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RESUMO 
Este artigo objetiva apresentar uma pesquisa sobre o uso dos meios de 
comunicação dos idosos e a segurança devida e adequada de tal. Diante da 
nova realidade social, constata-se um número cada vez maior de idosos. 
Baseado em dados numéricos o Brasil está se tornando um País velho, o 
crescimento desta faixa etária exige preocupações com a inclusão social, pois o 
mesmo não está preparado para o envelhecimento da população e isto inclui a 
família e o poder público, pois os mesmos não estão suficientemente preparados 
para amenizar os problemas dessa nova realidade demográfica. Sendo assim 
tornam-se necessários estudos que abranjam o envelhecimento em todos os 
seus aspectos, auxiliando a sociedade na busca pelo envelhecimento bem-
sucedido. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Gerontologia é a ciência que estuda o processo de envelhecimento dos 

seres vivos, e do homem em todos os seus aspectos: Biológicos, psicológicos, 

sócio económico e culturais. Sendo, portanto, a gerontologia responsável para 

solucionar a diversidade de problemas que derivam do envelhecimento. O 
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envelhecimento é considerado uma etapa natural do desenvolvimento humano, 

caracterizado pela degeneração psíquica e física do ser humano que acontece 

de forma gradativa e lenta, no idoso é possível que ocorra distúrbios da 

comunicação em consequência da redução dos níveis de consciência, atenção, 

memória, raciocínio, fala, linguagem entre outros. 

Tal processo é Dinâmico, estabelece-se em etapas sucessivas 
e é, comumente, conhecido como “transição epidemiológica ou 
demográfica”. Na sua etapa inicial, as taxas de fertilidade são 
altas e a mortalidade está concentrada nos segmentos mais 
jovens da população, progressivamente, as taxas de 
mortalidade decrescem, aumentando a porcentagem de 
crianças e prolongando a sobrevida, enquanto as taxas de 
fertilidade diminuem fazendo com que, proporcionalmente, os 
grupos de mais idade aumentem em relação aos jovens 
(KALACHE, 1977 p.35).   

 

Sendo assim, o envelhecimento populacional, é um fenômeno que ocorre 

em e escala global, se tornando algo inevitável, e com isso a compreensão e a 

expressão parecem se comprometer quando são exigidos maiores materiais 

linguísticos, entre elas, o reconhecimento do vocabulário, produção oral 

automática, contagem de números, enumeração dos dias da semana, meses 

entre outros, em decorrência da idade. Juntamente com os fatos linguísticos, 

também há perdas auditivas, características do envelhecimento, que certamente 

interferem na linguagem, portadores de presbiacusia assim chamados pela 

perda auditiva decorrente do processo de envelhecimento, apresentam uma 

ausência da sensibilidade auditiva e uma redução na inteligibilidade da fala, 

comprometendo seriamente o seu processo de comunicação verbal. O estatuto 

do idoso, aprovado em 2003, é a elaboração escrita das novas perspectivas 

contemporâneas para a terceira idade. Esse novo prisma de análise, enfatiza 

que: 

 

Art. 3° - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e 
do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, 
a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária (BRASIL, LEI N° 10.471). 
 



 
 

 

Portanto, vale ressaltar a importância do familiar no relacionamento com 

o idoso. Outro aspecto comumente e não menos importantes são as quedas que 

estes sofrem proveniente da idade. Como já foi dito, a fase do envelhecimento é 

marcada por alterações psíquicas e fisiológicas, estas reduzem a capacidade de 

adaptação do idoso as atividades funcionais, afetando principalmente o 

equilíbrio, o que ocasiona maiores riscos de queda nesta idade.  

A queda se trata de um evento não intencional de deslocamento do corpo 

durante um movimento executado, as consequências destes leva a perda de 

confiança, baixa autoestima, isolamento social e depressão. Uma parcela de 30 

dos idosos acima de 65 anos sofrem quedas pelo menos uma vez por ano sendo 

mais frequente em mulheres. 

 

As quedas ocorrem devido à perda de equilíbrio postural e tanto 
podem ser decorrentes de problemas primários do sistema 
osteoarticular e/ou neurológico quanto de uma condição clínica 
adversa que afete secundariamente os mecanismos do 
equilíbrio e estabilidade.  Por isso, a queda pode ser um evento 
sentinela, sinalizador do início do declínio da capacidade 
funcional, ou sintoma de uma nova doença (BUKSMAN, 2008, 
p. 03). 

