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RESUMO 
 

A cafeicultura brasileira é uma das atividades agrícolas de maior expressão tanto pelo volume 
de recursos financeiros envolvidos, como pela quantidade de mão de obra fornecida. É uma cultura 
perene e suas sementes são recalcitrantes, por esse motivo sua germinação é lenta e desuniforme. A 
qualidade das sementes é avaliada através da soma de atributos físicos, fisiológicos, genéticos e 
sanitários, interferindo diretamente sobre a capacidade de estabelecimento e desenvolvimento de 
uma planta. A rápida avaliação na qualidade das sementes é de extrema importância para suprir as 
necessidades de viveiristas, produtores e laboratoristas, pois sua capacidade de germinação é 
ligeiramente perdida. Para a determinação do vigor das sementes de uma forma rápida e precisa foi 
utilizado o teste de condutividade elétrica em massa, utilizando repetições com 25 e 50 sementes na 
temperatura de 25 graus nos períodos de avaliação de 2, 4, 6, 8, 12 e 24 horas. O teste de 
condutividade elétrica foi eficiente para avaliação do vigor de sementes de café, porém a utilização de 
25 sementes só permitiu diferenciar os lotes a partir de 24 horas de embebição, já com 50 sementes 
foi possível avalição da qualidade fisiológica do lote da cultivar IPR 98 a partir de 4 horas de 
embebição. Diante disse, conclui-se que o lote da cultivar IPR98 possui as sementes com maiores 
índices de deterioração por apresentar maior número de eletrólitos lixiviados. 
 
Palavras-chave – Cafeicultura, recalcitrantes, qualidade de sementes, condutividade elétrica, vigor 
das sementes. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Brazilian coffee growing is one of the most expressive agricultural activities not only by the 
amount of financial resources but also by the amount of workforce provided. It’s a perennial culture 
and its beans are recalcitrant; therefore its germination is slow and uneven. The quality of the beans is 
measured by the sum of its physical, physiological, genetic, and sanitary features, and it interferes 
directly in its capacity of stablishment and growing of a plant. The earliest evaluation of the bean’s 
quality is extremely important as to stock the nurserymen, farm producers and laboratories 
researchers needs, since the germination capacity of the bean is slightly lost. To determine rapidly 
and precisely the bean’s strength a mass electrical conductivity test  was used with repetitions using 
25 and 50 seeds at the temperature of 25 degrees Celsius and the evaluation periods were 2,4,6,8,12 
and 24 hours. The electrical conductivity test was efficient to analyse the coffee bean’s strength, but 
using 25 seeds only allowed us to distinguish batches as of 24 hours of wet process. However with 50 
seeds it was possible to analyse the physiological quality of the lot cultivars IPR 98 within 4 hours of 
wet process. Therefore, we concluded that lot of cultivars IPR98 has the seeds with the highest rate of 
deterioration for presenting the highest number of leachate electrolyte. 
 
Keywords – coffee growing, recalcitrant, seed quality, electrical conductivity, seed vigor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A cafeicultura se apresenta como uma das atividades mais importantes do 

setor agropecuário, desempenhando relevante papel socioeconômico. Nos últimos 

anos, com a redução da exportação houve a necessidade de produzir uma semente 

com maior qualidade, a fim de atender a busca de consumidores cada vez mais 

exigentes. O Oeste da Bahia e o Cerrado Mineiro são as regiões que mais investem 

em tecnologias, dessa forma tornando-se as regiões mais produtivas (COSTA e 

CARVALHO, 2006; BLISKA, 2009). 

 No mercado existem inúmeras variedades de café, cada uma com sua 

qualidade específica, seja ela no sabor, no aroma, na qualidade e resistência dos 

grãos. Os lotes são constituídos por diferentes tipos de sementes, embora a 

predominância seja do tipo chatas (normais), surgem também sementes mocas, 

conchas e triangulares (SILVA et al., 2008). 

O setor com maior destaque dentro da cafeicultura é o sementeiro, pois, para 

o estabelecimento de lavouras com grande potencial produtivo as sementes 

necessitam ser de boa procedência, dessa forma não ocasionando falhas na 

escolha e na formação de mudas, e também não acarretando irregularidades no 

cafezal (NASCIMENTO, 2013; DIAS et al., 1986). As sementes cafeeiras são 

recalcitrantes, diante disso apresentam uma limitada e desuniforme germinação. A 

germinação das sementes dura em média 30 dias. O pergaminho é uma das 

estruturas presentes nas sementes que mais influencia de maneira negativa o 

crescimento do embrião, comprometendo dessa forma a velocidade da germinação 

(PEREIRA et al., 2002). 

As sementes são caracterizadas por seu baixo potencial de armazenamento e 

sua rápida perda de viabilidade (CLEMENTE et al., 2012). A rápida avaliação na 

qualidade das sementes é de extrema importância para atender as necessidades 

dos viveiristas, produtores e laboratoristas. Para verificar a qualidade fisiológica das 

sementes que serão utilizadas para a formação de mudas, é essencial a utilização 

de testes rápidos, precisos e de fácil manuseio (REIS et al., 2010; SERA et al., 

2006). 

