 25 e 30°C.  

Realizando-se contagens diárias do número de plântulas emersas até vigésimo primeiro dia 

após a semeadura. A partir dos dados foram avaliados: 
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- Estande inicial e final aos 7 dias: estande de plântulas emersas ao 7 

dias após a semeadura. 

-T50 (Tempo médio para ocorrer 50% de emergência): numéro de dias 

para ocorrer 50% das emergências das plântulas. 

-Índice de velocidade de emergência (IVE), pela fórmula proposta por 

Maguire (1962). 

Envelhecimento acelerado: As sementes de cada lote foram submetidas ao 

envelhecimento artificial sobre tela de alumínio fixada em caixas plásticas tipo gerbox, 

contendo 40 mL de água destilada e acondicionadas em câmaras de germinação tipo BOD a 

42 ºC, durante 48 horas. Após o tempo, as sementes foram submetidas ao teste de germinação 

e avaliadas aos 7 dias. 

Sanidade: O teste de sanidade foi realizado pelo método de papel-filtro, com quatro 

repetições de 100 sementes, semeadas sobre papel mata borrão umedecidos com solução de 

agar a 5%, em placas de petri de 25 cm de diâmetro, previamente esterilizados em autoclave. 

As placas de petri com as sementes foram colocadas em uma sala esterilizada sob luz 

constante e temperatura de 20 ± 2ºC. Após sete dias, os fungos foram identificados com o 

auxílio de microscópio esteroscópio, e os resultados foram expressos em percentagem, como 

descrito no Manual de análises sanitária de sementes (BRASIL, 2009).   

Após a caracterização dos lotes pelos testes descritos acima, os mesmos foram 

submetidos à avaliação da quantificação enzimática realizada em espectrofotômetro de placa, 

para isso as sementes foram maceradas em nitrogênio líquido e polivinilpolipirrolidona 

(PVPP) insolúvel, amostras de 100 mg do material macerado foi homogeneizado em 1,5 mL 

do tampão de extração composto por fosfato de potássio 100 mM (pH 7,0), EDTA 0,1 mM e 

ácido ascórbico 10 mM e água. O homogeneizado foi centrifugado a 13.000 g por 20 minutos 

a 4 °C e o sobrenadante coletado para avaliação das enzimas descritas a seguir:  

Catalase (CAT): A atividade da CAT foi determinada conforme Azevedo et al. 

(1998), com modificações, estimada pelo decréscimo na absorbância a 240 nm durante 3 

minutos em um meio de reação contendo fosfato de potássio 100 mM (pH 7,0) e H2O2 12,5 

mM. 

Superóxido dismutase (SOD): A avaliação da atividade da SOD foi baseada na 

capacidade da enzima em inibir a fotorredução do azul de nitrotetrazólio (NBT) 

(GIANNOPOLITIS E RIES, 1977) em um meio de reação contendo fosfato de potássio 100 

mM (pH 7,8), metionina 14 mM, EDTA 0,1 μM, NBT 75 μM e riboflavina 2 μM. Antes das 

leituras as placas foram expostas a luz por 7 minutos. As leituras foram realizadas a 560 nm. 
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Uma unidade da SOD corresponde à quantidade de enzima capaz de inibir em 50% a 

fotorredução do NBT nas condições de ensaio. 

Álcool desidrogenase (ADH): a atividade do ADH foi avaliada pela adição de uma 

alíquota de 9 μL do extrato enzimático a 190 μL do meio de incubação; adicionando etanol a 

1% (v / v) no momento da leitura, realizado por espectrofotometria a 340 nm durante três 

minutos, seguindo a redução de NAD + (nicotinamida adenina dinucleotídeo), segundo 

YAMANOSHITA et al. (2005), com modificações. O cálculo da atividade enzimática foi 

dado pela quantidade de NADH produzida por minuto de incubação (FARIA et al., 2015). 

Procedimento estatístico: por meio do programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 

2011), as variáveis foram submetidas à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 

de Scott-knott. Para os dados de sanidade fez-se a transformação em arcsen√(x+0,5). 