 

Existem várias circunstâncias que podem favorecer a queda, entre elas, 

estão, as condições do ambiente que vivem, sedentarismo, doenças 

relacionadas ao envelhecimento, comprometimento da acuidade visual e até 

mesmo medicamentos de uso continuo, algumas patologias podem 

comprometer a integridade muscular e óssea do idoso, como por exemplo, 

artrose, osteoporose, que resultam em perda muscular e articular, além de 

doenças cardíacas e neurológicas. 

Os acidentes domésticos em idosos podem resultar em hospitalização, 

dependência de locomoção e até mesmo a morte. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Metodologicamente, o presente artigo foi construído a partir de um 

levantamento teórico e seleção de informações e dados encontrados em livros, 

revistas, jornais e sites que discutem sobre o assunto. 



 
 

 

 O método bibliográfico como definido por Lakatos e Marconi (1991), 

realiza de forma geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de 

importância, tornando-se capazes de fornecer dados atuais e relevantes 

relacionados com o tema. Também, de acordo com Gil (1994) a pesquisa 

bibliográfica tecnicamente, é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos em banco de dados 

produzidos sobre o tema da pesquisa. É um tipo de pesquisa que consiste no 

levantamento de materiais já escritos e publicados por outros autores, que darão 

subsídio para a compreensão do objeto de estudo. De acordo com Lima e Mioto 

(2007, p.40) “[...] a pesquisa bibliográfica possibilita um amplo alcance de 

informações, além de permitir a utilização de dados dispersos em inúmeras 

publicações, auxiliando também na construção, ou na melhor definição do 

quadro conceitual que envolve o objeto de estudo proposto”. 

 Desta forma, buscaram-se dados e informações a respeito da 

Comunicação eficaz com pessoas idosas e projeto casa segura, idoso saudável, 

o que permitiu e forneceu elementos importantes para aprender mais e refletir 

sobre essa questão. 

 

3 REVISÃO E DISCUSSÃO DA LITERATURA 

 

 3.1 A Importância da Boa Comunicação Para o Relacionamento Com o Idoso  

 

Atualmente é visível o aumento do número de idosos em nossa sociedade, 

o envelhecimento populacional nos países em desenvolvimento vem ocorrendo 

num espaço de tempo mais curto do que em relação aos países desenvolvidos 

e isso se deve à redução da taxa de mortalidade e ao declínio rápido e acentuado 

da fecundidade. De acordo com Mascaro (1997, p. 10), quando se refere ao 

aumento na expectativa de vida do idoso no decorrer das últimas décadas, “em 

1950 era de cerca de 50 anos, atualmente é de 67 anos, devendo alcançar os 

72 anos até o ano de 2020. Nesta data, o Brasil será a sexta maior população 

idosa do mundo, ficando abaixo da China, Índia, antiga URSS, EUA e Japão”.  

 



 
 

 

O certo é que este aumento acentuado do número de idosos, 
particularmente nos países em desenvolvimento, entre os quais 
situa-se o nosso, trouxe, como era esperado, consequências 
dramáticas para a sociedade. Há necessidade de se buscar as 
causas determinantes das atuais condições de saúde e de vida 
dos idosos e de se conhecer múltiplas facetas que envolvem o 
processo de envelhecimento, para que o desafio seja enfrentado 
por meio de planejamento adequado (NETTO E PONTE, 1996, 
p. 03). 

 

Segundo Ballesteros (2000, p. 30), 

 

A idade efetiva de uma pessoa pode classificar-se em quatro 
perspectivas: idade cronológica, idade fisiológica, idade psíquica 
e idade social. Idade Cronológica: Representa o número de anos 
que vão desde o nascimento ao momento atual, é o que 
determina a velhice de uma forma mais simples, na idade 
cronológica englobamos os quatro estágios do desenvolvimento 
do homem, a infância, a juventude, a idade adulta e velhice, 
Idade Fisiológica: Diz respeito ao estado de funcionamento 
orgânico e é o que determina nos indivíduos a sua idade 
biológica, Idade Psíquica: Somente podemos diferenciar o idoso 
do adulto a nível psíquico pelos efeitos que a passagem dos 
anos produz e a Idade Social: Difere nos diferentes países e 
altera-se segundo as necessidades económicas e políticas do 
momento. 

 

A comunicação é um ato social fundamental em nossas vidas.  Através 

dela, partilhamos com alguém informações, pensamentos, ideias, desejos e 

aspirações, mantendo-nos ativos na sociedade. A modificações que   ocorrem   

com   o   envelhecimento podem interferir na capacidade de o idoso trocar ideias, 

conversar, estabelecer relações entre as pessoas e responder aos estímulos. 

