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RESUMO 

As sementes de cenoura geralmente têm um nível de germinação baixo e irregular, apresentando no 

campo uma emergência não satisfatória em virtude da sua inflorescência não possuir maturação 

uniforme. O objetivo do presente trabalho foi realizar o teste de condutividade elétrica em sementes de 

cenoura da cultivar Brasília, em diferentes ordens das umbelas (primária, secundária e terciária) 

visando verificar a qualidade fisiológica. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente 

casualizado, com quatro repetições em esquema fatorial 3x6, sendo 3 ordens de umbelas e 6 tempos 

de embebição (2, 4, 6, 8, 12 e 24 horas), isolados nas temperaturas de 20ºC, 25ºC, 30ºC. Foram 

realizados como caracterização inicial das sementes os testes de protrusão radicular, germinação e 

comprimento de plântulas. Os resultados obtidos mostram que as sementes das umbelas secundárias 

tem maior vigor em relação às demais umbelas. Além disso, o teste de condutividade elétrica 

conduzido na temperatura de 25ºC apresentou maior eficiência na avaliação da qualidade das 

sementes. 

 

 

Palavras-chave - Daucus Carota. Vigor. Potencial Fisiológico. Qualidade de Sementes. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Carrot seeds usually has a low and irregular germination level, presenting in the field an unsatisfactory 

emergency due to inflorescence does not have uniform maturation. The objective of the present work 

was to conduct the electric conductivity test on carrot seeds of Brasília cultivar, in different orders of the 

umbels (primary, secondary and tertiary) to verify the physiological quality. The experiment was carried 

out in a completely randomized design, with four replicates in a 3x6 factorial scheme, with 3 orders of 

umbels and 6 soaking times (2, 4, 6, 8, 12 and 24 hours), isolated at temperatures of de 20ºC, 25ºC, 

30ºC. The initial characterization of the seeds were the tests of root protrusion, germination and seedling 

length. The results shows that the seeds of the secondary umbels have greater vigor in relation to the 

other umbels. In addition, the conductivity test conducted at a temperature of 25ºC showed higher 

efficiency in the evaluation of seed quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cenoura (Daucus carota L.) é uma olerícola que tem grande importância para 

o setor econômico do Brasil e do mundo, influenciando positivamente na economia, 

trazendo benefícios aos consumidores, assim como ao desenvolvimento das regiões 

(EMBRAPA, 2008). Pertence à família Apiaceae, apresentando raiz tuberosa 

geralmente de cor alaranjada com alta quantidade de açúcares e rica em vitamina A. 

Algumas características dessa espécie são os ramos finos e estriados com 

comprimentos de 30 a 60 centímetros de altura, sendo as folhas compostas e 

lanceoladas, bem recortadas e se formam em perfilhos. As flores se diferem em 

diferentes variedades podendo ser brancas, amarelas-pálidas ou rosadas e tem seu 

agrupamento na forma de umbela (BARBEDO et al., 2000; JOVCHELEVICH, 2007). 

Segundo Vieira (1999), a China, Estados Unidos e a Rússia, estão entre os maiores 

produtores de cenoura no mundo.  

De acordo com a Embrapa Hortaliças (2013), no ano de 2011 a cultura atingiu 

uma produtividade de 31,2 t/ha, podendo crescer com o uso de sementes de alta 

qualidade. No ano de 2016, os estados que produziram em grande escala foram 

respectivamente, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e 

Goiás. Esses estados são responsáveis por 90% da produção do país (CEASA, 2017). 

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária (2008), a Daucus 

carota L. necessita de baixas temperaturas, variando de 10°C a 15°C para o melhor 

desenvolvimento da cultura, temperaturas acima causam deficiência na pigmentação 

e na formação de raízes, sendo então um prejuízo econômico. Desse modo foi 

desenvolvida a cultivar Brasília através de um programa de melhoramento genético 

em conjunto da EMBRAPA-Hortaliças e Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” (ESALQ), que possuí adaptação climática ameno para quente, assim 

podendo ser cultivada também em períodos e regiões mais quentes evitando o 

florescimento prematuro sob condições de dias longos (EMBRAPA, 2008). 

