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1. INTRODUÇÃO 
 

A avaliação de plântulas no teste de germinação é uma das maiores dificuldades que os laboratórios de 

análise de sementes do Brasil enfrentam na atualidade.  Tais desafios se relacionam ao fato das Regras para 

Análises de Sementes – RAS (2009) listarem os tipos de defeitos aceitáveis e não aceitáveis sem informar 

quais são os critérios apropriados para cada espécie.  

Essa ausência de especificação é particularmente verdadeira com relação às exigências quanto ao sistema 

radicular. Da forma como está descrito nas RAS em vigor, não é possível saber se a raiz primária é essencial 

ou não para determinada espécie. Para estes critérios há apenas alguns exemplos, juntamente com a 

informação de que a lista completa de espécies para as quais a raiz primária pode ser substituída pelas raízes 

secundárias está no “Handbook for Seedling Evaluation” da ISTA.  

Esse manual de avaliação de plântulas da ISTA agrupa as plântulas por tipo e relaciona suas estruturas 

essenciais, defeitos aceitáveis e anormalidades. Descreve também as particularidades de cada grupo. 

Entretanto, a maioria dos laboratórios existente no Brasil não têm acesso a esse manual, devido ao custo de 

aquisição ou até mesmo pelo fato deste manual estar disponível apenas em inglês. Desta forma, justifica-se 

a disponibilização deste material complementar.  

Esta apostila originou-se de quatro tabelas existentes no sistema da qualidade do LASO-MG, elaboradas por 

Maria Izabel Furst Gonçalves em 2011 e atualizadas ao longo do tempo.  Tais tabelas resumem os critérios 

de avaliação de plântulas que constam da última versão do “Handbook for Seedling Evaluation” (ISTA, 2013). 

Também constam algumas recomendações sobre a avaliação de plântulas e ilustrações existentes nas RAS 

(2009) e nas regras internacionacionais (ISTA, 2017). 

O agrupamento por tipo de plântulas foi obtido no manual da ISTA, conforme a categoria (espécies agrícolas 

ou árvores e arbustos), a classe sistemática (mono ou dicotiledôneas), tipo de germinação (epígea ou 

hipógea), tipo de desenvolvimento apical e das raízes de cada gênero (ou em alguns casos, espécie). Estes 

critérios de agrupamento estão informados no item 2.  Porém, serão objeto desta apostila apenas os grupos 

da categoria A - espécies agrícolas (grandes culturas, hortaliças, espécies medicinais e ornamentais) que não 

são árvores nem arbustos. 

Informa-se que à medida que forem sendo incluídas novas espécies nas Regras ISTA, grupos adicionais 

poderão ser formados, empregando-se este mesmo sistema descrito no item 2. Este foi o caso da espécie 

Carica papaya (mamão), inserida na última versão destas regras, e classificada como do grupo A-2-1-2-3. 

Assim, embora este grupo não tenha sido descrito em detalhes no “Handbook for Seedling Evaluation” (ISTA 

2013), as principais características das plântulas desta espécie já são conhecidas.   

Para melhor aproveitamento desta apostila, antes de utilizar as Tabelas 2 a 5, que contém os critérios de 

avaliação de plântulas, deve-se consultar a Tabela 1. Esta tabela informa o grupo de plântula a que pertence 

cada um dos gêneros para as quais constam métodos de avaliação nas Regras ISTA, de modo idêntico ao 

manual de avaliação de plântulas da ISTA. 

 A avaliação das plântulas de monocotiledôneas está apresentada nas Tabelas 2 e 3, sendo que a Tabela 2 

relaciona os defeitos aceitáveis e anormalidades nas estruturas essenciais das plântulas desta classificação 
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sistemática e na Tabela 3 estão as estruturas e particularidades da avaliação das plântulas por grupo. 

Similarmente, os critérios para dicotiledôneas constam das Tabelas 4 e 5.  

Esta apostila pode ser utilizada tanto para treinamento de analistas como para consultas de rotina, 

especialmente quando o laboratório possui um escopo mais amplo ou trata-se de uma espécie pouco 

analisada no laboratório.  Em qualquer das duas situações, sugere-se que primeiro sejam entendidos os 

defeitos aceitáveis e anormalidades da classe taxonômica a qual pertence a espécie em teste e depois as 

particularidades do grupo.  

No decorrer do uso, os critérios gerais do grupo sistemático (mono ou dicotiledônea) vão se internalizando e, 

na maioria das vezes, haverá necessidade de se consultar apenas as tabelas com as características dos 

grupos.  

Ressalta-se que em algumas estruturas e anormalidades descritas nas Tabelas 2 a 5 há chamadas para o 

final da tabela, onde estão informações e esclarecimentos que têm como objetivo facilitar o entendimento dos 

critérios.  

  

Dúvidas e sugestões relacionadas a esta apostila serão bem recebidas e podem ser enviadas para 

LASO/LANAGRO-MG através do e-mail: lav-mg@agricultura.gov.br.   

mailto:lav-mg@agricultura.gov.br
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2. CRITÉRIOS PARA FORMAÇÃO DOS GRUPOS 
 

De acordo com o Manual da ISTA, os gêneros foram classificados dentro de duas categorias: plantas 

agrícolas e hortícolas, representadas pelas letras A; e árvores e arbustos (letra B).  Estas categorias estão 

subdivididas em grupos de acordo com os seguintes critérios: 

 

 Classe sistemática 1 Monocotiledôneas  
(ex.: milho, sorgo, braquiária, trigo e cebola) 
 

 2 Dicotiledôneas  
(ex.: soja, feijão, estilosantes e tomate) 

   

 Modo de germinação 1 Germinação epígea  
(ex.: cebola,soja, feijão e estilosantes) 
 

 2 Germinação hipógea 
(ex.: maioria das monocotiledôneas e feijão-guandu e 

mucuna) 
   

 Desenvolvimento apical  1 Sem alongamento do epicótilo 
(ex.: algodão e pepino) 
 

 2 Com alongamento do epicótilo 
(ex.: feijão, amendoim e soja) 
 

 3 Sem alongamento apical; o sistema apical incluso 
dentro de uma bainha (coleóptilo) 
(ex.: milho, sorgo, braquiárias, capim-colonião e trigo)  
 

 4 Hipocótilo tuberoso 
(ex.: cíclame) 

   

 Sistema radicular e seu 
significado para a avaliação 

1 Raiz primária essencial  
(ex.: girassol, mamona, tomate, alface e cenoura) 
 

 2 Raízes secundárias podem substituir a raiz 
primária  
(ex.: sorgo, algodão, pepino, feijão, soja e milho) 
 

 3 Várias raizes seminais iguais 
(ex.: trigo e cevada  - pelo menos uma raiz  intacta ou com 

pequenos defeitos) 

(ex.: cíclame – pelo menos duas raízes intactas ou com 

pequenos defeitos) 
 

 

As letras e os números são combinados para formar o código do grupo. Por exemplo, o Grupo A-2-1-2-2 

compreende os gêneros cujas as plântulas têm as seguintes características: 

A-2-1-2-2 plantas agrícolas ou hortícolas, 

A-2-1-2-2 pertencentes às dicotiledôneas 

A-2-1-2-2 com germinação epígea 

A-2-1-2-2 com alongamento do epicótilo 

A-2-1-2-2 com raízes secundárias que podem substituir a raiz primária se esta estiver defeituosa. 
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3. TABELA 1. ÍNDICE DE GRUPO DE PLÂNTULAS POR GÊNERO 
 

Gênero Família Grupo de plântulas 

Abelmoschus  Malvaceae  A-2-1-1-2 

Abies  Pinaceae  B-3-1-1-1 

Abutilon  Malvaceae  A-2-1-1-2 

Acacia  Fabaceae  B-2-1-1-1 

Acer (exceto A. saccharum)  Aceraceae  B-2-1-1-1 

Acer saccharum  Aceraceae  B-2-2-2-2 

Achillea  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Adonis  Ranunculaceae  A-2-1-1-1 