 

O processo de comunicação garante a ligação de mundos dos 
dois interlocutores na medida em que surgem as motivações e 
possibilidades de intercâmbio e informações para serem 
compartilhadas. A interação comunicativa pode ter como foco a 
troca de informações, de conhecimentos, de compartilharem 
experiências com a finalidade de se informar, para determinação 
de tomada de posição em relação a um determinado aspecto, 
uma opinião ou conselho que a pessoa transmite ao outro e o 
simples prazer interativo, tal como o bate-papo informal numa 
atividade de lazer (VILELLA, 2016, p.01). 

 

A deficiência auditiva gera no idoso um distúrbio de comunicação, esse 

declínio da audição vem acompanhado de uma diminuição da compreensão da 



 
 

 

fala comprometendo sua comunicação com as pessoas que o cercam. A 

diminuição da audição não é o único problema que leva à falta de comunicação, 

outras dificuldades como a demência, depressão e a ausência da família, faz 

com que ele se isole da sociedade cada vez mais. Zimmerman (2000, p. 08) 

destaca as mudanças ocorridas nas famílias nos últimos tempos, afirmando que, 

“antigamente, as famílias possuíam papéis mais rígidos, definidos e estáveis, 

com maior grau de hierarquização”. Atualmente, as famílias possuem papéis 

mais dinâmicos e flexíveis, com uma menor hierarquização e que apesar da 

maior flexibilidade na estrutura familiar, a convivência entre pais, filhos e netos 

tornou-se mais complicada. 

De acordo com Erich Fromm (1991), quem ama tem cuidado, pois amar é 

preocupação ativa pela vida e crescimento de quem amamos. A linguagem do 

afeto, do toque, do amor, da compreensão é talvez a comunicação mais 

importante. Como qualquer outra pessoa, o idoso sente aquele que está diante 

dele. 

 

O ato comunicativo é, portanto, a mais pequena unidade capaz 
de fazer parte de uma teia comunicativa e que uma pessoa pode 
produzir com uma única e bem definida intenção. Pode ser 
constituída por uma só palavra um gesto ou pode compor-se de 
elementos verbais e não verbais. (BITTI E ZANI, 1997, p. 25). 
 

 Como a base e a raiz da estrutura social é a família, pode-se inferir que 

o relacionamento do idoso com a família é de primordial importância nesta fase 

da vida, por isso é e essencial o apoio familiar para a pessoa que envelhece. 

 

3.2 Fatores Associados ao Risco de Quedas em Idosos 

 

Outro aspecto relevante e preocupante são as quedas que os idosos 

sofrem em decorrência da idade, a queda é um evento bastante comum e 

devastador em idosos, sendo mais frequente em mulheres. 

A Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) define envelhecimento 

como: 

 



 
 

 

[...] um processo sequencial, individual, acumulativo, 
irreversível, universal, não patológico, de deterioração de um 
organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, 
de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao 
estresse do meio ambiente e, portanto, aumente sua 
possibilidade de morte (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006, p. 08). 

 

 O envelhecimento é algo inevitável de fato, sendo assim avanço da idade 

pode sinalizar o início de fragilidade ou indicar doença aguda, além dos 

problemas médicos, as quedas apresentam custo social, econômico e 

psicológico enormes, aumentando a dependência e a institucionalização. 

 

A estabilidade do corpo depende da recepção adequada de 
informações de componentes sensoriais, cognitivos, integrativos 
centrai (principalmente cerebelo) e musculoesqueléticos, de 
forma altamente integrada. O efeito cumulativo de alterações 
relacionadas a idade, doenças e meio ambiente inadequado 
parece predispor à queda (BUKSMAN, 2008, p. 04). 

 

A presença de doenças crônico-degenerativas (hipertensão, diabetes, 

artrite, osteoporose e demência) é considerada uma das causas que contribuem 

para a queda e hospitalização do idoso. No Brasil, o Ministério da Saúde define 

como umas das prioridades a atenção ao idoso, desenvolvendo ações de 

promoção e de prevenção essa decisão foi estabelecida na revisão dos objetivos 

e metas da política do Pacto pela Vida.  

A distribuição das causas difere entre idosos institucionalizados e os não-

institucionalizados, idosos institucionalizados geralmente possuem 

características peculiares, como hábitos sedentários, diminuição da autonomia 

e abandono familiar, questões essas que contribuem para o aumento de 

prevalências relacionadas às morbidades e comorbidades, em especial as 

quedas, enquanto que pessoas não institucionalizadas tendem a cair por 

problemas ambientais.  

