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Introdução  

 

A microtomografia computadorizada de raios X (microTC) trata-se de um método 

de análise de imagens em alta resolução, não destrutivo, que propicia avaliações no 

aspecto da tridimensionalidade (SALVO et al., 2010; ZHU et al., 2012). A partir de 

projeções da amostra em diferentes ângulos, a metodologia permite a reconstrução 

interna do mesmo (KETCHAM; CARLSON, 2001). Deste modo, a técnica possibilita 

visualizar e dimensionar aspectos morfológicos internos de tais objetos, sem ocasionar 

quaisquer danos ou prejuízos. 

O processo para obtenção das imagens compreende três estágios, onde o 

primeiro se refere à obtenção das imagens, via transmissão de raios X (NETO et al., 

2011). A resolução das imagens geradas varia de acordo com a organização 

geométrica do conjunto de dados de projeção (FLANNERY et al., 1987).  

O segundo estágio inicia-se com o processo de reconstrução das projeções 

obtidas, através de cálculos algorítmicos (FELDKAMP et al., 1984). Já o terceiro 

estágio compreende o tratamento dos dados utilizando-se softwares como o Skyscan 

DataViewer. O período total para reconstrução completa da imagem é variável, 

dependendo da dimensão do material e da resolução exigida (NETO et al., 2011; LIMA 

et al., 2009).     

A microTC, a princípio, foi desenvolvida para aplicações no campo da medicina. 

Posteriormente foi inserida em outras áreas de estudos como em engenharia, física, 

química e agronomia (PIRES et al., 2010). No campo agronômico, sua utilização ainda 

é recente (MACEDO et al., 2002), sendo possível se deparar com estudos precursores 

envolvendo a tomografia computadorizada em avaliações de infiltração de água no 

solo, datados em meados da década de oitenta (PETROVIC et al. 1982; 

HAINSWORTH; AYLMORE, 1983; CRESTANA et al.,1986).  

Na literatura estão disponíveis estudos e análises mais recentes envolvendo solos 

(MACEDO; CRESTANA, 1999; TRACY et al., 2010), quantificação de poros em tecidos 
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de maçã (MENDOZA et al., 2007), madeiras de espécies florestais (BERLINI et al., 

2011), decomposição interna de castanha (DONIS-GONZALEZ et al., 2014), tecido 

fibroso de cenouras (DONIS-GONZALEZ et al., 2015) e sementes (GOMES-JUNIOR et 

al, 2014).  

O uso de análise de imagem em sementes tem evoluído como um recurso 

tecnológico para avaliação individual, precisa e não destrutiva, possibilitando, assim, a 

observação de suas características e subsequentes avaliações de desempenho 

(MARCOS FILHO, 2015a).  

A utilização da microTC permite vincular as condições internas com a 

germinação, uma vez que as sementes, após serem submetidas aos raios X, 

permanece m intactas para realização de testes normalmente adotados em 

Laboratórios de Análises de Sementes (CÍCERO et al., 1998).  

O emprego da microTC em estudos que envolvam morfologia interna de 

sementes, até o presente momento, é limitado, visto que, para que ocorra sua 

aplicação em maior escala é necessária uma descrição de protocolos e parâmetros 

para aquisição e reconstrução das imagens (GOMES-JUNIOR et al, 2014). Além disso, 

o custo dos equipamentos e o número reduzido de profissionais capacitados para a 

realização das medidas e análises são outros fatores limitantes para a expansão da 

técnica. 

A técnica de microTC mostrou-se mais eficiente na caracterização de danos 

mecânicos em sementes de milho, quando comparado ao método de radiografia, 

comumente utilizado em análise de sementes, por permitir observação em diversos 

planos (CARVALHO et al., 1999). 

Outros danos também foram avaliados através de técnicas de análise de imagem, 

como a utilização de radiografia (2D) na análise de grão de trigo com germinação na 

espiga (NEETHIRAJAN et al., 2007), infecção por fungos (NARVANKAR et al., 2009) e 

por insetos (KARUNAKARANA et al., 2004).  