Aesculus  Hippocastanaceae  B-2-2-2-2 

Ageratum  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Agrimonia  Rosaceae  A-2-1-1-1 

Agropyron  Poaceae  A-1-2-3-1 

Agrostemma  Caryophyllaceae  A-2-1-1-1 

Agrostis  Poaceae  A-1-2-3-1 

Ailanthus  Simaroubaceae  B-2-1-1-1 

Alcea  Malvaceae  A-2-1-1-2 

Allium  Liliaceae  A-1-1-1-1 

Alnus  Betulaceae  B-2-1-1-1 

Alopecurus  Poaceae  A-1-2-3-1 

Althaea  Malvaceae  A-2-1-1-2 

Alysicarpus  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Alyssum  Brassicaceae  A-2-1-1-1 

Amaranthus  Amaranthaceae  A-2-1-1-1 

Amberboa  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Ammobium  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Amorpha  Fabaceae  B-2-1-1-1 

Anagallis  Primulaceae  A-2-1-1-1 

Anchusa  Boraginaceae  A-2-1-1-1 

Andropogon  Poaceae  A-1-2-3-1 

Anemone  Ranunculaceae  A-2-1-1-1 

Anethum  Apiaceae  A-2-1-1-1 

Angelica  Apiaceae  A-2-1-1-1 

Anthoxanthum  Poaceae  A-1-2-3-1 

Anthriscus  Apiaceae  A-2-1-1-1 

Anthyllis  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Antirrhinum  Scrophulariaceae  A-2-1-1-1 

Apium  Apiaceae  A-2-1-1-1 

Aquilegia  Ranunculaceae  A-2-1-1-1 

Arabis  Brassicaceae  A-2-1-1-1 

Arachis  Fabaceae  A-2-1-2-2 

Arctium  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Arctotis  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Armeria  Plumbaginaceae  A-2-1-1-1 

Arnica  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Arrhenatherum  Poaceae  A-1-2-3-1 

Artemisia   Asteraceae A-2-1-1-1 

Asclepias  Asclepiadaceae  A-2-1-1-1 

Asparagus  Liliaceae  A-1-2-2-1 

Aster  Asteraceae  A-2-1-1-1 
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Gênero Família Grupo de plântulas 

Astragalus  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Astrebla  Poaceae  A-1-2-3-1 

Atriplex  Chenopodiaceae  A-2-1-1-1 

Atropa  Solanaceae  A-2-1-1-1 

Aubrieta  Brassicaceae  A-2-1-1-1 

Avena  Poaceae  A-1-2-3-3 

Axonopus  Poaceae  A-1-2-3-1 

Beckmannia  Poaceae  A-1-2-3-1 

Begonia  Begoniaceae  A-2-1-1-1 

Bellis  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Beta  Chenopodiaceae  A-2-1-1-1 

Betula  Betulaceae  B-2-1-1-1 

Borago  Boraginaceae  A-2-1-1-1 

Bothriochloa  Poaceae  A-1-2-3-1 

Bouteloua  Poaceae  A-1-2-3-1 

Brachiaria  Poaceae  A-1-2-3-1 

Brachyscome  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Brassica  Brassicaceae  A-2-1-1-1 

Briza  Poaceae  A-1-2-3-1 

Bromus  Poaceae  A-1-2-3-1 

Browallia  Solanaceae  A-2-1-1-1 

Brunnera  Boraginaceae  A-2-1-1-1 

Cajanus  Fabaceae  A-2-2-2-2 

Calceolaria  Scrophulariaceae  A-2-1-1-1 

Calendula  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Callistephus  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Calocedrus  Cupressaceae  B-3-1-1-1 

Calopogonium  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Camelina  Brassicaceae  A-2-1-1-1 

Campanula  Campanulaceae  A-2-1-1-1 

Cannabis  Cannabaceae  A-2-1-1-1 

Capsicum  Solanaceae  A-2-1-1-1 

Caragana  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Carica papaya Caricaceae A-2-1-2-3 

Carpinus  Betulaceae  B-2-1-1-1 

Carthamus  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Carum  Apiaceae  A-2-1-1-1 

Cassia  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Castalis  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Castanea  Fagaceae  B-2-2-2-2 

Catalpa  Bignoniaceae  B-2-1-1-1 

Cedrela  Meliaceae  B-2-1-1-1 

Cedrus  Pinaceae  B-3-1-1-1 

Celosia  Amaranthaceae  A-2-1-1-1 

Cenchrus  Poaceae  A-1-2-3-1 

Centaurea  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Centrosema  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Cerastium  Caryophyllaceae  A-2-1-1-1 

Chamaecyparis  Cupressaceae  B-3-1-1-1 

Cheiranthus  Brassicaceae  A-2-1-1-1 

Chelidonium  Papaveraceae  A-2-1-1-1 

Chloris  Poaceae  A-1-2-3-1 

Chrysanthemum  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Cicer  Fabaceae  A-2-2-2-2 

Cichorium  Asteraceae  A-2-1-1-1 
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Gênero Família Grupo de plântulas 

Citrullus  Cucurbitaceae  A-2-1-1-2 

Clarkia  Onagraceae  A-2-1-1-1 

Claytonia  Portulacaceae  A-2-1-1-1 

Cleome  Capparaceae  A-2-1-1-1 

Cnicus  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Cobaea  Polemoniaceae  A-2-1-1-1 

Coïx Poaceae  A-1-2-3-1 

Coleus  Lamiaceae  A-2-1-1-1 

Consolida  Ranunculaceae  A-2-1-1-1 

Convolvulus  Convolvulaceae  A-2-1-1-1 

Corchorus  Tiliaceae  A-2-1-1-1 

Coreopsis  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Coriandrum  Apiaceae  A-2-1-1-1 

Cornus  Cornaceae  B-2-1-1-1 

Coronilla  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Corylus  Betulaceae  B-2-2-2-2 

Cosmos  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Cotoneaster  Rosaceae  B-2-1-1-1 

Crataegus  Rosaceae  B-2-1-1-1 

Crotalaria  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Cryptomeria  Taxodiaceae  B-3-1-1-1 

Cucumis  Cucurbitaceae  A-2-1-1-2 

Cucurbita  Cucurbitaceae  A-2-1-1-2 

Cuminum  Apiaceae  A-2-1-1-1 

Cupressus  Cupressaceae  B-3-1-1-1 

Cyamopsis  Fabaceae  A-2-1-2-2 

Cyclamen  Primulaceae  A-2-1-4-3 

Cydonia  Rosaceae  B-2-1-1-1 

Cymbalaria  Scrophulariaceae  A-2-1-1-1 

Cynara  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Cynodon  Poaceae  A-1-2-3-1 

Cynoglossum  Boraginaceae  A-2-1-1-1 

Cynosurus  Poaceae  A-1-2-3-1 

Cytisus  Fabaceae  B-2-1-1-1 

Dactylis  Poaceae  A-1-2-3-1 

Dahlia  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Datura  Solanaceae  A-2-1-1-1 

Daucus  Apiaceae  A-2-1-1-1 

Delphinium  Ranunculaceae  A-2-1-1-1 

Dendranthema  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Deschampsia  Poaceae  A-1-2-3-1 

Desmodium  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Dianthus  Caryophyllaceae  A-2-1-1-1 

Dichanthium  Poaceae  A-1-2-3-1 

Dichondra  Convolvulaceae  A-2-1-1-1 

Digitalis  Scrophulariaceae  A-2-1-1-1 

Digitaria  Poaceae  A-1-2-3-1 

Dimorphotheca  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Dizygotheca  Araliaceae  A-2-1-1-1 

Doronicum  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Dorotheanthus  Aizoaceae  A-2-1-1-1 

Echinacea  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Echinochloa  Poaceae  A-1-2-3-1 

Echinops  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Echium  Boraginaceae  A-2-1-1-1  
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Gênero Família Grupo de plântulas 