Em geral, os idosos caem ao realizar atividades rotineiras. Essas quedas 

podem ser causadas por fatores intrínsecos ou extrínsecos, intrínsecos, são 

decorrentes de alterações fisiológicas relacionadas ao processo de 

envelhecimento, a doenças e efeitos causados por uso de fármacos e 



 
 

 

extrínsecos está relacionado a fatores que dependem de circunstâncias sociais 

e ambientais. 

 

Riscos estão presentes em atos rotineiros como sentar ou 
levantar de camas ou cadeiras; tropeçar em objetos da casa, ou 
revestimentos do assoalho (tapetes, carpetes e soleiras de 
portas) e escorregar em superfícies molhadas, ou descendo 
escadas (GOMES, FONSECA, 2009, p. 279). 
 

Os fatores de risco que mais se associam às quedas são: idade avançada 

(80 anos e mais); sexo feminino; história prévia de quedas; imobilidade; baixa 

aptidão física; fraqueza muscular de membros inferiores; fraqueza do aperto de 

mão; equilíbrio diminuído; marcha lenta com passos curtos; dano cognitivo; 

doença de Parkinson; sedativos, hipnóticos, ansiolíticos e polifármaco. 

Atividades e comportamentos de risco e ambientes inseguros aumentam a 

probabilidade de cair.  

 

Fragilidade é compreendida como uma síndrome clínica 
caracterizada pela diminuição da reserva energética e pela 
resistência reduzida. Essa condição resulta de declínio 
cumulativo dos sistemas fisiológicos e causa vulnerabilidade às 
condições adversas, por haver dificuldade de manutenção da 
homeostase em situações de exposição às perturbações tais 
como alterações de temperaturas ambientais e variações na 
condição de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007, p. 51). 

 

Os riscos dependem da frequência de exposição ao ambiente inseguro e 

do estado funcional do idoso. Foram expostos alguns fatores quais os fatores 

que estão associados aos possíveis comprometimentos nas condições de saúde 

desses indivíduos. 

A prevenção da queda é de suma importância para diminuir a morbidade 

e a mortalidade, os custos hospitalares e o asilamento consequentes, alguns 

cuidados práticos no domicílio de um idoso é essencial evitar quedas.  

 

[...] ambiente bem iluminado, usar tapetes de borracha no 
banheiro/chuveiro fixos ao chão, evitar  o  uso  de  tapetes  de  
fibras  grossas e felpudas, usar pouca cera no chão, corrimãos 
fixos,  manter  piso  limpo  e  sem objetos espalhados, usar 
sapatos de borracha, evitar degraus quebrados, realizar 
exercícios que exercitem o equilíbrio e nunca se levantar da 



 
 

 

cama de forma rápida, manter interruptores de luz em locais 
acessíveis nos cômodos da  casa, os móveis devem estar 
seguros e firmes para dar suporte na deambulação, caso 
necessário, usar cadeiras firmes e com apoio lateral, observar o 
exterior da casa (quintal) e disponibilizar iluminação para permitir 
a deambulação noturna, uso  de  degraus  antiderrapantes  e 
escadas com corrimãos [...] (LOPES, 2007,p. 475). 

 
 Algumas intervenções efetivas mostram bons resultados na prevenção de 

quedas, como a realização de atividades  físicas, o exercício pode reduzir o  risco 

de  quedas, evita o sedentarismo e pode manter níveis de força muscular, e 

melhora da flexibilidade articular garantindo independência, prescrição e 

administração de medicações, cirurgias de catarata podem contribuir para a  

redução de quedas, realização de exames de rotina para identificar   acuidades   

auditiva e visual, osteoporose, dificuldades cognitivas, emocionais e na 

mobilidade, identificando assim fatores que possam contribuir significativamente 

para as quedas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da contextualização teórica, procedemos ao estudo empírico, 

verificou-se, por intermédio deste estudo, como as formas de comunicação 

podem interferir no  controle  da  saúde  dos  idosos e que comunicar envolve, 

além das palavras que são expressas por meio da fala ou da escrita, todos os 

sinais transmitidos pelas expressões faciais, pela postura corporal e também 

pela proximidade ou distância que se mantém entre as pessoas; a capacidade e 

jeito de tocar, ou mesmo o silêncio em uma conversa. Verificou-se também que 

as quedas entre idosos estão associadas a fatores fisiopatológicos próprias do 

envelhecimento, por se tratar de um evento não intencional de deslocamento do 

corpo durante um movimento, podemos concluir que os registros de quedas mais 

frequentes em idosos ocorre no meio doméstico podendo resultar em 

hospitalização, dependência de locomoção e até mesmo a morte, e que podem 

ser prevenidas com medidas simples, como ambiente bem iluminado, usar 

tapetes de borrachas, manter o piso limpo e seco, entre outras.  