Espectrometria no infravermelho próximo (NIR): As sementes foram maceradas 

utilizando-se o moinho modelo IKA® A11, com adição de nitrogênio líquido e 

polivinilpirrolidona, para evitar a oxidação da amostra, sendo o pó formado colocado em 

cubetas para exposição à radiação. Os espectros foram obtidos colocando as cubetas contendo 

as sementes maceradas, na saída da fonte de infravermelho do equipamento Tensor 27 da 

Bruker®, com geração dos espectros pelo detector FT-IR (Fourier-Transform Near-Infrared) 

acoplado, com auxílio do software OPUS_Spectroscopy version 6, do mesmo fabricante do 

equipamento. Para constituição do banco de dados de leitura, o espectrômetro coletou 48 

varreduras em cada medida de absorbância, com resolução de 8 cm-1, no intervalo 10000 a 

4000 nm, por repetição. 

A partir do agrupamento dos lotes de sementes foi otimizado um modelo por validação 

cruzada, em que se utilizou 70% das amostras para calibração e 30% para teste, construído a 

partir do método de classificação multivariada por regressão de mínimos quadrados parciais 

com análise descriminante (PLS – DA), utilizando o software estatístico Pirouette®, sendo as 

classes Y as variáveis dependentes e os espectros obtidos constituíram as variáveis 

independentes X (ABDI, 2003). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 Caracterização da qualidade fisiológica e sanitária das sementes de 

braquiária 

 

Quanto ao teste de germinação, observa-se na Figura 2, com exceção dos lotes 1, 6 e 9 

os demais possuíam superioridades no número de plantas normais avaliadas na primeira 

contagem e na contagem final. 

 

Figura 2. Primeira contagem (A) e germinação (B) dos nove lotes de sementes de braquiária.  
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 Médias seguidas de mesma pertencem ao mesmo grupo, de acordo com o critério de agrupamento de Scott-

Knott, a 5% de probabilidade. 

 

Observou-se ainda que na primeira contagem as sementes de braquiária cv. Marandu 

possuíam boa germinação, pois aos setes dias, todos os lotes tiveram valores superiores a 

50%.  Na germinação, que foi calculada aos 21 dias, verificou-se maior e menor médias para 

os lotes 8 e 6. 

No entanto essa diferença na germinação entre os lotes pode estar associada a 

dormência das sementes de braquiária, que é intrínseco da espécie U. brizantha e refletida na 
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cultivar Marandu. E a natureza, intensidade e persistência deste fenômeno não está 

suficientemente elucidada (VELA et al., 2018). 

A dormência é um dos principais obstáculos para a germinação das sementes de 

braquiária, e a avaliação da viabilidade das sementes é essencial para saber se, embora 

viáveis, as mesmas não germinam mesmo em condições apropriadas. A partir da Figura 3, 

pode-se observar que os lotes 1, 6 e 7 possuíam as maiores porcentagens de sementes viáveis 

(86, 85 e 85%) em relação aos demais.   

Figura 3- Viabilidade dos nove lotes sementes de braquiária. 
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Médias seguidas de mesma pertencem ao mesmo grupo, de acordo com o critério de agrupamento de Scott-

Knott, a 5% de probabilidade. 

 

O conhecimento da viabilidade das sementes forrageiras é uma das exigências 

normativas para a comercialização de um lote. Para fins científicos também é fundamental na 

determinação do potencial de germinação das sementes, pois é um fator que pode influenciar 

diretamente nos resultados dos demais testes realizados, como no teste de germinação, 

diferenças entre os resultados de tetrazólio e de germinação podem ocorrer devido a 

dormência presente nas sementes de braquiária. Este estado de dormência pode afetar a 

velocidade de emergência das plantas em campo, levando a desuniformidade do estande e 

retardando a formação da pastagem, o que favorece o aparecimento de plantas invasoras. 
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A presença da dormência é uma característica comum em sementes de braquiária, e 

pode ser causada por diversos fatores, aos quais podem ser isolados ou combinados, incluindo 

a cv. Marandu. Para Cardoso et al. (2014), a expressão da dormência está associada a causas 

físicas, provavelmente relacionadas a restrições impostas pela cobertura da semente (lema, 

pálea, pericarpo e tegumento) à entrada de oxigênio e causas fisiológicas presentes em 

sementes recém-colhidas, progressivamente suprimidas durante o armazenamento. 