Ehrharta  Poaceae  A-1-2-3-1 

Elaeagnus  Elaeagnaceae  B-2-1-1-1 

Eleusine  Poaceae  A-1-2-3-1 

Elymus  Poaceae  A-1-2-3-1 

Elytrigia  Poaceae  A-1-2-3-1 

Eragrostis  Poaceae  A-1-2-3-1 

Erigeron  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Eruca  Brassicaceae  A-2-1-1-1 

Erysimum  Brassicaceae  A-2-1-1-1 

Eschscholzia  Papaveraceae  A-2-1-1-1 

Eucalyptus  Myrtaceae  B-2-1-1-1 

Euonymus  Celastraceae  B-2-1-1-1 

Fagopyrum  Polygonaceae  A-2-1-1-1 

Fagus  Fagaceae  B-2-1-1-1 

Fatsia  Araliaceae  A-2-1-1-1 

Festuca  Poaceae  A-1-2-3-1 

Festulolium  Poaceae  A-1-2-3-1 

Foeniculum  Apiaceae  A-2-1-1-1 

Fragaria  Rosaceae  A-2-1-1-1 

Fraxinus  Oleaceae  B-2-1-1-1 

Freesia  Iridaceae  A-1-2-1-1 

Gaillardia  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Galega  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Galeopsis  Lamiaceae  A-2-1-1-1 

Gazania  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Gentiana  Gentianaceae  A-2-1-1-1 

Geranium  Geraniaceae  A-2-1-1-1 

Gerbera  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Geum  Rosaceae  A-2-1-1-1 

Gilia  Polemoniaceae  A-2-1-1-1 

Ginkgo  Ginkgoaceae  B-3-1-1-1 

Gleditsia  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Glycine  Fabaceae  A-2-1-2-2 

Godetia  Onagraceae  A-2-1-1-1 

Gomphrena  Amaranthaceae  A-2-1-1-1 

Goniolimon  Plumbaginaceae  A-2-1-1-1 

Gossypium  Malvaceae  A-2-1-1-2 

Grevillea  Proteaceae  A-2-1-1-1 

Gypsophila  Caryophyllaceae  A-2-1-1-1 

Hedysarum  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Helenium  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Helianthemum  Cistaceae  A-2-1-1-1 

Helianthus  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Helichrysum  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Heliopsis  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Heliotropium  Boraginaceae  A-2-1-1-1 

Helipterum  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Hesperis  Brassicaceae  A-2-1-1-1 

Heuchera  Saxifragaceae  A-2-1-1-1 

Hibiscus  Malvaceae  A-2-1-1-2 

Hippeastrum  Amaryllidaceae  A-1-1-1-1 

Holcus  Poaceae  A-1-2-3-1 

Hordeum  Poaceae  A-1-2-3-3 

Hypericum  Clusiaceae  A-2-1-1-1 

Hyssopus  Lamiaceae  A-2-1-1-1 
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Gênero Família Grupo de plântulas 

Iberis  Brassicaceae  A-2-1-1-1 

Ilex  Aquifoliaceae  B-2-1-1-1 

Impatiens  Balsaminaceae  A-2-1-1-2 

Inula  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Ipomoea  Convolvulaceae  A-2-1-1-1 

Juniperus  Cupressaceae  B-3-1-1-1 

Kalanchoë  Crassulaceae  A-2-1-1-1 

Kniphofia  Liliaceae  A-1-2-1-1 

Kochia  Chenopodiaceae  A-2-1-1-1 

Koeleria  Poaceae  A-1-2-3-1 

Koelreuteria  Sapindaceae  B-2-1-1-1 

Lablab  Fabaceae  A-2-1-2-2 

Laburnum  Fabaceae  B-2-1-1-1 

Lactuca  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Lagenaria  Cucurbitaceae  A-2-1-1-2 

Larix  Pinaceae  B-3-1-1-1 

Lathyrus  Fabaceae  A-2-2-2-2 

Lavandula  Lamiaceae  A-2-1-1-1 

Lavatera  Malvaceae  A-2-1-1-2 

Legousia  Campanulaceae  A-2-1-1-1 

Lens  Fabaceae  A-2-2-2-2 

Leontopodium  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Leonurus  Lamiaceae  A-2-1-1-1 

Lepidium  Brassicaceae  A-2-1-1-1 

Lespedeza  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Leucaena  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Leucanthemum  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Levisticum  Apiaceae  A-2-1-1-1 

Liatris  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Ligustrum  Oleaceae  B-2-1-1-1 

Lilium  Liliaceae  A-1-1-1-1 

Limonium  Plumbaginaceae  A-2-1-1-1 

Linaria  Scrophulariaceae  A-2-1-1-1 

Linum  Linaceae  A-2-1-1-1 

Liquidambar  Hamamelidaceae  B-2-1-1-1 

Liriodendron  Magnoliaceae  B-2-1-1-1 

Lobelia  Lobeliaceae  A-2-1-1-1 

Lobularia  Brassicaceae  A-2-1-1-1 

Lolium  Poaceae  A-1-2-3-1 

Lonas  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Lotononis  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Lotus  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Luffa  Cucurbitaceae  A-2-1-1-2 

Lunaria  Brassicaceae  A-2-1-1-1 

Lupinus  Fabaceae  A-2-1-2-2 

Lychnis  Caryophyllaceae  A-2-1-1-1 

Lycopersicon  Solanaceae  A-2-1-1-1 

Macroptilium  Fabaceae  A-2-1-2-2 

Macrotyloma  Fabaceae  A-2-1-2-2 

Mahonia  Berberidaceae  B-2-1-1-1 

Malcolmia  Brassicaceae  A-2-1-1-1 

Malope  Malvaceae  A-2-1-1-2 

Malus  Rosaceae  B-2-1-1-1  

Malva  Malvaceae  A-2-1-1-2  

Marrubium  Lamiaceae  A-2-1-1-1  

Matricaria  Asteraceae  A-2-1-1-1  
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Gênero Família Grupo de plântulas 

Matthiola  Brassicaceae  A-2-1-1-1 

Medicago  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Melilotus  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Melinis  Poaceae  A-1-2-3-1 

Melissa  Lamiaceae  A-2-1-1-1 

Mentha  Lamiaceae  A-2-1-1-1 

Mimosa  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Mimulus  Scrophulariaceae  A-2-1-1-1 

Mirabilis  Nyctaginaceae  A-2-1-1-1 

Molucella  Lamiaceae  A-2-1-1-1 

Momordica  Cucurbitaceae  A-2-1-1-2 

Morus  Moraceae  B-2-1-1-1 

Mucuna  Fabaceae  A-2-2-2-2 

Myosotis  Boraginaceae  A-2-1-1-1 

Nasturtium  Brassicaceae  A-2-1-1-1 

Nemesia  Scrophulariaceae  A-2-1-1-1 

Nemophila  Hydrophyllaceae  A-2-1-1-1 

Nepeta  Lamiaceae  A-2-1-1-1 

Nicandra  Solanaceae  A-2-1-1-1 

Nicotiana  Solanaceae  A-2-1-1-1 

Nierembergia  Solanaceae  A-2-1-1-1 

Nigella  Ranunculaceae  A-2-1-1-1 

Nothofagus  Fagaceae  B-2-1-1-1 

Ocimum  Lamiaceae  A-2-1-1-1 

Oenothera  Onagraceae  A-2-1-1-1 

Onobrychis  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Origanum  Lamiaceae  A-2-1-1-1 

Ornithopus  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Oryza  Poaceae  A-1-2-3-2 

Oryzopsis  Poaceae  A-1-2-3-1 

Osteospermum  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Panicum  Poaceae  A-1-2-3-1 