 
 

 

Destacamos também a importância da família nesta fase da vida, 

entretanto a responsabilidade não pode ser delegada única e exclusivamente ao 

núcleo familiar. A Lei n° 8.842/94 sobre a Política Nacional do Idoso, em um dos 

seus princípios rege que o cuidado ao idoso é dever da família, da sociedade e 

do estado, sendo assim se torna necessária a proposição de programas ou 

políticas de assistência ao idoso, dimensionando o atendimento também aos 

familiares que são merecedores de um suporte e atenção do serviço público de 

saúde e assistência social.   
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RESUMO 
O feijão (Phaseolus vulgaris) ocupa posição de destaque no cenário agrícola 
nacional, pois está relacionado como fonte principal de alimento em muitas 
regiões do Brasil. Os avanços tecnológicos desenvolvidos pela pesquisa na 
cultura disponibilizam ao setor produtivo do feijão tecnologias como: cultivares 
mais produtivas e adaptadas às diferentes regiões do país, manejo adequado do 
solo, adubação e calagem, manejo integrado de pragas e doenças e não menos 
importante a produção e armazenamento de sementes que devem estar 
vigorosas e com alto índice de germinação possibilitando assim uma safra com 
alta produtividade. O objetivo desse artigo foi avaliar a qualidade fisiológica de 
sementes de feijão carioca (Phaseolus vulgaris Pinto Group), sementes de dois 
lotes foram submetidas aos testes padrões de vigor. Foram realizados os testes 
de teor de umidade, germinação em papel e o teste do tetrazólio na concentração 
de 0,075%. 
 
Palavras-chave: Feijão Carioca. Germinação. Tetrazólio. Viabilidade. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Alguns historiadores acreditam que o feijão teve origem há cerca de 

11.000 anos no Sudeste Asiático e depois se espalhou por todo o planeta, levado 

pelas tribos nômades. Outros pesquisadores relatam o surgimento do feijão há 

7.000 anos no Continente Americano (SANTANA, 2008).  

Graças às suas comprovadas propriedades nutritivas e terapêuticas, o 

feijão é altamente desejável como componentes em dietas de combate à fome e 

à desnutrição. Ademais, ocorre uma interessante complementação proteica 
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quando o feijão é combinado com cereais, especialmente o arroz (SANTANA, 

2008). 

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de feijão, atrás somente da 

Índia. O feijão é um produto com alta importância econômica e social no País. O 

produto exerce grande valor sob o ponto de vista alimentar, como alternativa 

econômica de exploração agrícola em pequenas propriedades e como atividade 

de ocupação de mão-de-obra menos qualificada nas diversas regiões rurais 

brasileiras. 

  A cultura do feijão é bastante suscetível às condições climáticas. Por 

isso, ocorrem alterações na participação dos Estados como maior ou menor 

produtor nas diferentes safras existentes durante o ano. No ranking dos maiores 

produtores nacionais de feijão aparecem os Estados do Paraná e Minas Gerais. 

Estes vêm registrando a cada ano maiores taxas de crescimento da produção 

em relação aos outros importantes estados produtores (ARAÚJ0, 2011).  

O estabelecimento inicial de uma lavoura depende essencialmente do 

potencial fisiológico das sementes utilizadas na semeadura. A porcentagem, 

velocidade e uniformidade de emergência de plântulas dependem desse 

potencial. Sementes de alta qualidade resultam em plântulas fortes, vigorosas, 

bem desenvolvidas e que se estabelecem nas diferentes condições 

edafoclimáticas, com maior velocidade de emergência e de desenvolvimento das 

plantas (FRANÇA-NETO, 2010). Como consequência, a lavoura terá menores 

problemas com incidência de plantas daninhas, menor necessidade de 

herbicidas, de ressemeadura, dentre outros, o que garante uma lavoura com 

maior desempenho de plantas e maior produtividade (FUNDAÇÃO RIO VERDE, 

2015). 

A utilização de testes rápidos para avaliar a qualidade das sementes é 

importante, principalmente, para agilizar decisões quanto ao manejo de lotes 

durante as etapas de pós-colheita das sementes (RODRIGUES; et al, 2014). 

Dentre os testes para avaliação do vigor e da viabilidade de sementes de feijoeiro 

destacam-se os testes de germinação em papel Germitest ou em substrato, e o 

teste de tetrazólio (EMBRAPA, 2013). Este último tem se mostrado como uma 

alternativa interessante pela qualidade e rapidez na determinação da viabilidade 



 
 

 

e do vigor da semente, permitindo obter resultados, de modo geral, em menos 

de 24 horas (RODRIGUES; et al, 2014). 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

As sementes de feijão (Phaseolus vulgaris) são altamente sensíveis às 

condições ambientais e ao manejo durante as fases de colheita, beneficiamento 

e armazenamento apresentando, muitas vezes, baixa qualidade fisiológica. 