O método tradicional usado para avaliar a qualidade fisiológica das sementes 

é o teste de germinação padrão, com duração mínima de 30 dias sendo a primeira 
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contagem realizada aos 15 dias. Os valores obtidos no teste podem criar situações 

adversas, onde os dados podem não refletir ao verdadeiro estado fisiológico da 

semente em tempo real devido à lenta germinação associado com a rápida perda de 

vigor (PEREIRA et al., 2002).  

O teste de condutividade elétrica em massa é um dos testes mais rápidos 

para se determinar a qualidade das sementes. Seu princípio baseia-se na 

quantidade de eletrólitos liberados pela semente na água de embebição, sendo a 

mesma proporcional ao grau de desorganização da membrana (COSTA e 

CARVALHO, 2006). Um dos primeiros sinais de deterioração das sementes é a 

alteração da integridade das membranas, sendo assim lotes de sementes 

semelhantes podem apresentar suas qualidades fisiológicas distintas, já que as 

primeiras alterações nos processos bioquímicos ocorrem geralmente antes que seja 

percebido o declínio na germinação (COOLBEAR, 1995; RIBEIRO et al., 2009). 

A condutividade elétrica tem sido proposta como um método de avaliação da 

qualidade e do vigor, estando diretamente relacionada com a quantidade de 

lixiviados na solução de embebição das sementes. Os resultados da condutividade 

elétrica podem ser influenciados por diversos fatores, dentre eles: o teor de água 

presentes nas sementes, o período e temperatura de embebição das sementes, 

volume de água nas quais foram embebidas, quantidade de sementes e danos 

presentes nas sementes. A condutividade elétrica é um teste com grande potencial 

para ser utilizado no controle de qualidade por empresas produtoras de sementes, é 

rápido e objetivo sendo conduzido por laboratórios de análises de sementes e 

realizado com baixos custos com equipamentos e treinamentos de funcionários. O 

teste vem sendo indicado para a avaliação de danos e de deterioração inicial das 

sementes (VANZOLINI e NAKAGAWA, 2005; RIBEIRO et al., 2009). 

Nesse sentido, objetivou-se com esse o trabalho verificar o efeito da 

quantidade de sementes em função do tempo de embebição, dessa forma buscando 

definir uma metodologia adequada para o uso do teste de condutividade elétrica em 

sementes de café. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A Cultura do Café 

 

O café é uma planta dicotiledônea pertence à família Rubiaceae e ao gênero 

Coffea, sendo a espécie Coffea arábica L. a mais estudada. O café tipo arábica 

apresenta alto valor comercial sendo o mais apreciado pelo consumidor, 

corresponde cerca de 70% do volume total produzido em todo mundo, seguido do 

Coffea canéfora Pierre com volume de 30% da produção mundial (EL-ABASSY et al, 

2011; CONAB, 2017). 

O Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, no ano de 2017 

apresentou uma produção de 44,97 milhões de sacas beneficiadas. O café do tipo 

arábica e conilon corresponderam, respectivamente, a 34,25 e 10,72 milhões de 

sacas desta produção. O consumo interno brasileiro é estimado em 21,5 milhões de 

sacas, corresponde aproximadamente 1,07 milhão de toneladas. Com esse volume 

o Brasil se torna o segundo maior consumidor de café, sendo precedido pelos 

Estados Unidos que consome em média 25,8 milhões de sacas. Os maiores 

produtores de café do Brasil são os estados de Minas Gerais com 54% da produção, 

Espírito Santo com 20%, São Paulo com 10%, Bahia com 8%, Rondônia com 4%, 

Paraná com 3% e os demais estados com 2% (CONAB, 2017). Embora seja líder do 

mercado mundial, o sistema agroindustrial do café no Brasil é voltado para a 

produção e comercialização de quantidade, não sendo reconhecido mundialmente 

como um produtor de café de qualidade. Dessa forma recebe preços mais baixos do 

que a média. Já outros países como o Quênia, Colômbia, Guatemala e Costa Rica 

são reconhecidos e valorizados pela qualidade de seus cafés (SIQUEIRA, 2014). 

O café arábica (Coffea arabica L.) é uma cultura perene, C3 e possui grande 

resistência hídrica, sendo ideal que a mesma não prolongue até sua florada. Seus 

caules são lenhosos de variados tamanhos, suas folhas são opostas recobertas por 

cutícula e sua colheita é realizada entre os períodos de maio e junho (MATIELLO et 

al., 2005). O momento da colheita é um dos fatores de maior importância para o 

sucesso da operação. Colher com antecedência acarreta grande quantidade de 

frutos verdes colhidos, porém se ocorrer o atraso acarreta em grande quantidade de 

frutos caídos naturalmente, além do depauperamento das plantas e redução da 
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produtividade na safra seguinte (SANTINATO et al., 2015). A época da colheita esta 

diretamente ligada ao grau de maturação dos frutos, pois quanto maior a 

permanência do café na lavoura, maior será a incidência de grão ardidos e pretos 

(PIMENTA e VILELA, 2003). Quanto maior for à uniformidade de maturação, melhor 

será a eficiência da colheita e qualidade do café após processamento (MATIELLO, 

2010).  