Papaver  Papaveraceae  A-2-1-1-1 

Pascopyrum  Poaceae  A-1-2-3-1 

Paspalum  Poaceae  A-1-2-3-1 

Pastinaca  Apiaceae  A-2-1-1-1 

Pelargonium  Geraniaceae  A-2-1-1-1 

Pennisetum  Poaceae  A-1-2-3-1 

Penstemon  Scrophulariaceae  A-2-1-1-1 

Perilla  Lamiaceae  A-2-1-1-1 

Petroselinum  Apiaceae  A-2-1-1-1 

Petunia  Solanaceae  A-2-1-1-1 

Phacelia  Hydrophyllaceae  A-2-1-1-1 

Phalaris  Poaceae  A-1-2-3-1 

Pharbitis  Convolvulaceae  A-2-1-1-1 

Phaseolus (exceto P. coccineus)  Fabaceae  A-2-1-2-2 

Phaseolus coccineus  Fabaceae  A-2-2-2-2 

Phleum  Poaceae  A-1-2-3-1 

Phlox  Polemoniaceae  A-2-1-1-1 

Physalis  Solanaceae  A-2-1-1-1 

Picea  Pinaceae  B-3-1-1-1 

Pimpinella  Apiaceae  A-2-1-1-1 

Pinus  Pinaceae  B-3-1-1-1 

Piptantherum  Poaceae  A-1-2-3-1 

Pisum  Fabaceae  A-2-2-2-2 

Plantago  Plantaginaceae  A-2-1-1-1 
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Gênero Família Grupo de plântulas 

Platanus  Platanaceae  A-2-1-1-1 

Poa  Poaceae  A-1-2-3-1 

Populus  Salicaceae  B-2-1-1-1 

Portulaca  Portulacaceae  A-2-1-1-1 

Primula  Primulaceae  A-2-1-1-1 

Prunus (exceto P. serotina) Rosaceae  B-2-1-1-1 

Prunus serotina  Rosaceae  B-2-2-2-2 

Pseudorogneria  Poaceae  A-1-2-3-1 

Pseudotsuga  Pinaceae         B-3-1-1-1 

Psophocarpus  Fabaceae  A-2-2-2-2 

Psyllostachys  Plumbaginaceae  A-2-1-1-1 

Pueraria  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Pulsatilla  Ranunculaceae  A-2-1-1-1 

Pyrus  Rosaceae  B-2-1-1-1 

Quamoclit  Convolvulaceae  A-2-1-1-1 

Quercus  Fagaceae  B-2-2-2-2 

Ranunculus  Ranunculaceae  A-2-1-1-1 

Raphanus  Brassicaceae  A-2-1-1-1 

Rapistrum  Brassicaceae  A-2-1-1-1 

Reseda  Resedaceae  A-2-1-1-1 

Rheum  Polygonaceae  A-2-1-1-1 

Ricinus  Euphorbiaceae  A-2-1-1-1 

Robinia  Fabaceae  B-2-1-1-1 

Rosa  Rosaceae  B-2-1-1-1 

Rosmarinus  Lamiaceae  A-2-1-1-1 

Rudbeckia  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Rumex  Polygonaceae  A-2-1-1-1 

Ruta  Rutaceae  A-2-1-1-1 

Saintpaulia  Gesneriaceae  A-2-1-1-1 

Salix  Salicaceae  B-2-1-1-1 

Salpiglossis  Solanaceae  A-2-1-1-1 

Salvia  Lamiaceae  A-2-1-1-1 

Sanguisorba  Rosaceae  A-2-1-1-1 

Sanvitalia  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Saponaria  Caryophyllaceae  A-2-1-1-1 

Satureja  Lamiaceae  A-2-1-1-1 

Scabiosa  Dipsacaceae  A-2-1-1-1 

Schizanthus  Solanaceae  A-2-1-1-1 

Scorzonera  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Secale  Poaceae  A-1-2-3-3 

Senecio  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Senna  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Sequoia  Taxodiaceae  B-3-1-1-1 

Sequoiadendron  Taxodiaceae  B-3-1-1-1 

Sesamum  Pedaliaceae  A-2-1-1-1 

Sesbania  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Setaria  Poaceae  A-1-2-3-1 

Silene  Caryophyllaceae  A-2-1-1-1 

Silybum  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Sinapis  Brassicaceae  A-2-1-1-1 

Sinningia  Gesneriaceae  A-2-1-1-1 

Solanum  Solanaceae  A-2-1-1-1 
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Gênero Família Grupo de plântulas 

Sophora  Fabaceae  B-2-1-1-1 

Sorbus  Rosaceae  B-2-1-1-1 

Sorghastrum  Poaceae  A-1-2-3-1 

Sorghum  Poaceae  A-1-2-3-2 

Spartium  Fabaceae  B-2-1-1-1 

Spergula  Caryophyllaceae  A-2-1-1-1 

Spinacia  Chenopodiaceae  A-2-1-1-1 

Stachys  Lamiaceae  A-2-1-1-1 

Stipa  Poaceae  A-1-2-3-1 

Stylosanthes  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Syringa  Oleaceae  B-2-1-1-1 

Taeniatherum  Poaceae  A-1-2-3-1 

Tagetes  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Tanacetum  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Taraxacum  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Taxodium  Taxodiaceae  B-3-1-1-1 

Taxus  Taxaceae  B-3-1-1-1 

Tectona  Verbenaceae  B-2-1-1-1 

Tetragonia  Aizoaceae  A-2-1-1-1 

Thuja  Cupressaceae  B-3-1-1-1 

Thunbergia  Acanthaceae  A-2-1-1-1 

Thymus  Lamiaceae  A-2-1-1-1 

Tilia  Tiliaceae  B-2-1-1-1 

Torenia  Scrophulariaceae  A-2-1-1-1 

Tragopogon  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Trifolium  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Trigonella  Fabaceae  A-2-1-1-1 

Tripleurospermum  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Trisetum  Poaceae  A-1-2-3-1 

Triticosecale  Poaceae  A-1-2-3-3 

Triticum  Poaceae  A-1-2-3-3 

Tropaeolum  Tropaeolaceae  A-2-2-2-2 

Tsuga  Pinaceae  B-3-1-1-1 

Ulmus  Ulmaceae  B-2-1-1-1 

Urochloa  Poaceae  A-1-2-3-1 

Vaccaria  Caryophyllaceae  A-2-1-1-1 

Valeriana  Valerianaceae  A-2-1-1-1 

Valerianella  Valerianaceae  A-2-1-1-1 

Verbascum  Scrophulariaceae  A-2-1-1-1 

Verbena  Verbenaceae  A-2-1-1-1 

Viburnum  Adoxaceae  B-2-1-1-1 

Vicia  Fabaceae  A-2-2-2-2 

Vigna (exceto V. subterraneae e V. angularis)   Fabaceae  A-2-1-2-2 

Vigna subterraneae e V. angularis  Fabaceae  A-2-2-2-2 

Vinca  Apocynaceae  A-2-1-1-1 

Viola  Violaceae  A-2-1-1-1 

Xeranthemum  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Zea  Poaceae  A-1-2-3-2 

Zelkova  Ulmaceae  B-2-1-1-1 

Zinnia  Asteraceae  A-2-1-1-1 

Zoysia  Poaceae  A-1-2-3-1 
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4. TABELA 2. DEFEITOS ACEITÁVEIS E ANORMALIDADES NAS ESTRUTURAS ESSENCIAIS DAS PLÂNTULAS DE MONOCOTILEDÔNEAS 
 

Estrutura Defeitos aceitáveis 
Anormalidades 

(Se uma ou mais estruturas essenciais são anormais conforme detalhado abaixo). 