Desse modo, é recomendado que os laboratórios de análise de sementes 

disponham de métodos confiáveis para avaliação rápida e eficiente da qualidade 

fisiológica dessas sementes (BHERING; et al, 1999). Dentre os testes para 

avaliação do vigor e viabilidade de sementes de feijão comum destacam-se os 

testes de germinação e tetrazólio que podem ser realizados em laboratórios 

especializados que apresentem técnicos treinados para as análises. 

A germinação de sementes em teste de laboratório consiste na 

emergência e desenvolvimento das estruturas essenciais do embrião, 

demonstrando sua aptidão para produzir uma planta normal sob condições 

favoráveis de campo. Neste teste, pode-se determinar o vigor através da primeira 

contagem do teste de germinação, com base no princípio de que as amostras 

que apresentam maior percentagem de plântulas normais são as mais vigorosas 

(DUARTE, 2010). 

No teste de tetrazólio, por sua vez, as sementes são embebidas em uma 

solução incolor de 2,3,5 trifenil cloreto de tetrazólio que é usada como um 

indicador para revelar o processo de redução do oxigênio que acontece dentro 

das células vivas. Por meio desta reação, pode-se estimar o vigor, determinar a 

viabilidade, e diagnosticar danos por secagem, por insetos e por umidade bem 

como, detectar danos mecânicos de colheita e/ou beneficiamento das sementes. 

Neste processo, os íons de H+ liberados durante a respiração dos tecidos 

interagem com o tetrazólio, o qual é reduzido a um composto vermelho, estável 

e não difusível chamado de trifenil formazan (DUARTE, 2010). 

Como esta reação se processa no interior das células vivas e o composto 

não se difunde, há nítida separação dos tecidos vivos e coloridos que respiram, 



 
 

 

daqueles mortos que não colorem (RAS, 2009). Tendo em vista que há poucos 

relatos na literatura que comparem metodologias para a determinação da 

qualidade fisiológica de sementes de feijão, objetivou-se com este trabalho 

comparar o vigor e a viabilidade de sementes de feijão comum e determinar as 

causas de baixo vigor de sementes, utilizando-se os testes de germinação em 

papel e de tetrazólio.  

A viabilidade de um lote de sementes é expressa em termos de 

percentagem de sementes vivas capazes de germinar. Muitas vezes, ela é 

semelhante a germinação, por isto o teste padrão de germinação pode ser 

utilizado para ambas determinações. Entretanto, cabe lembrar que nem toda 

semente viável irá germinar. A metodologia do teste de germinação tem sido 

padronizada para estabelecer um alto nível de reprodução e confiança do teste, 

através das Regras Internacionais para Análise de Sementes, estabelecidas pela 

International Seed Testing Association (ISTA).  

Estas regras contêm, entre outras, recomendações de substratos a serem 

usados para cada espécie, temperatura de incubação, necessidade de luz e 

períodos das contagens. Em termos fisiológicos, germinação é definida como o 

processo que inicia com a absorção de água, até a protusão da raiz primária 

através do tegumento da semente (FRANZIN, 2001). 

As Regras para Análise de Sementes da ISTA discordam desta definição 

e descrevem germinação em termos de morfologia de plântula. Uma semente é 

considerada como germinada somente se originar uma plântula. Sementes que 

produzem plântulas anormais não são incluídas na contagem da germinação, 

embora a emergência da raiz primária e subsequente desenvolvimento tenha 

sido realizado. Por exemplo, um resultado de germinação de 60%, não implica, 

necessariamente, que 40% das sementes estejam mortas. 

 A ficha de anotações da análise de sementes indica a percentagem de 

plântulas normais e anormais, sementes dormentes e mortas, observadas no 

teste. De acordo com a ISTA, sob condições de campo, as plântulas anormais 

teriam poucas condições de desenvolverem-se e tornarem-se plantas 

produtivas, sendo por isso, desconsideradas na percentagem final de 

germinação. Na prática, a percentagem de viabilidade ou de germinação não 



 
 

 

refletem necessariamente a percentagem de emergência, a qual é obtida sob 

condições de campo (FRANZIN, 2001).  

A alta germinação do lote de sementes de cultivares semelhantes, sua 

classe de certificação e idade cronológica influenciam no desempenho das 

sementes no campo. O componente da qualidade, resultante da diferença entre 

alta germinação do lote de sementes e eficiência no campo, é referida como 

vigor de sementes (FRANZIN, 2001). 