 Na avaliação da condutividade elétrica observa-se na Figura 4 que não houve diferença 

entre os lotes de sementes de braquiária. Apesar deste teste ser um método sensível na 

avaliação do vigor de sementes, por avaliar as estruturas das membranas celulares das células, 

neste estudo o mesmo não conseguiu separar os lotes em diferentes níveis de qualidade. 

 Figura 4- Condutividade elétrica dos nove lotes de sementes de braquiária. 
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Médias seguidas de mesma pertencem ao mesmo grupo, de acordo com o critério de agrupamento de Scott-

Knott, a 5% de probabilidade. 

 

 Uma explicação possível explicação deve-se ao fato da utilização de sementes integras, ou 

seja, que não tiveram seus revestimentos externos removidos por processos de escarificação, o 

que não permitiu a lixiviação dos exsudados das sementes para a solução de embebição.  

 É importante destacar que, atualmente, devido as exigências dos mercados sementeiros 

cada vez mais as empresas produtoras comercializam sementes de alto padrão de qualidade. E 
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a condutividade elétrica dos noves lotes de sementes não foi capaz de separar os lotes em 

diferentes níveis de qualidades por todos os lotes apresentarem sementes vigorosas. 

Quanto ao envelhecimento acelerado, os lotes 2, 3 e 8 apresentaram menores 

porcentagens de germinação em relação aos demais (Figura 5).  

  

Figura 5- Envelhecimento acelerado dos nove lotes de sementes de braquiária. 
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Médias seguidas de mesma pertencem ao mesmo grupo, de acordo com o critério de agrupamento de Scott-

Knott, a 5% de probabilidade. 

 

A exposição das sementes a umidade e temperatura elevadas é importante na avaliação 

do vigor das sementes. Assim, os lotes que apresentarem melhores índices de vigor tendem a 

não deteriorar tão rapidamente quanto aos que possuem menor vigor.  

Para a determinação do vigor Amaro et al. (2014), destacam que entre os testes de 

vigor, o envelhecimento acelerado tem sido notável por ser capaz de fornecer informações 

com um alto grau de consistência, identificando os lotes mais vigorosos e os com maior 

capacidade manter sua viabilidade durante o armazenamento. 

O teste de envelhecimento acelerado permite avaliar o vigor das sementes em 

condições de elevada temperatura e umidade, com a finalidade de identificar diferenças na 

qualidade fisiológica de lotes com germinação semelhante (AQUINO et al., 2018). Além 

disto, para as sementes forrageiras o teste possui a peculiaridade de promover a superação da 
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dormência presente nas sementes. Segundo Marcos Filho (2015), enquanto a exposição das 

sementes (sem dormência) a condições de alta umidade e temperatura resultam em uma 

redução no potencial germinativo após o estresse, em sementes de forrageiras ocorrem o 

aumento da germinação, devido a superação da dormência. 

Nas Figuras 6 e 7 apresentam as variáveis avaliadas durante a emergência das 

plântulas nas câmaras de crescimento sob temperatura de 25 e 30ºC respectivamente.  

 

Figura 6- Índice de velocidade de emergência (A), T50 - tempo médio para emergência de 

50% do estande (B), porcentagem de emergência (C) e Estande aos 7 dias (D) de plântulas 

dos nove lotes de sementes de braquiária a 25ºC. 
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Médias seguidas de mesma pertencem ao mesmo grupo, de acordo com o critério de agrupamento de Scott-

Knott, a 5% de probabilidade. 
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Figura 7- Índice de velocidade de emergência (A), T50 - tempo médio para emergência de 

50% do estande (B), porcentagem de emergência (C) e Estande aos 7 dias (D) de plântulas 

dos nove lotes de sementes de braquiária a 30ºC. 
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Médias seguidas de mesma pertencem ao mesmo grupo, de acordo com o critério de agrupamento de Scott-

Knott, a 5% de probabilidade. 