Plântula como um todo 

  

- Plântula com todas as suas estruturais essenciais 

normais e bem equilibradas (proporcionais), 

porém um pouco menos desenvolvida que a 

maioria das plântulas do teste 

 

- Plântulas com infecção secundária (não 

originada da própria semente).1 

 

 

- Muito desequilibrada (desproporção entre raízes e parte aérea); 

- Com desenvolvimento muito fraco; 

- Deformada devido a distúrbios fisiológicos; 

- Com estruturas essenciais deformadas; 

 - Profundamente fraturada ou profundamente rachada;2 

- Duas plântulas fundidas; 

- Muito amarelada ou albina; 

- Muito delgada ou vítrea (hialina); 

- Com fototropismo negativo;3 

- Deteriorada devido a uma infecção primária;4 

Apenas para Poaceae (A-1-2-3-1, A-1-2-3-3, Zea mays e Sorghum spp): plântula com endosperma 

destacado da plântula. 

Apenas para Allium spp: liberou cotilédone do tegumento antes da emissão da raiz. 

Raiz primária ou seminal 

- Manchas descoloridas ou necrosadas 

- Rupturas e fendas cicatrizadas5 

- Rupturas e fendas superficiais6 
 

Para  gêneros do grupo A-1-2-3-1 (como: Brachiaria 

spp, Panicum spp, Lolium spp): 
- a raiz primária com comprimento  maior que 50% da 

parte aérea (independente da existência de raízes 

secundárias).  
- a raiz primária com comprimento menor que 50% da 

parte aérea, porém maior que  30% da parte aérea, se as 

raízes  secundárias estão presentes.   
- a raiz primária com comprimento menor que 50% do 

comprimento, se a combinação do comprimento da raiz 
primária e das secundárias equivale a 60% do 

comprimento da parte aérea.   
 

Para gêneros do grupo A-1-2-3-3 (como: Triticum, 

Avena e Triticosecale):  uma plântula pode ser 
considerada normal, se pelo menos uma raiz seminal 

forte (bem desenvolvida e intacta) está presente. 
  

Para  gêneros do grupo A-1-2-3-2 (como: Oryza, Zea e 
Sorghum):  plântulas com raiz primária defeituosa são 

classificadas como normais, se  há raizes secundárias 

suficientes. 

- Atrofiada ou curta e grossa 

- Pouco desenvolvida (conforme observações a), b) e c) listadas abaixo. 

- Ausente  

- Fendida a partir da extremidade ou ao longo da raiz  

- Profundamente rachada ou quebrada2 

- Com geotropismo negativo7 (no grupo A-1-2-3-3, como Triticum e Avena, apenas se todas as raízes 

seminais apresentarem o defeito). 

- Com estrangulamento  

- Muito delgada ou vítrea (hialina) 

- Deteriorada devido a uma infecção primária4   

Apenas para Allium spp e grupo A-1-2-3-1: raiz presa no tegumento (casca) ao final do teste. 

Somente para Allium spp: raiz em espiral. 
 

a) Para gêneros do grupo A-1-2-3-1 (como: Brachiaria, Panicum, Lolium): 

-A raiz primária pouco desenvolvida, ausência de raízes secundárias, a a raiz primária é menor do que 50% 

do comprimento da parte aérea.  

- Raiz primária pouco desenvolvida e raízes secundárias presentes, e a raiz primária é menor que 30% do 

comprimento da parte aérea e a combinação das raízes primárias com a secundária equivalem a menos de 

60% do comprimento da parte aérea.    

b)Para  gêneros do grupo A-1-3-3-2 (como: Oryza, Zea e Sorghum):  plântulas com raiz primária 

defeituosa são classificadas como anormais, se as raízes secundárias são  insuficientes. 

c)Para gêneros do grupo A-1-3-3-3 (como: Triticum, Avena e Triticosecale: se todas as raízes seminais são 

defeituosas ou insuficientes, a plântula é considerada anormal. 



15 
 

Estrutura Defeitos aceitáveis 
Anormalidades 

(Se uma ou mais estruturas essenciais são anormais conforme detalhado abaixo). 

Mesocótilo 
(se desenvolvido) 
 

Mesocótilo é o ponto de ligação entre o 

escutelo e o coleóptilo.  

Pode se desenvolver em Sorghum spp ou 

devido condições do teste (ex: escuro). 

- Manchas descoloridas ou necrosadas; 

- Rupturas e fendas cicatrizadas;5 

- Rupturas e fendas superficiais;6 
 

Para  gêneros do grupo A-1-2-3-2 (como: Oryza, 

Zea e Sorghum): – mesocótilo  (se desenvolvido) 

levemente torcido8 é considerado defeito 

aceitável. 

- Está profundamente fendido ou quebrado;2 

- Forma uma laçada fechada; 

- Acentuadamente torcido; 

- Deteriorada devido a uma infecção primária.4 

Coleóptilo 

- Manchas descoloridas ou necrosadas 
 

- Levemente torcido ou com espiral leve8 

 

- Com leve torção ou formando um laço, porque 

está preso sob a lema e a pálea ou pericarpo do 

fruto 
 

- Fendido em um terço ou menos de seu tamanho 

a partir do ápice (exceto em Oryza sativa (arroz), 

onde a parte basal do coleóptilo permanece 

fechada somente até ser aberta pela primeira folha) 
 

 -  Com folha verde (plúmula) que não se estende 

do interior até o ápice, mas alcança pelo menos a 

metade do comprimento total.  
 

Para gêneros do grupo A-1-2-3-3 (como: Triticum, 

Avena e Triticosecale):  

- rachaduras e fendas cicatrizadas;5 

- rachaduras e fendas superficiais.6 

 

Para Zea mays e Sorghum spp: plântula com 

coleóptilo preso sobre a lema ou pericarpo é 

normal se o desenvolvimento da plântula for 

normal. 

- Deformado (ex: curto e grosso); 

- Quebrado; 

- Ausente; 

- Muito curvado (descolado); 

- mostra ápice danificado ou ausente; 

- formando uma laçada fechada;  

- com espiral apertada ou acentuadamente torcido; 

- fendido em mais de um terço do comprimento (Para Zea mays, veja observações abaixo); 

- fendido em outra região além da extremidade (Para Zea mays, veja observações abaixo); 

- parte da folha sair abaixo do ápice do coleóptilo (para Zea mays veja observações abaixo).  

- Muito delgado; 

- Deteriorada devido a uma infecção primária;4 

 

Para Zea mays (milho) podem ocorrer duas situações distintas: 

a) Se a folha primária tiver sido emitida: plântulas com outros defeitos no coleóptilo são 

classificadas como normais se a primeira folha tiver estiver intacta ou com pequenos defeitos.  

b) Se a primeira folha não foi emitida no período de avaliação: são anormais plântulas com outros 

defeitos (coleóptilo com ponta do coleóptilo danificada ou ausente; ou coleóptilo fendido em 

mais do terço do comprimento a partir do ápice ou com fendido em qualquer ponto abaixo do 

ápice ou com folha saindo para fora abaixo do ápice do coleóptilo). 

Em Oryza sativa (arroz): se a parte basal do coleóptilo se abrir antes da emissão da primeira folha 

atingir esta estrutura, a plântula é considerada anormal. 
 

O alongamento do coleópilo em Poáceas é frequentemente limitado em condições de teste. Plantas com coleóptilos comparativamente curtos são 

considerados normais, se estes apresentarem suas estruturas normais. 
 

A germinação de Oryza sativa difere um pouco das outras Poáceas.  Nesta espécie, a primeira estrutura a aparecer é o coleóptilo, o qual é seguido pela a 

raiz primária. O comprimento final do coleóptilo pode ser mais curto, dependendo da cultivar e das condições do teste. Quando a folha primária vai passar 

pelo coleóptilo, este inicialmente se abre na parte superior através de uma fenda, que continua se abrindo gradualmente de cima para baixo. Até este 

momento, a parte basal do coleóptilo permanece fechada e apresenta aspecto semelhante à bainha, caso contrário a plântula é considerada anormal. Além 

disso a folha primária permanece enrolada e apenas as segunda folha apresenta lâmina foliar verdadeira. 
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Estrutura Defeitos aceitáveis 
Anormalidades 

(Se uma ou mais estruturas essenciais são anormais conforme detalhado abaixo). 