 

3 METODOLOGIA  

 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Sementes da Faculdade 

La Salle em Lucas do Rio verde/MT.  

O teste de germinação foi realizado com sementes de dois lotes de Feijão 

Carioca (Phaseolus vulgaris Pinto Group). 

Os testes foram instalados com quatro repetições de 50 sementes cada 

lote em papel Germitest, embebidos em água deionizada, na proporção de 2,5 

vezes seu peso seco, a temperatura de 25°C. As contagens foram realizadas ao 

quinto e nono dia, contabilizando o número de plântulas normais, anormais e 

sementes mortas, segundo critérios estabelecidos pela (RAS, 2009). 

Os testes de germinação foram armazenados rolos de papel Germitest 

contendo as sementes em sacos plásticos de polietileno na proporção de 40X60. 

O germinador utilizado foi uma câmara vertical do tipo B.D.O, com a 

temperatura constante de 25ºC de acordo com os critérios da (RAS, 2009). As 

amostras foram mantidas na posição vertical devido a entrada em sua 

extremidade superior, para circulação de oxigênio.  

Antes da instalação do teste de germinação foi determinada a umidade 

das sementes pelo método de estufa a 105ºC ± 3 ºC durante 24 horas (RAS, 

2009). 

No teste de tetrazólio foram instaladas 4 repetições de cada lote, contendo 

100 sementes cada repetição (RAS, 2009) embebidas em água deionizada e 

mantidas à 25ºC durante 18 horas, acondicionadas em papel Germitest. 

Posteriormente foram emergidas em solução de tetrazólio na concentração de 



 
 

 

0,075% (RAS, 2009). As sementes foram submetidas a solução de tetrazólio por 

um período de 3 horas. Após esse procedimento as sementes foram mantidas 

submersas em água deionizada até o momento da leitura. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A determinação do teor de água como passo inicial para a determinação 

da qualidade fisiológica de sementes é um passo muito importante para 

padronização dos testes (COIMBRA et al., 2007). Os testes revelaram valores 

relativamente baixos para ambos os cultivares, variando de 10% e 13% para o 

teste 1 e 2 respectivamente (Tabela 1). O teor elevado de água pode favorecer 

o desempenho das sementes durante a realização das análises. Esse fato é 

importante na execução dos testes de qualidade, considerando-se que a 

uniformização do teor de água das sementes é imprescindível para a 

padronização das avaliações e obtenção de resultados consistentes (COIMBRA 

et al., 2007). 

 

TABELA 1- Peso inicial de sementes (P.I), Peso final de sementes (P.F), e 
Umidade de sementes (U.S) de feijão Carioca (Phaseolus vulgaris Pinto Group). 

Lote P.I (g) P.F (g) U.S (%) 

1 15,15 13,67 10 

2 14,40 12,49 13 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Pode-se verificar que o teste de germinação apresentou valores distintos 

para ambos os lotes de sementes, relatando uma diferença de 3% entre os lotes 

(Tabela 2). Ambos os lotes de sementes apresentaram valores acima de 80% de 

indice de germinação, um fato interessante, pois o teste de vigor é utilizado para 

detectar diferenças significativas entre o lotes com  germinação semelhante, 

sendo necessários mais testes além do teste de germinação (AMARO et al., 

2015). 

 

TABELA 2- Resultados do teste de germinação dos 2 lotes de feijão carioca. 



 
 

 

Lote 
  1 
  2  

Normais (%) 
      88 
      83 

Anormais (%) 
       11 
       11 

Duras (%) 
     0 
     0 

Mortas (%) 
        1 
        6 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A primeira contagem realizada não mostrou resultados muito significativos 

em relação ao indice de vigor de ambos os lotes, obtendo resultaodos com 

diferenças minímas. Porém o lote número 1 mostrou um indice germinativo 

relativamente superior ao lote número 2 (Tabela 2). 

 
Figura 1- Feijão Carioca, primeira leitura do teste de germinação. Sementes 
consideradas normais           
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

A qualidade fisiológica refere-se à capacidade potencial da semente em 

gerar uma nova planta, perfeita e vigorosa, sob condições favoráveis. Esta pode 

ser verificada pela avaliação do poder germinativo, definido pelo percentual de 

sementes germinadas, ou seja, sua viabilidade e também pelo vigor. Este último 

possui um conceito mais abrangente e indica a habilidade da planta em resistir 

a estresses ambientais e a sua capacidade de manter a viabilidade durante o 

armazenamento (JUNIOR; et al, 2013). 