A cultura cafeeira demora aproximadamente dois anos para completar seu 

ciclo fenológico de frutificação, contrariando a maioria das plantas que emitem sua 

florescência e frutificam no mesmo ano. Os dias mais longos são para a formação de 

ramos vegetativos e das gemas axilares e os dias mais curtos as gemas vegetativas 

são induzidas por fotoperíodo em gemas reprodutivas (NASCIMENTO, 2013; 

GOUVEIA, 1984; CAMARGO e CAMARGO, 2001). Segundo Piringer e Borthwick 

(1955), os dias mais curtos intensifica a indução das gemas foliares para gemas 

florais, as gemas florais quando maduras entram em dormência e 

consequentemente ficam prontas para abertura de seus botões logo que ocorrer o 

aumento do potencial hídrico.  

O potencial hídrico é causado por chuva ou irrigação ou ainda pela umidade 

relativa do ar, sendo estes os fatores de maior importância para desencadear a 

florada. Deste modo, torna-se o clima o fator decisivo para determinar quantidade e 

a qualidade dos grãos (CONAB, 2013). Para Camargo e Camargo (2001), o segundo 

ano fenológico da cultura tem início com a florada, seguida pela formação dos 

chumbinhos e expansão dos grãos, até seu tamanho normal. Nessa fase a 

ocorrência de estiagem e o estresse hídrico resultante prejudicarão o crescimento 

dos frutos. Após esta fase, segue-se a granação dos frutos, em pleno verão, de 

janeiro a março. Estiagens severas na fase de granação poderão resultar no 

aparecimento de frutos chochos. A produção é finalizada com a maturação dos 

frutos que ocorre a partir de abril (CONAB, 2013). 

A semente é a parte do fruto onde se encontra o embrião. É essencial 

conhecer seu desenvolvimento pois a mesma quando em boas condições climáticas 

dará origem a uma nova planta (SAMPAIO et al., 2016). Seu fruto é uma drupa que 

apresenta dois lóculos e duas sementes derivadas de um único ovário de flor. 

Quando maduros os frutos apresentam uma coloração amarela ou vermelha, 

dependendo da cultivar. O fruto apresenta um mesocarpo com consistência 
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gelatinosa rico em açúcar e proteína. (RENA e MAESTRI, 1986; NASCIMENTO, 

2013; CONAB, 2013).  

O processamento do café passa a ser uma etapa importante na qualidade dos 

grãos. Depois de colhidos eles podem ser processados de duas formas: via seco ou 

via úmido. Na forma de processamento via seco, o fruto é seco com casca dando 

origem aos cafés denominados cocos, de terreiro ou naturais. Já o processamento 

via úmido consiste na retirada da casca, polpa e/ou muscilagem do fruto maduro, 

que são substratos propícios aos desenvolvimentos de microrganismos que podem 

provocar à ocorrência de fermentações prejudiciais a qualidade final do produto 

(MALTA et al., 2011).  

As sementes do cafeeiro são extraídas de frutos maduros (estádio cereja) por 

processamento via-úmidos. Durante a produção das sementes uma importante 

etapa do processamento é a operação da degomagem. A mesma consiste na 

retirada do mesocarpo (mucilagem) que está aderido ao endocarpo (pergaminho), 

dessa forma facilitando o manuseio das sementes nas próximas etapas (CLEMENTE 

et al., 2012).  

 Apesar dos consideráveis esforços para a viabilização da propagação 

vegetativa e micro vegetativa de plantas de café, as mesmas ainda são propagadas 

por meio de mudas produzidas diretamente das sementes. Diversos fatores 

contribuem para o sucesso de uma lavoura cafeeira, assim como: sementes de boa 

qualidade, um bom manuseio no momento da implantação, utilização de mudas 

sadias e bem desenvolvidas. As sementes são recalcitrantes, apresentam cerca de 1 

a 2% de cafeína. A causa da baixa germinação ainda não esta totalmente 

solucionada, porém á indícios que a presença do pergaminho nas sementes é 

prejudicial a germinação, já que o mesmo apresenta um mecanismo de resistência 

que prejudica o desenvolvimento do embrião, dessa forma impossibilitando a 

absorção de água e CO2. (COELHO et al., 2015; CLEMENTE et. al., 2012; 

BENDANÃ, 1962).  

O estresse hídrico é outro fator prejudicial à semente, já que o mesmo diminui 

a velocidade e a porcentagem de germinação (ROSA et al., 2007; BENDANÃ, 1962; 

VÁLIO, 1980).  Devido à lenta e desuniforme germinação das sementes, o tempo de 

formação de mudas torna-se maior, dificultando dessa maneira o plantio em épocas 

adequadas (CARVALHO et. al., 2000; CLEMENTE et. al., 2012). A qualidade do 

cafeeiro é determinada por seu sabor e aroma, e esses estão relacionados 
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diretamente com a composição química dos grãos, que por sua vez, é fortemente 

influenciada pelo processo de secagem. As sementes cafeeiras são altamente 

sensíveis à dessecação, deste modo prejudicando o armazenamento e a obtenção 

de mudas de qualidade (CLEMENTE et al., 2012). 