Folha primária 

- Manchas descoloridas ou necrosadas; 

 

- Desenvolvimento levemente atrasado; 

 

- Plúmula (folha verde) que não alcança a 

extremidade superior do coleóptilo mas  atinge 

pelo menos a metade do comprimento total do 

coleóptilo.  

- Estende-se em menos da metade do comprimento do coleóptilo (observar a folha primária dentro do 

coleóptilo para estimar seu comprimento); 
 

- Ausente; 
 

- Rasgada ou deformada; 
 

- Muito amarelada ou albina; 
 

- Folha emergindo de uma fenda na base do coleóptilo (para Zea mays, se que a folha emergiu, só é 

anormalidade se esta folha estiver defeituosa); 
 

-  Deteriorada devido a uma infecção primária.4 
 

Observação em Allium spp: raramente a primeira folha emerge durante o período do teste. 

Cotilédone de Allium sp 

- Manchas descoloridas ou necrosadas; 

 

- Levemente torcido (levemente espiralado)8 

- Sem “joelho” definido  
 

- Curto e grosso; 
 

- Quebrado; 
 

- Fortemente curvado ou formando uma laçada fechada ou em espiral; 
 
 

- Com estrangulamento;   
 

- Vítreo (hialino); 
 

- Deteriorado devido a uma infecção primária.4 

 
1 Plântulas que estão seriamente deterioradas devido à presença de fungos ou bactérias, se ficar evidente que a fonte de contaminação não é a própria semente e pode-se verificar todas as estruturas 

essenciais. 
 

2 Rupturas e fendas que afetam o tecido condutor.  
 

3 Parte aérea da plântula crescendo para baixo, na mesma direção das raízes.  Pode ser provocado por condições adversas do teste, como escassez de água, especialmente em Oryza sativa (arroz).   
 

4  Infecção originada da própria semente. 
 

5  Tecidos rachados ou quebrados são considerados normais se um tecido cicatrizado se desenvolveu sobre a área quebrada e o tecido afetado não está crescendo em direção diferente a do crescimento 

da plântula. 
 

6 Rupturas e fendas que não afetam o tecido condutor. 
 

7 Raiz primária crescendo para cima, na mesma direção da parte aérea. Pode ocorrer devido a condições adversas de germinação (ex.: excesso ou falta de umidade ou substãncias tóxicas no substrato) 

ou danos fisiológicos (aplicação de dessecantes, como Glifosato (Round-up) na planta-mãe).  Em plântulas do grupo A-1-2-3-3 (como Triticum e  Avena),  somente se todas as raízes seminais 

apresentarem geotropismo negativo.   
 
 

8 Espirais frouxas e que tenham menos de três voltas completas.  
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5. TABELA 3.  ESTRUTURAS E PARTICULARIDADES DA AVALIAÇÃO DAS PLÂNTULAS DE MONOCOTILEDÔNEAS 

 

Grupos Uso e gêneros 
Modo de 

germinação 
Ilustração Estruturas essenciais Particularidades do grupo 

A-1-1-1-1 

 
Hortícolas: 

Allium 

Lilium 

Epígea 

 

 

- Raiz primária; 

- Cotilédone com joelho definido; 

 

Observações:  

-Cotilédone é a parte que cresce em 

direção à luz e se torna verde; 

 

-Raramente a primeira folha emerge 

durante o período do teste. 

 

- A raiz primária é essencial. 
 

São consideradas anormalidades: 
 

 - Raiz em espiral;  

 - Ausência de “joelho” definido; 

 - Liberação do cotilédone antes da protrusão da raiz; 

- Raiz primária presa no cotilédone ao final do teste.  

A-1-2-3-1 

 
Forrageiras: 

Andropogon 

Brachiaria 

Cenchrus 

Cynodon 

Lolium 

Melinis 

Panicum 

Paspalum 

Pennisetum 

Setaria 

Ornamentais: 

Axonopus 

 

Hipógea 

 

- Raiz primária; 

- Mesocótilo1 (se desenvolvido); 

- Coleóptilo; 

- Folha primária. 

 

Observações: 

- A folha primária está normalmente 

inclusa em uma bainha transparente. 

 

- A folha primária é a parte que cresce em 

direção à luz e torna-se verde.  

- Raiz primária é essencial.  
 

- Plântula com endosperma destacado é anormal. 
 

- A raiz primária é considerada pouco desenvolvida, e 

classificada como anormal, se:  

  Na ausência das raízes secundárias, a a raiz primária é 

menor do que 50% do comprimento da parte aérea.  

 As raízes secundárias estão presentes, mas a raiz 

primária é menor que 30% do comprimento da parte 

aérea ou a combinação das raízes primárias com as 

raízes secundárias equivalem a menos de 60% do 

comprimento da parte aérea.  
 

- A raiz primária é considerada anormal se, ao final do 

teste, permanece presa ao tegumento 

A-1-2-3-3 

 

Forrageiras: 

Avena 

Grandes 

culturas: 

Avena 

Hordeum 

Triticum 

Triticosecale 

 

Hipógea 

    

- Raízes seminais;  

- Mesocótilo1 (se desenvolvido); 

- Coleóptilo; 

- Folha primária. 
 

Observações: 

- A folha primária está normalmente 

inclusa em uma bainha transparente. 
 

- A folha primária é a parte que cresce em 

direção à luz e torna-se verde. 

Para uma plântula ser considerada normal, pelo menos 

uma raiz seminal forte (bem desenvolvida e intacta) deve 

estar presente. 
 

- Rachaduras e fendas cicatrizadas ou superficiais no 

coleóptilo são consideradas defeitos aceitáveis. 
 

- Plântula com endosperma destacado é anormal.  
 

- Plântula com coleóptilo preso sob a lema ou tegumento 

é considerada normal, se o crescimento desta puder ser 

considerado normal. 

 

raiz 

primária 

joelho 

cotilédone 

 folha primária 

coleóptilo 

raiz 

primaria 

coleóptilo 

folha 

primária 

folha 

primária 

raízes seminais 
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Grupos Uso e gêneros 
Modo de 

germinação 
Ilustração Estruturas essenciais Particularidades do grupo 

A-1-2-3-2 

 

Forrageiras: 

Sorghum 

Grandes 

culturas: 

Oryza  

Sorghum 

Zea 

 

Hipógea 

 

- Raiz primária; 

- Mesocótilo1 (se desenvolvido); 

- Coleóptilo; 

- Folha primária; 

 

Observações: 

- A folha primária está normalmente 

inclusa em uma bainha transparente.  

- A folha primária é a parte que cresce em 

direção à luz e torna-se verde. 

 

Em Oryza sativa (arroz): 

 

- O coleóptilo emerge antes da raiz 

primária.  

- A primeira folha emerge através da 

abertura de uma fenda no coleóptilo. Esta 

fenda se abre gradualmente da 

extremidade para baixo à medida que a 

folha emerge.  

- A parte basal do coleóptilo permanece 

fechada apresentando aspecto de uma 

bainha até ser aberto pela primeira folha. 

- A primeira folha consiste de uma folha 

bainha, fortemente enrolada. Somente a 

segunda folha possui lâmina foliar 

verdadeira.  

- A raiz primária pode ser substituída pelas secundárias. 

 

- Plântulas com endosperma destacado são anormais. 

 

- Plântulas com raiz primária defeituosa são classificadas 

como normais se há um número suficiente de raízes 

secundárias desenvolvidas. 

– Mesocótilo1 (se desenvolvido)  levemente torcido é 

considerado defeito aceitável.  
 

Atenção:  

Oryza sativa (arroz): 

- O coleóptilo emerge antes da raiz primária.  

- A parte basal do coleóptilo permanece fechada até ser 

aberto pela primeira folha.  

- A primeira folha consiste de uma folha bainha, 

fortemente enrolada. Somente a segunda folha possui 

lâmina foliar verdadeira.  
 