A condução de plantios utilizando sementes sadias, com alto vigor e 

tratadas com fungicidas é parte essencial da redução de riscos de uma lavoura. 

Esta prática permite o estabelecimento de um estande adequado e abre caminho 

para o uso eficiente de outras tecnologias utilizadas nas lavouras. Por outro lado, 

plantas originadas de grãos ou sementes de má qualidade não atingem o 

potencial produtivo das cultivares melhoradas (JUNIOR; et al, 2013). 



 
 

 

Em relação ao teste de envelhecimento acelerado, Freitas e Nascimento 

(2006) relatam que o teste foi, originalmente, desenvolvido para determinar o 

potencial de armazenamento das sementes. No entanto, além de estudos com 

esse objetivo, também têm sido realizados trabalhos para verificar sua eficiência 

na avaliação do potencial de emergência das plântulas em campo.  

Vários trabalhos têm demonstrado resultados interessantes quanto ao uso 

do teste de envelhecimento acelerado na avaliação do vigor das sementes. 

Mendes; et al (2010), verificaram que o teste de envelhecimento acelerado, a 

41°C/72h, proporcionou resultados satisfatórios para avaliação do potencial 

fisiológico de lotes de sementes de mamona do cultivar Al-Guarany. Resultados 

semelhantes foram observados por Dutra e Vieira (2004) para sementes de soja 

e Ávila; et al (2006) para sementes de rabanete.  

O teste de envelhecimento acelerado tem sido utilizado em várias 

empresas de sementes, sendo amplamente estudado em diversas culturas. 

Segundo Bhering; et al (1999), os resultados do teste de tetrazólio podem 

diferir dos resultados obtidos em condições de campo, mas, normalmente, os 

altos valores de sementes viáveis obtidos pelo teste de tetrazólio têm 

correspondido à elevada germinação das sementes no campo. 

No teste de avaliação fisiológica com o uso de solução de tetrazólio 

0,075% notou-se que o lote 1 se destacou em relação ao lote número 2, com 

valores de sementes mais vigorosas. A leitura revelou uma diferença de 4% entre 

as sementes vigorosas de cada lote, e níveis de sementes mortas e duras 

relativamente baixos.  

As leituras dos resultados do primeiro lote revelaram que tais sementes 

possuem um vigor de 98%, para o teste de tetrazólio, juntamente com os 

resultados de germinação, originando um cultivar com ótimos índices de vigor, o 

índice de sementes mortas, e duras também foram consideravelmente baixos, o 

que é um ótimo fator para uma alta taxa de vigor das sementes de feijão carioca, 

conforme os resultados apresentados na Tabela 3 a seguir.  

 

TABELA 3 - Resultados do teste de tetrazólio no primeiro lote de sementes de 
feijão carioca (Phaseolus vulgaris Pinto Group).  

Lote Repetições Duras (%) Vigor/Viável (%) Mortas (%) 



 
 

 

 
1 

A 
   B 
Média 

         1 
         1 
         1 

       98 
       98 
       98 

     0 
     0 
     0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

O teste de tetrazólio realizado no segundo lote de sementes de feijão 

carioca revelou que as mesmas possuem um nível de vigor de 94% em relação 

ao teste de tetrazólio, mostrando também índices muito baixos de sementes 

mortas e duras (Tabela 4). 

 

TABELA 4 - Resultados do teste de tetrazólio no segundo lote de sementes de 
feijão carioca (Phaseolus vulgaris Pinto Group).  

Lote Repetições Duras (%) Vigor/Viável (%) Mortas (%) 

 
2 

A 
   B 
Média 

1 
1 
1 

       94 
       94 
       94 

     1 
     0 
     1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
 
 

 No teste de tetrazólio, as sementes podem ser classificadas de acordo 

com as porcentagens de danos mecânicos, deterioração por umidade e danos 

causados por percevejos. Uma vez que as porcentagens de danos nestas 

classes indicam a porcentagem de perda de viabilidade, as porcentagens de 

danos podem ser consideradas sem restrição quando inferiores a 6%, com 

problema sério quando entre 7% e 10% e com problema muito sério quando 

superiores a 10% (FRANÇA NETO; et al, 1998). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os resultados coletados pode-se observar que o lote 

número 1 se destacou em relação a todos os testes estabelecidos para 

determinação de qualidade fisiológica de sementes de Feijão Carioca 

(Phaseolus vulgaris Pinto Group), e que as leituras do teste de tetrazólio se 

mostraram eficientes nas concentrações de 0,075% e o período de 3 horas é 

suficiente para a coloração das sementes permitindo a análise das sementes 

quanto ao vigor de forma rápida e conclusiva.  
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