Desta forma, trabalhos com análise de imagem obtidas por técnicas de raios X, 

como a microTC, são importantes por permitirem uma análise interna não destrutiva da 

semente, bem como a localização e extensão dos danos. Neste contexto, o objetivo 

deste trabalho foi avaliar o uso de microTC na caracterização e avaliação de danos 

mecânicos e por germinação na espiga em sementes de trigo, bem como seus efeitos 

na qualidade fisiológica das mesmas. 
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Materiais e métodos  

 

O experimento foi realizado no Laboratório de Análise de Imagens da Escola 

Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP) em Piracicaba-SP, no 

Laboratório de Aplicações de Raios X da Universidade Estadual de Londrina 

(LARX/UEL) e no Laboratório de Análise de Sementes do Instituto Agronômico do 

Paraná (IAPAR), em Londrina-PR.  

Primeiramente foram selecionadas sementes de trigo com diferentes danos, 

classificados como dano mecânico e germinação na espiga, baseando-se em análise 

de radiografia (imagens 2D) realizada em diferente lotes. Utilizando equipamento digital 

Faxitron X-ray MX20 DC12, para este procedimento as sementes foram organizadas 

em folha de acetado, a uma distância de 14,3 cm da fonte de emissão de raios com 

equipamento calibrado em intensidade de 28 kV, corrente de 1,5 mA e tempo de 

exposição de 8,32 segundos. Em seguida as sementes foram submetidas à 

microtomografia computadorizada de raios X e teste de germinação.  

 

Microtomografia computadorizada de raios X  

 

As medidas foram realizadas em um microtomógrafo SkyScan-Bruker, modelo 

1173, usando uma tensão de 50 kV, 198 µA de corrente e uma resolução de 5 µm, sem 

o uso de filtro. Cada projeção foi tomada usando um tempo de exposição de 2s, com 

passo angular de 0,25o em 180o. As projeções foram reconstruídas no software 

NRecon. Já as análises das imagens reconstruídas foram feitas através do software 

DataViewer. Todos os softwares usados são disponibilizados pelo fabricante do 

microtomógrafo. 

 

Teste de germinação  

 

Com o intuito de avaliar o efeito dos danos, após tomografadas, as sementes 

foram submetidas ao teste de germinação em rolo de papel de acordo com as Regras 

Brasileiras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009a) utilizando três folhas de papel 

“germitest” umedecidas com água em 2,5 vezes a sua massa. Distribuindo as 

sementes no terço superior no sentido longitudinal do papel em duas fileiras e 

posicionando a semente com a ponta da radícula voltada para parte inferior do papel. 
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Os rolos foram mantidos em germinador a 20º C e cobertos com saco plástico 

para controle de umidade. Após quatro dias de semeadura foram fotografadas as 

respectivas plântulas normais, anormais e/ou sementes mortas para observação da 

relação entre danos e desempenho das plântulas.  

Os resultados foram analisados de maneira comparativa descritiva, relacionando 

os danos observados nas sementes com as possíveis anormalidades das plântulas 

e/ou sementes não germinadas. 

 

Resultados e discussões  

 

Na Figura 1 são apresentadas as imagens bidimensionais da análise radiográfica, 

sendo esta eficiente para observação inicial dos danos nas sementes, possibilitando a 

classificação e seleção das sementes com dano mecânico e por germinação na espiga.  

Quanto à microTC, esta possibilita a observação das sementes em 3D, 

reconstruindo a imagem em diversas sessões, permitindo a avaliação das estruturas 

internas e locais exatos de ocorrência dos danos por múltiplos planos. A técnica ainda 

possibilita, através de análise interna não destrutiva, a observação de causa e efeito 

dos danos no desempenho fisiológico das sementes. 