 

Observa-se que o índice de velocidade de emergência (IVE), tempo para emergência 

de 50% das plântulas (T50), porcentagem de emergência e estande inicial aos 7 dias (Tinicial 

aos 7 dias) não tiveram diferença entre os lotes para nenhuma das temperaturas expostas. 

Apesar de submeter as sementes para germinarem em dois ambientes com diferentes 

temperaturas, uma a 25ºC que representa a condição ótima para o metabolismo germinativo 

das sementes, e a outra a 30ºC, em que esta temperatura elevada juntamente com a água e o 

substrato podem ocasionar alterações metabólicas durante a germinação das sementes e a nas 

emergências das plântulas, os lotes não apresentaram diferenças em seu vigor.  
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 A diferenciação das sementes de gramíneas forrageiras quanto à qualidade fisiológica, 

vigor e sanidade são atributos importantes, uma vez que os benefícios do uso de sementes de 

alta qualidade podem ser facilmente constatados pelo rápido estabelecimento da forrageira. E 

os testes de vigor quando avaliam a qualidade de um lote sob estresse permitem ser 

observados o comportamento das sementes na condição de campo.   

Para avaliação de sanidade das sementes de braquiária, na Tabela 1, observou-se para 

os fungos Drechelera sp. e Penicillium sp. que estes fungos encontram em quantidades 

diferentes entre os lotes avaliados dada a diferenças estatísticas entre observada. Pode-se 

observar ainda, maior ocorrência das espécies Drechelera sp e Phoma sp. em relação as 

demais patógenos encontrados nas sementes. Esses patógenos ocorrem amplamente e têm 

grande importância no Brasil, causando perdas significativas na viabilidade e na qualidade das 

sementes (Marchi et al. 2010). 

Os lotes 2, 4, 6, 7 e 9 foram os que apresentaram maior ocorrência de Drechelera sp. 

Dentre os agentes patogênicos, este fungo é considerado um dos mais ativos, e engloba o 

maior número de espécies associadas às sementes de gramíneas forrageiras (Brasil, 2009).  

Foi constatado a presença de Phoma sp. em todos os lotes, e segundo Marchi et al. 

(2011), este fungo é responsável por doenças que causam podridão, inviabilidade de sementes 

e morte de plântulas. 

No lote 6 também foi encontrado maior infestação de Penicillium sp. que é fungo 

secundário e de armazenamento. A presença de patógenos pode impedir que os padrões de 

sementes para a comercialização quanto à porcentagem de germinação sejam atingidos.  Além 

disso, pode consistir em impedimento à exportação, devido às barreiras fitossanitárias entre 

países. Já que atualmente, o Brasil é o maior produtor e exportador de sementes do gênero 

Brachiaria com valor cultural de 80%, para cerca de 40 países (DIAS E ALVES, 2008; 

CARDOSO et al., 2014; CARVALHO et al., 2015). Por outro lado, outros patógenos de 

importância para a qualidade sanitária, como Alternaria sp. e Aspergillus sp., não foram 

identificados infectando as sementes. 

Fusarium sp. teve pouca ocorrência em quatro lotes (2, 3, 7 e 9). No entanto, a 

presença deste patógeno é preocupante, pois Menten (1991), relatou que a presença de 

Fusarium sp. pode causar a morte da semente, mesmo antes de sua germinação. 
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Tabela 1- Médias dos resultados de incidência (%) de fungos nas sementes de braquiária. 

 Fungos 

Lotes  Drechelera sp. (%) Phoma sp. (%) Penicillium sp. (%) Fusarium sp. (%) 

1 71 b 52 a 1,50 c 0 a 

2 84 a 55 a 4,00 c 0 a 

3 65 b 48 a 2,50 c 0,5 a 

4 77 a 62 a 4,00 c 0,5 a 

5 71 b 58 a 4,50 c 0 a 

6 81 a 54 a 10,50 a 0 a 

7 64 a 59 a 3,00 c 0,5 a 

8 57 b 47 a 1,50 c 0 a 

9 83 a 46 a 6,50 b 0,5 a 

CV (%) 6,07 9,44 54,35 - 
Médias seguidas de mesma pertencem ao mesmo grupo, de acordo com o critério de agrupamento de Scott-

Knott, a 5% de probabilidade. 