No Brasil tem-se constatado grandes perdas de café armazenado. Após seis 

meses de armazenamento os grãos começam a branquear e perder sua coloração, 

característica importante no momento da comercialização. Com o passar do tempo à 

coloração dos grãos passa de verde a esverdeada clara e posteriormente amarela 

até atingir o branco, estágio no qual o café apresenta aspecto de mofo e 

deterioração (RIBEIRO, et al., 2009). Durante o armazenamento, diversos são os 

fatores que podem influenciar significativamente a qualidade fisiológica das 

sementes, tais como: a umidade inicial das sementes, a umidade relativa, 

temperatura de armazenamento, fungos, insetos, tipo de embalagem, dentre outros 

(COELHO et al., 2015).  Segundo Sera et al. (2006), as sementes cafeeiras 

suportam no máximo doze meses de armazenamento em câmara fria a uma 

temperatura de 10°C. Depois desse período sua viabilidade é praticamente perdida 

tornando-se baixa sua germinação, dificultando dessa forma a produção de uma 

muda de qualidade e em época de clima desejado. 

 

2.2 Qualidades das sementes 

 

 A qualidade das sementes é o fator essencial no planejamento e na 

implantação agrícola. Uma semente de qualidade proporciona boa emergência, 

plantas vigorosas e uniformes, permitindo resultados positivos e diretos na 

produtividade. A semente é o insumo básico e deve atender aos requisitos de 

qualidade física, fisiológica, genética e sanitária com o objetivo de garantir o 

estabelecimento de culturas com alta produtividade no campo. Assim, a qualidade 

de uma semente é determinada por seu potencial fisiológico, retendo diversas 

informações sobre sua viabilidade e vigor (MARTINS et al., 2017; MARCOS FILHO, 

2005).  

A qualidade fisiológica é expressa pela porcentagem de germinação 

determinada através de Laboratórios de Análise de Sementes com as condições 

totalmente favoráveis (MARCOS FILHO, 2005). Para Abdul-Baki e Anderson (1972), 

a qualidade fisiológica é um dos aspectos mais estudados nos últimos anos. Isso em 
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razão das sementes estarem sujeitas a variadas mudanças degenerativas de origem 

bioquímica, fisiológica e física, sucedidas após sua maturação e diretamente 

relacionadas com a perda de vigor. A qualidade genética do lote esta ligada 

diretamente com a pureza vietal, ou seja, quando ocorre a mistura de variedades e 

verifica-se a queda da produtividade, seja ela pelo acréscimo de variedades com 

menor potencial produtivo ou pela adição de plantas atípicas. A qualidade física é 

expressa pela pureza do lote, sendo a consequência de utilizar um lote com baixa 

porcentagem de pureza física é a infestação de plantas indesejáveis, acarretando de 

forma direta a competição por nutrientes e água das plantas comerciais. A qualidade 

sanitária do lote é outra característica de extrema importância, pois sementes 

contaminadas ou infestadas podem reduzir de maneira significativa a população de 

plantas, ou ate mesmo servir de condutor para disseminação de pragas e doenças 

(MARCOS FILHO, 2005; BORGES, 1993). 

A Association of Official Seed Analystis (AOSA, 1983), define o vigor de 

sementes como aquelas propriedades que determinam o potencial para uma rápida 

e uniforme emergência e para o desenvolvimento de plântulas normais sob adversas 

condições ambientais. O vigor é o principal componente da qualidade das sementes, 

pois através dele se determina o potencial para a conservação das sementes e a 

produção de mudas (VILELA et al., 2009). Segundo Marcos Filho (2005), utilizar 

sementes vigorosas nem sempre pode representar uma boa produtividade, no 

entanto é a maneira mais aconselhável para garantir um bom estabelecimento no 

estante, assegurando uniformidade de plântulas e podendo ter um acréscimo na 

produtividade. Para Carvalho (1986), o vigor das sementes é um aspecto qualitativo 

e também comparativo, pois não se estima vigor de um lote isoladamente, mas sim 

com o objetivo de comparação entre eles.  

Segundo Toledo et al. (2009), a redução da qualidade das sementes pode ser 

definida de modo geral como o decréscimo na porcentagem de germinação, maior 

quantidade de plantas anormais e perda de vigor. A germinação é considerada como 

a recuperação do crescimento do eixo embrionário, onde os mesmos se encontram 

de forma paralisada aos processos finais de maturação. Porém, quando estimulados 

por condições ambientais desenvolvem-se de maneira imediata ocorrendo o 

rompimento do tegumento pela radícula, sendo esse processo iniciado pela 

absorção de água das sementes e finalizado com a elongação da radícula (TOLEDO 

et al., 2009). Segundo Binotti et al. (2008) é importante a realização de testes de 
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vigor para identificar possíveis diferenças fisiológicas entre lotes de sementes 

comerciais, principalmente daquelas com poder germinativo semelhante. É relevante 

empregar-se testes que procuram avaliar o estado atual das sementes através da 

determinação de parâmetros correlacionados ao vigor.  

Conhecer as condições adequadas para a germinação das sementes de uma 

determinada espécie é um fator indispensável, pois podem apresentar respostas 

distintas devido a alguns fatores como a dormência e condições ambientais 

(CARVALHO e NAKAGAWA, 2000). Viera e Fernandes (1997), determinaram a 

dormência como a incapacidade de germinação das sementes mesmo quando 

expostas em condições ambientais propicias, sendo que a mesma pode ocorrer de 

duas formas, dormência primária e dormência secundária. A dormência primária é 

desenvolvida enquanto as sementes ainda estão ligadas a planta mãe e permanece 

após sua dispersão. Já a dormência secundária refere-se ao estado de indução da 

dormência sob condições não favoráveis à germinação, ocorrendo em sementes não 

dormentes ou naquela cuja dormência primária foi superada. A dormência impede a 

germinação, mas se torna como uma adaptação para a sobrevivência das espécies 

em longo prazo, pois normalmente faz com que as sementes mantenham-se viáveis 

por um longo período (SMITH et al., 2003; VIEIRA e FERNANDES, 1997). 