Em Zea mays (milho) e Sorghum spp: uma plântula com 

o coleóptilo preso na lema ou sobre o pericarpo é normal 

se o desenvolvimento do mesmo estiver normal. Se 

plântula estiver atrofiada, considerar anormal.  
 

Zea mays (milho):  

Se a primeira folha emergiu: plântulas com as 

anormalidades no coleóptilo podem ser classificadas 

como normais se a primeira folha estiver intacta ou com 

pequenos defeitos.  

Se a primeira folha não emergiu no período de avaliação: 

 São anormais plântulas com ponta do coleóptilo 

danificada ou ausente; ou coleóptilo fendido em mais do 

terço do comprimento a partir do ápice ou coleóptilo 

fendido em outro local ou  com folha saindo para fora, 

abaixo do ápice do coleóptilo. 

 

Pl folha 

primária 

coleóptilo 

Pl 

         

Plúmula 

(folha 

primária) 

raiz 

primaria 

coleóptilo 

a) 

Plântula mais 

desenvolvida 

 mais  

desenvolvida 

b) 

Plântula menos 

desenvolvida 

 

Raiz 

primária

a 
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Grupos Uso e gêneros 
Modo de 

germinação 
Ilustração Estruturas essenciais Particularidades do grupo 

A-1-2-1-1 

Ornamental : 

Fresia 

Hipógea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Raiz primária; 

 

- Parte basal do cotilédone; 

 

- Folha primária. 

- A raiz primária é essencial. 

 

- A parte basal do cotilédone deve estar intacta. 

 

- Pequenos danos ou defeitos na folha primária são 

aceitáveis. 

A-1-2-2-1  

Hortícolas 

Asparagus 

Ornamentais 

Asparagus 

 

Hipógea 

 
 

 

 

- Raiz primária; 

- Hipocótilo e parte basal do cotilédone; 

- Epicótilo; 

- Gema terminal. 

- A raiz primária é essencial.  

- Sistemas radiculares diferem com a espécie: 

A. officinalis (Aspargos): raiz delgada e normalmente não 

desenvolvem raízes secundárias durante o teste; 

 A. setaceus (Aspargo-samambaia): raiz robusta e 

normalmente não desenvolvem raízes secundárias durante 

o teste; 

A. densiflorus (Aspargo-rabo-de-gato): raiz primária e 

várias secundárias, sendo que uma delas se engrossa e 

armazena água.   

1 Mesocótilo é o ponto de ligação entre o escutelo e coleóptilo. Pode se desenvolver em Sorghum spp ou devido condições do teste (escuro).  

Folha 

primária 

Parte basal 

cotilédone 

Raiz primária 

Epicótilo 

Parte basal 

do cotilédone 

Gema 

terminal 

Raiz 

primária 
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6. TABELA 4. DEFEITOS ACEITÁVEIS E ANORMALIDADES NAS ESTRUTURAS ESSENCIAIS DAS PLÂNTULAS DE DICOTILEDÔNEAS 

 

Estrutura Defeitos aceitáveis 
Anormalidades 

(Se uma ou mais estruturas essenciais são anormais conforme detalhado abaixo). 

Plântula como um todo 

- Plântula com todas as suas estruturais 

essenciais normais e bem balanceadas 

(proporcionais), porém um pouco menos 

desenvolvidas que a maioria das plântulas do 

teste são consideradas normais. 

 

- Plântula com infecção secundária (não 

originadas da própria semente); 

 

 

 

- Muito desequilibrada (desproporção entre raízes e parte aérea); 

- Deformada (com desenvolvimento muito fraco, ou com distúrbios fisiológicos ou com estruturas deformadas);  

- Fraturada;9 

- Cotilédones emergem antes da raiz primária (exceto para o grupo A-2-2-2-2, pois os cotilédones não emergem); 

- Duas plântulas fundidas; 

- Muito amarelada ou albina; 

- Muito delgada ou vítrea (hialina); 

- Mostra fototropismo negativo;10 

- Deteriorada devido a uma infecção primária.11 

 

Raiz primária 

 

- Manchas descoloridas ou necrosadas; 

- Rupturas e fendas cicatrizadas;12 

- Rupturas e fendas superficiais.13 

 

Para gêneros dos grupos A-2-1-1-2 

(Gossypium), A-2-1-2-2 (Phaseolus vulgaris e   

A-2-2-2-2 (Mucuna e Cajanus):  

  - plântulas com raiz primária defeituosa são 

classificadas como normais se há um número 

suficiente de raízes secundárias desenvolvidas. 

 

- Atrofiada ou curta e grossa; 

- Pouco desenvolvida ou apresenta crescimento lento; 

- Ausente;  

- Profundamente rachada ou quebrada; 9 

- Fendida a partir da extremidade ou ao longo da raiz; 

- Está presa no tegumento (casca);14 

- Mostra geotropismo negativo;15 

- Com estrangulamento;  

- Muito delgada ou vítrea (hialina); 

- Deteriorada devido a uma infecção primária.11 
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Estrutura Defeitos aceitáveis 
Anormalidades 

(Se uma ou mais estruturas essenciais são anormais conforme detalhado abaixo). 

Hipocótilo e/ ou 

epicótilo 

- Manchas descoloridas ou necrosadas; 

- Rupturas e fendas cicatrizadas;12 

- Rupturas e fendas superficiais;13 

- Levemente torcido.16 

 

- Muito curto e grosso; 

- Está profundamente rachado17 ou quebrado ou está fendido de um lado a outro; 

- Ausente; 

- Forma uma laçada fechada;  

- Fortemente torcido ou fortemente espiralado; 

- Com estrangulamento;  

- Muito delgado; 

- Vítreo (hialino); 

- Deteriorado devido a uma infecção primária.11 

Gema terminal e tecido 

adjacente 
- Não há defeitos aceitáveis. Se a gema terminal é defeituosa (qualquer defeito é considerado anormalidade) ou ausente. 

Cotilédones 

- Até 50% dos tecidos não funcionam 

normalmente (ex.: deteriorados ou 

necrosados);  

- Somente um cotilédone intacto; 

- Três cotilédones. 

- São defeituosos em tal extensão, que menos de 50% do tecido original (ou tecido estimado) esteja funcionando 

normalmente (regra dos 50%); 

 - São deformados; 

- Estão quebrados ou danificados; 

- Cotilédones inchados ou enrolados (somente para os grupos A-2-1-1-1 (do girassol, mamona e tomate) e A-2-1-1-2 

(do Gossypium e Cucumis); 

- Estão destacados ou ausentes; 

- São descoloridos ou necrosados; 

- São vítreos (hialinos); 

- Deteriorados devido a uma infecção primária.11 

Atenção: dano ou deterioração dos cotilédones no ponto de inserção com o eixo da plântula ou próximo da gema terminal torna a plântula anormal.  
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Estrutura Defeitos aceitáveis 
Anormalidades 

(Se uma ou mais estruturas essenciais são anormais conforme detalhado abaixo). 

Folhas primárias 

  

- Até 50% do tecido não funcionando 

normalmente (infeccionado ou necrosado); 

 

-  Somente uma folha primária (intacta). 

 

Somente para gêneros do grupo A-2-1-2-2  

(Glycine, Phaseolus vulgaris, Vigna (exceto V. 

subterraneae e V. angularis)  e outros):  

-  três folhas primárias; 

- Folhas com formato normal mas com 

crescimento um  pouco lento.  

- São defeituosas em tal extensão, que menos de 50% da área original da folha (ou área estimada) está funcionando 

normalmente; 

- São deformadas; 

- São danificadas; 

- Estão separadas; 

- Ausentes; 

- Estão descoloridas; 

- Estão necrosadas; 

- deteriorada devido a uma infecção primária.11 

Somente para Phaseolus (exceto P. coccineus) quando as folhas primárias estiverem totalmente desenvolvidas 

(normalmente isso só ocorrem em testes em areia): folhas primárias com formato normal porém com tamanho menor 

que  ¼ do normal são anormais. (Regra dos 50% continua válida) 
 

9 Atingindo os tecidos condutores da plântula 

10 Parte aérea da plântula crescendo para baixo, na mesma direção das raízes. Pode ser provocado por condições adversas do teste.   