 

Patógenos como Fusarium sp., Phoma sp., e Drechslera sp. foram relatados também 

por Zuffo et al. (2018) em sementes de braquiária. Contudo, a incidência de alguns fungos 

potencialmente patogênicos é relatada em sementes de Brachiaria spp. tais como Curvularia 

sp., Phoma sp., Fusarium sp., Exserohilum sp. (syn. Helminthosporium sp.), Cercospora sp., 

Colletotrichum spp., Drechslera sp., Alternaria sp., Rhizoctonia spp. (MARTINS et al., 2001; 

MARCHI et al., 2006; VECHIATO; APARECIDO; FERNANDES, 2010). 

Segundo Nery et al. (2012), o modo de colheita das sementes forrageiras é um entrave 

para sua qualidade sanitária, pois, nos campos de produção a maior parte das sementes de 

gramíneas forrageiras tropicais é colhida por varredura do solo. Deste modo, os lotes de 

sementes recebidos pelas empresas contêm grande quantidade de impurezas, tais como torrões 

de terra, pedras, espiguetas vazias, cariopses parcialmente desenvolvidas, imaturas, sementes 

de plantas daninhas e palha, que prejudicam diretamente a qualidade física e sanitária das 

sementes (BRASIL, 2009; NERY et al., 2009; MELO et al., 2016). 

 

4.2 Caracterização do perfil enzimático das sementes de braquiária 

 

Na Figura 8 apresenta a quantificação das enzimas superóxido dismutase (SOD), 

catalase (CAT) e álcool desidrogenase (ADH) realizada por espectrofotometria, pode-se 

observar que não houve diferença estatística para nenhum dos lotes para as três enzimas 

quantificadas. Resultados podem ser explicados pelo alto vigor das sementes de todos os lotes 
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utilizados, pois, o setor produtivo de sementes busca cada vez mais colocar no mercado 

sementes com alto vigor.   

Figura 8- Quantificação das enzimas (A) SOD - superóxido dismutase, (B) CAT -catalase e 

(C) ADH - álcool desidrogenase pela técnica do espectrofotómetro. 

 

SOD

Lotes

1 2 3 4 5 6 7 8 9

U
.S

O
D

.g
-1

M
F

0

50

100

150

200

CAT

Lotes

1 2 3 4 5 6 7 8 9

µ
m

o
l 

H
2

O
2

.m
g

-1
M

F
.m

in
-1

0

10

20

30

40

ADH

Lotes

1 2 3 4 5 6 7 8 9

µ
m

o
l 

N
A

D
H

.m
g

-1
M

F
.m

in
-1

0

2

4

6

8

10

a a

a

a
a a

a

a a

a

a

a
a

a

a aa
a

a

a

a
a

a
a

a

a

a

(A) (B)

(C)

 

Médias seguidas de mesma pertencem ao mesmo grupo, de acordo com o critério de agrupamento de Scott-

Knott, a 5% de probabilidade. 

 

A alta expressão de enzimas, como a catalase, pode estar relacionado à ação dessa 

enzima em atuar de forma eficiente na eliminação de enzimas reativas de oxigênio, as EROs, 

na qual aumenta a capacidade de proteção contra o estresse oxidativo. As EROs têm papel 
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duplo na biologia vegetal, podendo tanto apresentar efeitos benéficos como prejudiciais, a 

exemplo disso pode-se citar a toxicidade relacionadas aos produtos produzidos pelo 

metabolismo aeróbico, como também ser a chave de reguladores de crescimento, 

desenvolvimento e vias de defesa (FENG et al., 2011). Logo, o aumento da expressão da 

enzima CAT, pode ser um indicativo de aumento de EROs nas células. 