 Em estudos realizados por Bewley e Black (1985), determinou-se que a 

temperatura está entre os fatores que mais afetam a germinação e age de três 

maneiras: definindo a capacidade de germinação, eliminando a dormência primária e 

secundária ou induzindo a dormência secundária. Com uma boa temperatura ocorre 

o máximo de germinação no menor tempo, porém temperaturas máximas ou 

mínimas podem corresponder à germinação zero, denominadas temperaturas 

cardeais. Em sementes cafeeiras a germinação ocorre em um período de 30 dias 

com a temperatura controlada de 30 graus, porém sem o controle da temperatura a 

germinação pode demorar cerca de 90 dias, chegando os extremos de 120 dias 

quando em condições de baixas temperaturas. Essa lentidão no momento da 

germinação ocorre principalmente devido à retomada do crescimento e 

desenvolvimento do embrião, geralmente sendo muito pequeno em sementes de 

café (WENT, 1957; CAMARGO,1998; GIOMO et al., 2007). 

 Em seus estudos Rena e Maestri (1986) comprovaram que a presença do 

pergaminho associados a baixas temperaturas atrasa o processo germinativo, e 

verificaram que a germinação pode ocorrer em apenas 15 dias quando as sementes 
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sem pergaminho são colocadas em uma temperatura de 32°C. Guimarães (1995), 

também verificou em seus estudos que a simples remoção do pergaminho pode 

acelerar o processo germinativo, pois o mesmo tem uma lenta decomposição, onde 

é favorecida pela ação de microrganismos em meio não asséptico.  

Outro fator que pode influenciar na qualidade das sementes do cafeeiro é a 

degomagem, esse procedimento é realizado após a colheita dos grãos maduros e 

feito através da fermentação sucedida por reações de hidrólise que facilita a 

remoção da mucilagem. Esse processo consiste na imersão das sementes na água 

por um período de aproximadamente 24 horas, após esse tempo as sementes são 

lavadas em água corrente para retirada de resíduos da mucilagem (SILVA, 2000; 

RIBEIRO et al., 2009; VICENT, 1987). Dias e Barros (1993) verificaram que quando 

o período de fermentação chega a 72 horas a qualidade das sementes podem ser 

prejudicadas, visto que pode suceder ao aparecimento de microrganismos. 

Outros dois fatores de extrema importância que reflete diretamente na 

qualidade das sementes de café é a secagem e o teor de umidade, já que a 

semente tem alta sensibilidade a dessecação. Dessa forma torna-se importante 

conhecer o comportamento fisiológico das sementes quanto à capacidade de tolerar 

a secagem, assim proporcionando condições adequadas que garantam a 

manutenção da sua viabilidade (BRANDÃO JÚNIOR, 2000). Para Roberts (1973), as 

sementes de atuação ortodoxas suportam a secagem a teores de água próximos a 

5% e podem ser armazenadas em baixas temperaturas por longos períodos. Já as 

sementes recalcitrantes não apresentam as mesmas características e perdem 

rapidamente a qualidade quando submetidas a essas condições (DUSSERT et al., 

2006, GENTIL, 2001). 

 Em estudos realizados com sementes de café Coelho et al. (2015), 

determinaram que a secagem é prejudicial as sementes, independentemente da sua 

velocidade. A secagem das sementes cafeeiras até 5% de teor de água é altamente 

prejudicial, reduzindo de maneira drástica sua qualidade fisiológica (PERTEL, 2001). 

 

2.3 Teste de condutividade elétrica 

 

O teste de condutividade elétrica tem como princípio avaliar a perda de 

eletrólitos para o meio em que as sementes são embebidas. Segundo Costa e 

Carvalho (2006), o teste pode ser administrado em massa utilizando repetições de 
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25, 50 ou 100 sementes, ou pelo método individual avaliando a condutividade 

elétrica do exsudado de cada semente. Durante a realização do teste em sementes 

de café, Sera e Miglioranza (2000), observaram que as colorações dos lixiviados das 

sementes de diferentes lotes apresentaram inúmeras tonalidades, deste modo 

alertando a possibilidade de associar as características de coloração com a 

qualidade das sementes. Avaliando os exsudados liberados pelas sementes de café 

após 12 horas de embebição, Sera e Miglioranza (2000), descreveram que lotes de 

baixa qualidade apresentaram exsudados de coloração mais intensa. 