O seccionamento da imagem em várias sessões de observação é possível 

através do emprego do software DataViewer que auxilia também no tratamento, 

facilitando o estudo dos danos internos (Figura 2).  

 

Figura 1: Imagens de radiografia (2D) de sementes de trigo com dano mecânico (A) e dano por 

germinação na espiga (B). 
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Sementes com dano mecânico  

 

Na semente com dano mecânico observou-se, na imagem da microtomografia, 

várias fissuras de diferentes intensidade, as quais atingiram o endosperma e o 

embrião, possibilitando um maior entendimento da localização e dimensão do dano por 

meio dos diferentes planos obtidos (Figura 2). Dogan (2007) também observou a 

eficiência da técnica para determinação de danos mecânicos em grãos de trigo através 

de análises quantitativas.  

 

 

Figura 2: Imagem 3D de sementes de trigo com dano mecânico pelo software DataViewer. 

 

Na Figura 3 é possível observar nas diferentes vistas da imagem (coronal, 

transversal e sagital) que o dano mais severo atingiu a região do endosperma sem 

alcançar o embrião. O endosperma é especialmente uma região sensível a rachaduras 

uma vez que pequenos vazios nas sementes ou concentração de poros podem ser 

pontos de início para fissuras por diminuir a resistência mecânica e aumentar a tensão 

de fratura, ou seja, a energia de fratura por unidade de área de fissura 

(DOBRASZCZYK et al., 2002).  

Em sementes de trigo o endosperma apresenta uma característica notável de 

uma grande descontinuidade ou vazio conhecido como cavidade do endosperma 

(EVERS; MILLAR, 2002), que pode ser melhor observada na vista sagital (Figura 3C). 

Outra característica notada é que a camada de aleurona apresenta-se como 
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constituinte mais denso da semente devido sua coloração brilhante (SCHOEMAN; 

PLESSIS; MANLEY, 2016).  

Na figura 3(D) pode ser observada uma anormalidade da plântula caracterizada 

pela má formação do sistema radicular com a ausência de raízes seminais (BRASIL, 

2009b). Já a parte aérea, apesar de apresentar pleno desenvolvimento, exibiu 

coleóptilo e plúmula com comprimento reduzido, o que pode ser explicado na imagem 

de microTC (figura 3C) pelo dano na região da plúmula.  

 

 

Figura 3: Imagens de microTC de semente com dano mecânico apresentando vista coronal (A), vista 

transversal (B) , vista sagital (C) e da plântula anormal pelo teste de germinação (D). 

 

Observando o efeito negativo sobre a germinação de milho doce quando o dano 

mecânico atingiu a região do eixo embrionário Gomes Junior e Cicero (2012) 

verificaram que não ocorreu desenvolvimento de parte aérea ou desenvolvimento 

precário, quando a área atingida inclui a região de plúmula.  

Sementes de feijão submetidas a uma grande pressão de impacto geralmente 

resultam em plântulas anormais, devido à propagação do dano por toda a sementes 

atingindo o eixo embrionário. O mesmo é observado quando as sementes são 
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submetidas a vários impactos de menor pressão, podendo ser melhor observado em 

análise de imagens radiográficas (MONDO et al., 2009).  

Danos no endosperma também podem ser responsáveis pela restrição da 

translocação de nutrientes do tecido de reserva para o embrião, resultando em 

plântulas com plúmula insuficientemente desenvolvida e também redução do sistema 

radicular (CICERO; BANZATTO JUNIOR, 2003; MENEZES et al., 2012).  

Fissuras severas no endosperma, além de resultar plântulas normais fracas, 

também podem originar plântulas anormais, possivelmente devido à suspensão ou 

redução da translocação de nutrientes do endosperma para o embrião (MENEZES et 

al., 2012).  

Foi notado que a anormalidade do sistema radicular não pode ser explicada com 

a análise da mesma imagem onde foi observado o dano que atinge a plúmula, sendo 

necessária a observação das demais bandas da imagem como apresentado na Figura 

4.  

