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As informações sobre a qualidade fisiológica de sementes florestais são escassas para 
os diversos fins de utilização, inclusive à preservação. O emprego de testes rápidos 
para a avaliação fisiológica de sementes é uma ferramenta imprescindível à análise 
quanto à qualidade de um lote de sementes, sendo que um dos métodos que vem 
sendo utilizado com êxito é o teste de tetrazólio. O presente estudo objetivou verificar 
a eficiência de diferentes concentrações da solução de tetrazólio na avaliação da 
viabilidade de sementes de Aspidosperma parvifolium A. DC., arbórea conhecida 
popularmente como guatambu-amarelo. O trabalho foi conduzido no laboratório de 
análise de sementes da Universidade Federal de Pelotas, sendo que as sementes foram 
obtidas a partir de uma matriz localizada no campus Dois Vizinhos, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Inicialmente, as sementes foram pré-condicionadas 
em água destilada por 2 horas, a temperatura de 25 ºC. Após o pré-condicionamento, 
o tegumento das sementes foi cuidadosamente removido, de forma a expor as 
estruturas do embrião sem causar danos ao mesmo. Posteriormente, utilizando-se 
quatro repetições de 25 sementes, alocadas em copos plásticos com capacidade de 50 
mL, foi adicionada a solução de tetrazólio para coloração, nas concentrações de 
0,050; 0,075 e 0,1% durante o período de 30, 60, 90 e 120 minutos, e distribuidas em 
germinador tipo B.O.D., sem a presença de luz e na temperatura de 40 ºC. Após cada 
período, as sementes foram avaliadas apenas quanto à uniformidade e à intensidade da 
coloração apresentada pelos tecidos, sendo classificados em: não coloridos e coloridos 
com intensidade forte. Para avaliação da eficiência metodológica do teste de terazólio, 
realizou-se comparação entre os resultados obtidos neste teste com o resultado do 
teste de germinação. Os melhores resultados em termos de intensidade e uniformidade 
foram obtidos com a concentração a 0,1% e período de coloração de 120 minutos, 
sendo que os demais tempos não foram considerados eficazes para coloração dos 
tecidos. No teste de germinação alcançou-se 86% de germinação. Desta forma, 
conclui-se que o teste de tetrazólio é considerado eficiente na avaliação da viabilidade 
de sementes de A. parvifolium através da coloração de tecidos primários localizados 
no embrião e endosperma. 
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