O valor da condutividade elétrica medida na solução é por meio do 

condutivímetro e seus resultados são expressos em µS.cm-1 g-1 e o mesmo deve ser 

calibrado com leituras de até 2000 µS.cm-1, a variação de 2,02% e solução padrão 

de 146,9 µS.cm-1 a 20°C. Os resultados da condutividade elétrica medidos na 

solução de embebição são em razão da quantidade de ions lixiviados das sementes, 

sendo assim ligadas diretamente com a integridade das membranas. Sementes mal 

estruturadas estão rigorosamente associadas ao seu processo de deterioração, pois 

quanto maior for o resultado da condutividade elétrica maior será a desorganização 

das membranas, deste modo apresentando uma semente de baixo vigor (COSTA e 

CARVALHO, 2006; GASPAR e NAKAGAWA, 2002). Em pesquisa realizada por 

Viera (1999), foi determinado que diversos fatores podem interferir nos resultados do 

teste, tais como: idade da semente, genótipo, qualidade da água, temperatura, 

duração do período de embebição, grau de umidade e número de sementes. 

Para Vanzolini e Nakagawa (2005), na maioria das vezes a separação do 

vigor entre lotes ocorre em períodos de embebição menores que 24 horas, 

considerado padrão principalmente para sementes de maiores tamanhos. Em 

sementes de café, Sera e Miglioranza (2000), ao analisar os exsudados liberados 

pelas sementes depois de 12 horas de embebição determinaram que esse período 

oferece uma boa indicação da qualidade germinativa das sementes, porém a 

avaliação feita com 6 horas de embebição, permite de forma segura separar 

sementes de café com qualidades superiores e inferiores.  

Segundo Lima et al. (2003) o período de 48 horas de embebição com 

sementes de café foi eficiente para a avaliação do teste, descartando a possibilidade 

de 72 horas de embebição, pois foram observados declínios a partir desse período. 

Esses resultados foram reafirmados pelos resultados obtidos por Hilst (2009), onde o 

teste de condutividade elétrica em sementes de soja no período de 24 horas em 
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uma temperatura de 25°C não foi eficiente para separar lotes em níveis de 

qualidade. Já no período de 48 horas de embebição e com a mesma temperatura o 

teste foi eficiente, dessa maneira sendo possível classificar lotes em diferentes 

níveis de vigor.  

Trabalhando com sementes de soja Dias e Marcos Filho (1996), detectaram 

que períodos mais curtos (4 e 8 horas) obtiveram excelente resultados, enquanto 

que leituras realizadas a partir de 16 horas foram sensíveis a variação de vigor das 

sementes. Segundo Vanzolini e Nakagawa (1998), o tempo de 3 horas de 

embebição é suficiente para distinguir a qualidade fisiológica de lotes de sementes 

de amendoim. Avaliando sementes de milho doce, Coimbra et al. (2009), determinou 

que a condutividade elétrica foi eficaz nos períodos 6, 8 e 24 horas em uma 

temperatura de 25°C. Já Gotardo et al. (2015), trabalhando com sementes de milho, 

verificou que o melhor resultado obtido foi quando o teste de condutividade elétrica 

foi realizado na temperatura de 30°C com um período de condicionamento de 30 

horas, já nos períodos de 6, 12, 18 e 24 horas com temperaturas de 20 e 25°C, 

respectivamente, os valores apresentados pelo teste foram semelhantes, não 

ocorrendo diferenciação dos lotes. 

Em sementes de feijão-caupi Batista et al. (2015), afirmaram que a condição 

mais adequada para se obter um resultado eficaz para determinar o potencial 

fisiológico das sementes, foi a embebição realizada em 2 horas com 100 ml e com 

25 sementes por repetição a uma temperatura de 25°C, ou 2 horas em 100 ml de 

água e 50 sementes por repetição. Segundo Xavier et al. (2017), sementes de feijão 

miúdo apresentam dados consistentes para avaliar a qualidade fisiológica utilizando 

50 sementes por repetição e com 100ml de água a partir de 4 horas de embebição. 

Esses resultados corroboram com os resultados obtidos por Araújo et al. (2011) 

utilizando sementes de feijão mungo. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido nos laboratórios de Biologia aplicada, situados nas 

Faculdades Integradas de Ourinhos (FIO). A faculdade é localizada na Rodovia BR-

153, Km 338, S/N - Água do Cateto, Ourinhos–SP. O trabalho com a condutividade 

elétrica foi iniciado a partir de janeiro de 2018, onde foram utilizadas quatro 

variedades de sementes de café (Coffea arábica) do ano de 2016. As variedades 

utilizadas foram IPR98, IPR100, IPR105 e IPR106 sendo todas cedidas pelo Instituto 

Agronômico do Paraná (IAPAR) sediado na Rodovia Celso Garcia Cid, 375 - Conj. 

Ernani Moura Lima II na cidade de Londrina – PR. 

Para a realização do teste de condutividade elétrica, os pergaminhos 

presentes nas sementes foram retirados manualmente e descartados. As sementes 

foram contadas e depositadas em copos limpos de plásticos com capacidade de 200 

ml e em seguida pesadas em balança com precisão de 0,001g, seus pesos 

anotados. Posteriormente foi adicionado 75 ml de água deionizada nos copos com 

as sementes. Ocorreu a separação de um copo somente com água deionizada para 

servir de testemunha. Os copos com as sementes foram mantidos em câmara tipo 

BOD de maneira isolada na temperatura de 25°C.  