11 Infecção originada da própria semente. 

12 Tecidos rachados ou quebrados são considerados normais se um tecido cicatrizado se desenvolveu sobre a área quebrada e o tecido afetado não está crescendo em direção diferente a do crescimento 

da plântula. 

13 Rupturas e fendas que não afetam o tecido condutor. 

14 Plântulas cuja raiz primária permanece presa ao tegumento, e até final do teste não encontrou sua saída do tegumento. 

15 Raízes crescem para cima, na mesma direção da parte aérea. Pode ser provocado pelas condições adversas do teste (ex.: excesso de umidade ou substâncias tóxicas no substrato) ou danos fisiológicos 

(aplicação de dessecantes, como Glifosato (Round-up) na planta-mãe).   

16 Espirais frouxas e que tenham menos de três voltas completas. 

17 Profundamente rachado: rachadura afetando o tecido condutor.                                  
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                7. TABELA 5. ESTRUTURAS E PARTICULARIDADES DA AVALIAÇÂO DAS PLÂNTULAS DE DICOTILEDÔNEAS 

 

Grupos Uso e gêneros 
Modo de 

germinação 
Ilustração 

Estruturas 

essenciais 
Particularidades do grupo 

A-2-1-1-1 
 

Condimentares/medicinais: todas 

Forrageiras: 

Calopogonium 

Crotalaria 

Leucaena 

Medicago 

Pueraria 

Raphanus 

Trifolium 

Stylosanthes 

Grandes culturas: 

Helianthus 

Medicago 

Nicotiana 

Ricinus 

Hortícolas 

Brassica 

Capsicum 

Lactuca 

Lycopersicon 

e todas as  outras hortícolas,  exceto Asparagus e  os gêneros 

incluídos em A-2-1-1-2.  

Ornamentais-todas,exceto Impatiens e Lavatera (A-2-1-1-2) 

Lupinus (A-2-1-2-2); Lathyrus e Traopeolum (A-2-2-2);  e 

Axonopus (A-1-2-3-1 e Asparagus (A-1-2-2-1) e Cyclamem 

(A-2-1-4-3) 

Epígea 

 

 

- raiz primária  

 

- hipocótilo 

 

- gema terminal e tecido 

adjacente 

 

- cotilédones  

 

 

- A raiz primária é essencial. 
 

 - Sementes de Beta vulgaris (Beterraba), 

Coriandrum sativum (Coentro) e 

Tetragonia tetragonoides (Espinafre da 

Nova Zelândia) geralmente produzem 

mais de uma plântula. Quando ocorrer 

mais de uma plântula normal, somente 

uma é contada para determinar a 

porcentagem de germinação.  
 

- Plântulas de Brassica spp e de Lactuca 

sativa não devem ser avaliadas antes que 

os cotilédones tenham se livrado do 

tegumento das sementes.  
 

Em Brassica spp, o cotilédone tem 

importância especial, não só com relação às 

áreas necrosadas, mas também à deficiência 

de clorofila (áreas brancas ou amareladas). 
  

Em Alface, danos fisiológicos em 

cotilédones são comuns (utilizar regra 50%). 

A plântula é anormal se o tegumento está 

aderido aos cotilédones devido á necrose ou 

deterioração e só pode ser removido com 

dano na plântula. 

A-2-1-1-2 

 

Grandes culturas: 

Gossypium 

Hortícolas: 

Abelmoschus 

Citrullus 

Cucumis 

Cucurbita 

Ornamentais: 

Impatiens 

Lavatera 

Epígea 

 

 

   

- Raiz primária; 

- Hipocótilo 

- Gema terminal e tecido 

adjacente; 

 

- Cotilédones. 

- A raiz primária pode ser substituída 

pelas secundárias. 

 

 - Plântulas com raiz primária defeituosa 

são classificadas como normais se há 

raízes secundárias suficientemente 

desenvolvidas. 

Gema apical 

Cotilédones 

hipocótilo 

raiz primária 

gema apical 

 

cotilédones 

hipocótilo 

raiz primária 
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Grupos Uso e gêneros 
Modo de 

germinação 
Ilustração 

Estruturas 

essenciais 
Particularidades do grupo 

A-2-1-2-2 

 

Forrageiras 

Lablab 

Neonotonia 

Vigna (exceto Vigna subterraneae e V. angularis) 

Grandes culturas: 

Arachis 

Glycine 

Lupinus 

Neonotonia 

Phaseolus (exceto P. coccineus) 

Vigna 

Ornamentais: 

Lupinus 

Epígea 

 

 

  

- Raiz primária;  

- Hipocótilo; 

- Epicótilo (raramente se 

desenvolve no período do 
teste); 

 

- Gema terminal e tecido 

adjacente; 

 

- Cotilédones; 

- Folhas primárias. 

- A raiz primária pode ser substituída pelas 

secundárias. 

 

- Plântulas com raiz primária defeituosa 

são classificadas como normais se há um 

número suficiente de raízes secundárias 

desenvolvidas. 

 

Em Phaseolus quando as folhas primárias 

estiverem totalmente desenvolvidas 

(geralmente isso ocorre em teste de areia):  

- regra do 50%  continua sendo utilizada. 

- se as folhas com tem formato normal, 

porém com tamanho menor que ¼ do 

normal são anormais. 

A-2-2-2-2 
 

Forrageiras: 

Cajanus  

Mucuna 

Vicia 

Vigna angularis 

Vigna subterraneae 

 

Grandes culturas: 
Lens 

Pisum 

Vicia 

Ornamentais: 

Lathyrus 

Tropaeolum 

Hipógea 

 
 

 

 
 

   

- Raiz primária;  

- Epicótilo; 

- Gema terminal e tecido 

adjacente; 

- Cotilédones; 

- Folhas primárias. 

 

- A raiz primária pode ser substituída 

pelas secundárias 
 

- Plântulas com raiz primária defeituosa 

são classificadas como normais se há um 

número suficiente de raízes secundárias 

desenvolvidas. 

 

- Se a brotação principal ou gema terminal 

estão defeituosos, a plântula é considerada 

anormal mesmo que brotos auxiliares 

possam ter se desenvolvido.  

 

- Os cotilédones não emergem, 

permanecem junto às raízes. 

 

 

 

 
 

gema 

terminal 

cotilédones 

hipocótilo 

raiz primária 

folhas primárias 

 

epicótilo 

Cotilédones 

raiz primária 

Folhas 

primárias 

Epicótilo 

Gema terminal 

hipocótilo 

  

 



25 
 

Grupos Uso e gêneros 
Modo de 

germinação 
Ilustração 

Estruturas 

essenciais 
Particularidades do grupo 

A-2-1-4-3 

 

Ornamentais 

Cyclamen 

Epígea 

 

- Raízes seminais; 

- Hipocótilo;  

- Pecíolo cotiledonar;  

- Gema terminal e tecidos 

adjacentes. 

- Uma plântula com menos de duas raízes 

seminais intactas é considerada anormal. 

- Primeiramente o tegumento é perfurado 

por uma estrutura rósea e arqueada.  

- A presença de hipocótilo tuberoso róseo 

é essencial. 

- Ocorrem 1 ou 2 pecíolos (cotilédones), 

sendo mais comum o desenvolvimento de 

apenas um pecíolo durante o teste. 

- Observar se há sinais de deterioração no 

ponto onde o pecíolo cotiledonar sai do 

tegumento (anormalidade). 

- Pecíolo cotiledonar é considerado 

anormal quando quebrado, fendido de um 

lado a outro, necrosado ou deteriorado por 

infecção primária.  

 

 

 

                                                           

Pecíolo 

cotiledonar 

Hipocótilo 

tuberoso 

Raízes seminais 

Gema 

terminal 