 

 

Figura 4: Sobreposição de bandas da vista sagital de imagens de microtomografia em semente de trigo 

com dano mecânico. 

 

Com a análise de sobreposição das bandas da vista sagital, a anormalidade da 

plântula passa ser melhor entendida, uma vez que, a sobreposição expõe a 

configuração e direção de propagação das fissuras no interior da semente atingindo o 

eixo embrionário.  Foi observado que o dano mecânico seguiu em direção do terço 
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inferior do endosperma para o embrião onde atingiu a região da plúmula e raízes 

seminais.   

Além do diagnóstico de causa e efeito dos danos mecânicos ocorridos nas 

sementes, a detecção das fissuras internas também são importantes no período de 

armazenagem, pois estas podem servir como canais capilares para proporcionar uma 

penetração mais rápida de patógenos (CICERO; SILVA, 2003), umidade (DOGAN, 

2007) e pragas de armazenamento.  

 

Sementes com dano por germinação na espiga 

 

Na radiografia foi notado indícios de germinação. No entanto, após a microTC 

com análise da imagem tridimensional, foi possível observar de maneira mais 

detalhada o desenvolvimento do eixo embrionário. Sendo constatado que a semente 

encontrava-se em etapas avançadas da germinação, já apresentando crescimento do 

embrião (Figura 5).  

 

 

Figura 5: Imagens de microTC de semente de trigo com dano por germinação da espiga apresentando 

vista coronal (A), vista transversal (B), vista sagital (C) e da plântula anormal pelo teste de germinação 

(D). 
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No teste de germinação, a plântula foi classificada como anormal. Isto ocorre 

devido à semente, no momento da colheita, já apresentava crescimento do embrião e 

emissão da raiz principal. A germinação na espiga ou brotação pré-colheita ocorre 

ainda no campo, sendo desencadeada pela chuva e afetada por alguns fatores como 

quantidade de chuva, precipitação antes do período de colheita (MARES, 1993), 

temperatura e umidade (MARES, 1984; BIDDULPH et al., 2007), estágio de maturidade 

e dormência (GUBLER, F et al., 2005) e suscetibilidade genética (CHANG et al., 2011).  

Para a tecnologia de sementes, a germinação pré-colheita é de grande 

importância, pois esta tem influência sobre o potencial fisiológico, uma vez que, quando 

há emissão de raiz principal a semente torna-se intolerante à dessecação, não 

retomando o crescimento mesmo com retomada da embebição (MARCOS FILHO, 

2015b).  

Também pode ser observado a presença de manchas brancas na região do 

endosperma (Figura 5C) devido à degradação do amido pela enzima a-amilase. O 

mesmo resultado foi constatado por Neethirajan et al. (2007) em estudos de imagens 

de radiografia de grãos de trigo germinados. Os autores também notaram valores 

médios de cinza significativamente menores, para as sementes de trigo germinadas do 

que as sementes saudáveis, pela menor absorção de energia de fótons nas sementes 

germinadas com quebra de amido pela a-amilase.   

Sementes de trigo com germinação na espiga tendem apresentar, ainda, uma alta 

porosidade, principalmente na região mediana da semente (SURESH; NEETHIRAJAN, 

2015). Imagens hiperespectral também são um meio de refletir as características das 

sementes de trigo germinadas, que fornecem uma base para explorar o índice de 

crescimento do eixo embrionário (CHEN et al., 2014). Contudo, ainda há carência de 

estudos visando à detecção de germinação na espiga de sementes trigo por meio de 

análise de imagens, principalmente através de raios-X.  

 

Conclusão  

A microTC é eficiente para caracterizar e avaliar a causa e o efeito de danos 

mecânicos e dano por germinação na espiga em sementes de trigo. As imagens 

tridimensionais permitem ainda a avaliação das estruturas internas e locais exatos de 

ocorrência dos danos, sendo desta forma uma técnica promissora para análise em 

tecnologia de sementes.  
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