A condutividade elétrica no presente trabalho foi realizada com quatro 

repetições de 25 sementes e quatro repetições de 50 sementes à 25°C, sendo 

avaliados em seis períodos de embebição 2, 4, 6, 8, 12 e 24 horas.  As leituras da 

condutividade elétrica foram realizadas com condutivímetro TECNAL TEC-4MP, 

obtendo resultados precisos após o término da avaliação, ou seja, após 24 horas de 

embebição. O aparelho foi calibrado com leituras de até 2000 µS.cm-1, variação de 

2,02% e solução padrão de 146,9 µS.cm-1 a 20oC. A todo o momento que foi 

mudado de repetição, o elétrodo foi lavado com água deionizada utilizando o auxílio 

de uma pisseta e secado cuidadosamente com papel toalha, dessa forma 

diminuindo os riscos de interferência nos resultados finais. 

Ao fim da realização do teste, foram executados cálculos a partir da fórmula 

matemática (fórmula 1) para a determinação do vigor das sementes. 
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𝑪. 𝑬. µ𝐒. 𝐜𝐦 =  (
 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐮𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐚 𝐀𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 − 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐮𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐨 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨
_____________________________________________________________________

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒂 𝒂𝒎𝒐𝒔𝒕𝒓𝒂
) 

 

Fórmula 1: Condutividade Elétrica 

 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com 

quatro repetições em arranjo fatorial 4x2x6 (quatro variedades de café x duas 

temperaturas x seis períodos de embebição). Os dados obtidos foram submetidos à 

análise de variância empregando-se o programa estatístico Sisvar (FERREIRA, 

2011). Para comparação das médias foi empregado o teste de Scott-Knott, a 5% de 

probabilidade. 

  



23 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Pela análise de variância foi possível observar diferenças significativas entre 

as cultivares, número de sementes e tempos de embebição, assim como para a 

interação dos fatores avaliados (p <0,05). Os resultados da condutividade elétrica 

das sementes de café comparando o número de sementes em função das cultivares 

e tempos de embebição estão apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela1: Condutividade Elétrica (μS cm-1 g-1) em sementes de Café na temperatura de 25°C em 
função do número de sementes e tempo de embebição (h). 

 
*Médias seguidas da mesma letra em maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si 
pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 

 

Nos testes realizados com 25 sementes, não foi possível observar diferenças 

estatísticas entre as cultivares em cada tempo de embebição, portanto, não sendo 

possível diferir as variedades pelo seu nível de vigor. Tais semelhanças verificadas 

no teste de condutividade elétrica avaliando sementes de pimenta, realizado por 

Vidigal et al. (2008), no qual o uso de 25 sementes não foi eficiente para separar os 

lotes em níveis de qualidade fisiológica.  

As variedades IPR98 e IPR105, avaliadas com 25 sementes, em 24 horas, 

apresentaram maiores valores na condutividade elétrica (176,6 e 205,4 μS cm-1 g-1), 

porém não se diferiram das demais cultivares, não podendo afirmar que essas 

variedades apresentavam maior deterioração.  

Ao analisar o tempo de embebição foi possível verificar diferença estatística 

nas variedades IPR98 e IPR105 quando as sementes permaneceram embebidas por 

24 horas usando 25 sementes. Para as demais cultivares não foram verificadas 

diferenças na quantidade de lixiviados em função do tempo de embebição. Estes 

dados divergem dos apresentados por Oliveira e Novembre (2005), que ao 

2 4 6 8 12 24

98 26,6 Aa 45,0 Aa 55,2 Aa 75,4 Aa 96,4 Aa 176,6 Ab

100 35,5 Aa 47,1 Aa 58,7 Aa 72,0 Aa 82,1 Aa 125,7 Aa

105 35,9 Aa 63,9 Aa 83,5 Aa 100,1 Aa 127,1 Aa 205,4 Ab

106 46,0 Aa 49,8 Aa 62,1 Aa 87,6 Aa 92,5 Aa 143,8 Aa

98 173,5 Aa 286,6 Bb 410,4 Bc 494,4 Bc 649,5 Bd 1138,4 Be

100 77,6 Aa 104,7 Aa 127,3 Aa 132,4 Aa 183,4 Aa 314,2 Ab

105 99,8 Aa 113,3 Aa 179,2 Aa 241,9 Ab 278,4 Ab 346,6 Ab

106 74,7 Aa 110,0 Aa 135,4 Aa 167,0 Aa 207,4 Ab 300,2 Ab

N° Sementes Variedades
Tempo de embebição (h)

25

50

CV: 39,31%
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trabalharem com sementes de pimentão conseguiram identificar o lote de maior 

vigor com apenas uma hora de imersão das sementes.  

Utilizando 50 sementes para a realização do teste é possível verificar que os 

lixiviados presentes na variedade IPR98 diferiram-se estatisticamente das demais 

cultivares a partir de 4 horas de embebição. Na mesma cultivar, não houve diferença 

entre os tempos de 6 e 8 horas embebição, contudo houve aumento de eletrólitos 

lixiviados nos tempos de 12 e 24 horas. Em 24 horas, a concentração de lixiviados 

se aumentou substancialmente, 1138,4 μS cm-1 g-1, diferindo a cultivar IPR98 das 

outras variedades indicando uma maior deterioração das sementes. O aumento de 

eletrólitos lixiviados durante o tempo de embebição foi verificado por outros autores 

que utilizaram o teste de condutividade elétrica para verificação da qualidade 

fisiológica de sementes (VIDIGAL et al., 2008; DIAS et al., 2006; VANZOLINI e 

NAKAGAWA, 2005).   