A SOD juntamente com a CAT, são as principais enzimas envolvidas na manutenção 

da longevidade das sementes, e é comum observar a redução de suas atividades durante após a 

colheita (CHEN & ARORA, 2011). Sua função, é fazer com que as células não deteriorem 

por intoxicação, estas possuem um eficiente mecanismo de enzimas removedoras de EROs 

(BAILLY, 2004). O alto vigor das sementes não permitiu que fosse observado diferença para 

estas enzimas nos lotes estudados, pois pela expressão da SOD e CAT, estas podem estarem 

envolvidas na preservação das sementes e também na proteção contra as EROs nas células e 

tecidos de sementes e plântulas durante o processo de germinação.  

A alcool desidrogenase (ADH) é uma enzima envolvida no processo respiratório das 

sementes, no processo de fermentaçãoo alcoólica o piruvato, primeiramente produzido na 

glicólise, é convertido a acetaldeído pela ação da enzima piruvato descarboxilase e o 

acetaldeído reduzido a etanol pela ADH (TAIZ; ZEIGER, 2013). Essa enzima é relevante, 

pois ao converte o acetaldeído em etanol, um composto com menor toxicidade, e reduz a 

velocidade do processo de deterioração (CARVALHO et al., 2014). Assim, as sementes ficam 

menos suscetíveis à ação deletéria do acetaldeído com a maior atividade da ADH. Diante 

disso, mais uma vez mostrando o quanto vigorosos estão os lotes de sementes. 

A quantificação da atividade enzimática é importante, por ser um dos principais 

indicadores de alterações degenerativas nas sementes. Assim, poder usar marcadores 

isoenzimáticos como ferramenta na determinação das alterações bioquímicas o processo de 

deterioração das sementes (Costa et al., 2008; Abreu et al., 2014; Carvalho et al., 2014). Outro 

fator relevante para a caracterização do perfil bioquímico na qualidade sementes, que serve 

como sinalização no inicio do estresse oxidativo que das células, em que outros testes 

comumente usando não são capazes de detectar.   

 

4.3 Uso da espectrometria no infravermelho próximo (NIR) para avaliação da 

qualidade de sementes de braquiária  
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 Pela observação dos espectros, as sementes de brachiária analisadas pelo 

infravermelho próximo, as bandas foram semelhantes (Figura 9).  As bandas observadas nos 

espectros variaram nos comprimentos de onda de 8072 cm-1 a 4214 cm-1 m. Já que a forma 

dos espectros não foi discrepante entres as sementes analisadas, Guimarães (2014) afirma que 

por meio dessa observação, pode-se inferir que a composição química observada entre todas 

as sementes é semelhante. 

Figura 9- Espectro NIR dos nove lotes de sementes de braquiária. 

 

  

Na Tabela 2, pelas análises quimiométricas e o infravermelho próximo foi possível 

separar os lotes de sementes de braquiária em diferentes níveis de qualidades fisiológicas com 

calibração (validação cruzada) e avaliação externa (validação externa) bem definidos, com 

todos valores acima de 75% de acertos.  

Pode-se observar na validação cruzada a formação dos modelos super ajustados para 

todos os lotes. No entanto, os lotes 2 e 4 na calibração apresentaram 100% de acertos, porém 

falhou nas amostras externas com 75% de acertos. Assim, ocorrendo maiores índices de 

amostras não classificadas para estes lotes. 

Por outro lado, o lote 5 teve um ajuste de 85,7%, mas na validação externa obteve 

acertos de 100% das amostras dentro do grupo. 
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A metodologia utilizada neste trabalho para a separação dos lotes por meio da técnica 

de infravermelho próximo foi eficiente, pois na sua maioria as sementes foram classificadas 

corretamente. Assim, mostrando-se uma técnica sensível para avaliação do vigor de sementes 

de braquiária. De forma que, a maioria dos testes de vigor realizados na caracterização dos 

lotes não conseguiram diferencia-los quanto a sua qualidade fisiológica.   