Para as cultivares IPR100, IPR105 e IPR106 foi possível observar que houve 

diferença entre os tempos de embebição em 24 horas, 8 horas e 12 horas, 

respectivamente. Até esses períodos não foram verificadas alterações na 

condutividade eletrica dessas sementes as cultivares IPR100, IPR105 e IPR106. 

Vidigal et al. (2008) encontrou similaridade de ordenação dos lotes tanto no período 

de uma como de sete horas de embebição, indicando que houve tendência na 

manutenção da condutividade durante esse período. A manutenção da 

condutividade também foi obtida para 8 e 24 horas de embebição em estudo 

realizado com sementes de abobrinha por Dutra e Vieira (2006). A mesma tendência 

de manutenção foi verificada nas sementes das diferentes cultivares de café. 

Os dados da condutividade elétrica na temperatura de 25°C em função das 

cultivares, número de sementes e tempo de embebição estão apresentados na 

Tabela 2.  
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Tabela 2: Condutividade Elétrica (μS cm -1 g -1) em sementes de Café na temperatura de 25°C em 
função do número de sementes e tempo de embebição (h).  

 
*Médias seguidas da mesma letra em maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si 
pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 

 

Em relação ao número de sementes usados no teste de condutividade pode 

ser verificado que houve diferenças entre as cultivares analisadas. Para a cultivar 

IPR98 pode ser verificado que a utilização de 50 sementes aumentou a quantidade 

de lixiviados desde as duas horas de embebição. Contudo, as demais cultivares 

apresentaram de forma diferenciada em relação ao número de sementes. 

Na cultivar IPR100 foi possível diferenciar o número de sementes usadas no 

teste de condutividade elétrica somente com 12 horas de embebição. O mesmo 

ocorreu para a cultivar IPR106, sendo verificado diferenças no teste de 

condutividade quando se utilizou 50 sementes com 12 horas de embebição. Para a 

variedade IPR105 já foi permitido verificar essa diferença com 8 horas de embebição 

(Tabela 2). 

Esses resultados corroboram com os obtidos por Xavier et al. (2017), que 

estabeleceu o período de 4 horas suficiente para a separação de lotes com 50 

sementes de feijão miúdo. Monteiro et al. (2015) também afirmaram que o período 

de embebição de 24 horas com 50 sementes de café foi eficaz para determinação 

do teste de condutividade, não sendo encontrada diferença no período de 48 horas. 

Em outro estudo com o mesmo número de sementes de amendoim, Vanzolini e 

Nakagawa (2005) determinaram que as diferenças estatísticas surgiram a partir de 3 

horas de embebição. Esses resultados foram semelhantes aos encontrados por 

Prete e Abrahão (1995) com sementes de café, onde constataram que a avalição 

das diferenças fisiológicas foi possível a partir de 3,5 horas com a mesma 

quantidade de sementes. Já nos estudos com 50 sementes de mamoneira, Silva et 

2 4 6 8 12 24

25 26,6 Aa 45,0 Aa 55,2 Aa 75,4 Aa 96,4 Aa 176,6 Ab

50 173,5 Ba 286,6 Bb 410,4 Bc 494,4 Bc 649,5 Bd 1138,4 Be

25 35,5 Aa 47,1 Aa 58,7 Aa 72,0 Aa 82,1  Aa 125,7 Aa

50 77,6 Aa 104,7 Aa 127,3 Aa 132,4 Aa 183,4 Ba 314,2 Bb

25 35,9 Aa 63,9 Aa 83,5 Aa 100,1 Aa 127,1 Aa 205,4 Ab

50 99,8 Aa 113,3 Aa 179,2 Aa 241,9 Bb 278,4 Bb 346,6 Bb

25 46,0 Aa 49,8 Aa 62,1 Aa 87,6 Aa 92,5 Aa 143,8 Aa

50 74,7 Aa 110,0 Aa 135,4 Aa 167,0 Aa 207,4 Bb 300,2 Bb
106

CV: 39,31%

Variedades N° Sementes
Tempo de embebição (h)

98

100

105
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al. (2009), constataram que a avaliação do vigor dos lotes se deu a partir de 6 horas 

de embebição. 

Demais estudos com sementes de tamanhos diminutos como a de Brachiaria 

brizantha, conduzido por Pinto et al. (2016), recomendaram-se a utilização de 25 

sementes durante o período de 8 horas no teste de condutividade elétrica, 

independente da quantidade de solução de embebição. Neste mesmo estudo o 

número de 50 sementes de Panicum maximum cv. Tanzânia foi o mais adequado. 

Assim, o número de sementes a ser utilizado no teste de condutividade elétrica 

depende do genótipo e tamanho das sementes usadas na condução do teste. 
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5 CONCLUSÕES 

 

O teste de condutividade elétrica foi eficiente para avaliar o vigor das 

sementes de café. O lote da cultivar IPR98 possui sementes mais deterioradas. O 

teste conduzido com 25 sementes diferenciou as cultivares com 24 horas de 

embebição. O teste realizado com 50 sementes foi possível avaliar a qualidade 

fisiológica das cultivares a partir de 4 horas de embebição.  
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