Mayrinck et al (2018), estudando o potencial da espectrometria no infravermelho 

próximo para analisar a qualidade de sementes de algodão em função de diferentes níveis de 

vigor, chegou a resultados satisfatório, pois foi possível predizer o nível de qualidade 

fisiológica de sementes de algodão. Resultado semelhante a esta pesquisa. Por outro lado, 

Morais (2018), usando a técnica NIR na identificação de lotes de diferentes qualidades 

fisiológicas de sementes de milho, concluiu que, com o infravermelho próximo não foi 

possível separar sementes de milho de diferentes qualidades fisiológicas. 

Tabela 2- Porcentagem de acertos nas validações cruzada e externa para os lotes de sementes 

de braquiária por meio da técnica de espectroscopia infravermelho próximo com o auxílio da 

PLS-DA. 

 Validação cruzada Validação externa 

Lotes Acertos (%) Não classificadas (%) Acertos (%) Não classificadas (%) 

1 100 0 100 0 

2 100 0 75 25 

3 100 0 100 0 

4 100 0 75 25 

5 85,7 14,3 100 0 

6 100 0 100 0 

7 100 0 100 0 

8 100 0 100 0 

9 100 0 100 0 

 

 Na caracterização dos lotes, quanto a qualidade fisiológica, apenas o teste de germinação e 

envelhecimento acelerado apresentaram diferença estatística. Assim, pôde-se através do 

suporte PLS-DA, comparar com lotes de melhor e pior qualidade, levando em consideração 

como parâmetro a letra “a’ e “b” respectivamente. Não foram submetidas a técnica do NIR 

para as demais variáveis porque não foram encontradas diferenças significativas entre os lotes 

estudados.  

Como um método de reconhecimento de padrões supervisionado, a PLS-DA exige 

algum tipo de informação para a construção do modelo com antecedência, assim, as grupos 

“alta qualidade” determinado pela letra “a” e “baixa qualidade” pela letra “b”, segundo o teste 
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de comparação de médias de Scott-Knott,  foram adicionadas como as variáveis dependentes 

(y) para a construção do modelo de calibração (Tabela 3). 

Tabela 3- Porcentagem de acertos nas validações cruzada e externa para sementes de 

braquiária, para germinação e envelhecimento por meio da técnica de espectroscopia 

infravermelho próximo com o auxílio da PLS-DA. 

 Validação cruzada Validação externa 

Variáveis  Acertos (%) Não classificadas (%) Acertos (%) Não classificadas (%) 

Germinação 98,4 1,6 96,3 3,7 

E. acelerado 96,8 3,2 88,9 11,1 

 

 Para a germinação e o envelhecimento acelerado a validação externa obteve 96,3 e 88,9% 

de acertos respectivamente. Na avaliação, tanto na calibração como na validação do teste os 

modelos estão super ajustados.  

 O maior índice de amostras não classificadas foi para a validação externa para o 

envelhecimento acelerado com 11,1%, é um valor que não prejudica a confiabilidade do 

ajuste do modelo. Morais (2018), aplicando a técnica do NIR em sementes de milho 

encontrou no ajuste dos seus modelos valores de até 15% de sementes não classificadas. 

 O uso da técnica do NIR para avaliação da qualidade de sementes atualmente estudado na 

área agrícola. Soares (2016), utilizando a espectroscopia no infravermelho próximo aliado a 

quimiometria, avaliou a eficiência de dois métodos de classificação, o SPA-LDA (Algoritmos 

das Projeções Sucessivas associado com o modelo de analise discriminante linear) e o PLS-

DA, para classificação de sementes de algodão de quatro cultivares de alta qualidade genética.  

O autor obteve 96,91% de sementes classificadas corretamente na primeira validação e 

88,66% na segunda validação. Para o método PLS-DA, pode-se notar resultados superiores 

para os ajustes determinados no presente trabalho.  
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5  CONCLUSÕES 

 

Pela análise quimiométrica PLS-DA, aliada a espectroscopia no infravermelho 

próximo, é possível separar os lotes de sementes de braquiária com modelos super ajustados. 

Os modelos otimizados são precisos na avaliação das sementes para as variáveis 

germinação e envelhecimento acelerado, relacionando-se entre si. 

A técnica de espectrometria no infravermelho próximo é promissora para a predição 

da qualidade fisiológica de sementes de braquiária. 
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