As qualidades das sementes são de origem física, genética, sanitária e 

fisiológica (RODO et al., 2000). Essa última tendo relevância, pois quando a semente 

apresenta uma baixa qualidade fisiológica no campo não terá uma quantidade 

razoável de plântulas emergidas, o que irá acarretar prejuízos ao produtor, fator este 

que está interligado com a germinação e vigor (PEREIRA et al., 2007). 
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Segundo Nascimento (1991), as ordens das umbelas interferem na germinação 

e no vigor das sementes de cenoura diferenciando de acordo com cada ordem, 

variando a qualidade, tamanho e maturidade fisiológica. As umbelas primárias 

contribuem com 11,0% da produção, as secundárias são responsáveis pela maioria 

da produção com 58,0% e as terciárias com 31,0% (NASCIMENTO, 1991). As ordens 

superiores têm uma maior germinação e vigor quando comparadas com outras 

(PEREIRA, 2004). Esse fato pode ocorrer devido às superiores apresentarem um 

maior tamanho em relação às inferiores (VIGGIANO, 1984). 

Diversos testes são realizados nas sementes de hortaliças para atestar a 

qualidade dos lotes de sementes, para que se obtenha uma alta germinação em um 

menor tempo. Os testes de vigor quando executados podem evidenciar a mínima 

diferença entre os lotes de sementes (NASCIMENTO, 2000; DE ANDRADE et al., 

1995). A principal exigência para a avaliação do vigor é ter resultados confiáveis e que 

sejam rápidos, facilitando a tomada de decisão pelo produtor nas operações de 

plantio, colheita, processamento, comercialização e também, para escolher apenas 

os lotes de sementes mais vigorosos para essa operação, descartando os demais 

(DIAS & MARCOS FILHO, 1996). 

O teste para analisar o vigor das sementes é bem mais detalhista quando 

comparado ao teste de germinação, pois avalia com exatidão o potencial fisiológico, 

sendo os testes que avaliam a integridade das membranas, os melhores para estimar 

o vigor de uma determinada semente (VIEIRA et al., 2002). 

Um importante método para avaliar o vigor das sementes é o teste de 

condutividade elétrica, servindo como complemento para o teste de germinação 

(VIEIRA & KRZYZANOWSKI, 1999). Nesse teste a qualidade das sementes é 

avaliada pela quantidade de lixiviados na solução de embebição das sementes, sendo 

que menores valores mostram menores quantidades de eletrólitos liberados, assim 

tendo um elevado potencial fisiológico, com um menor grau de deterioração das 

membranas, permitindo um maior vigor (VIEIRA et al., 2002). 

 De acordo com Marcos Filho (2005), a temperatura em que as sementes se 

encontram para a realização do teste é de grande importância, tendo relação com o 

tempo de exposição das sementes. Assim, quanto maior for à temperatura maior será 

a lixiviação de eletrólitos. Além da temperatura, a quantidade de água, genótipo, 

número de sementes e período de embebição podem afetar os resultados desse teste. 
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Para nossas condições, a disponibilidade de informações para a avaliação do 

vigor de sementes de cenoura ainda é escassa. Desse modo, objetivou-se com esse 

trabalho avaliar a qualidade de sementes de cenoura em diferentes ordens de 

umbelas (primária, secundária e terciária) por meio do teste de condutividade elétrica 

isolados nas temperaturas de 20°C, 25°C e 30°C. Para que assim o produtor possa 

optar em realizar o plantio de cenoura com sementes oriundas de uma determinada 

ordem de umbela, que possua qualidade superior as demais.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A cultura da cenoura 

A cenoura é uma cultura originada do Himalaia, Afeganistão de alto valor 

nutricional tendo em sua composição Na, Ca, K, N, Fe, P e Mg e vitaminas como o 

beta-caroteno, C e A, muito utilizada na dieta brasileira e inclusive na alimentação 

infantil, como as sopas instantâneas (VIEIRA et al., 1997; PEREIRA, 2013). Além da 

sua rica composição nutricional, a cenoura possuí fibras como a pectina, que pode 

baixar os níveis de colesterol nos seres humanos e também carotenóides, 

terpenoides, fenóis e teor de sólidos solúveis que permitem prevenir algumas 

doenças, como a cegueira noturna, xeroftalmia e ajuda também a retardar o 

envelhecimento (LANA & VIEIRA, 2000; SASAKI, 2010). 

É uma planta herbácea, os frutos são secos e a parte comercializada da planta 

é sua raiz pivotante, tendo um sabor que agrada os consumidores; seu caule é pouco 

perceptível, porém quando floresce o caule pode atingir 1,5 metros de altura, com as 

flores brancas, chamadas umbelas (FILGUEIRA, 2008; FILGUEIRA, 2003). As 

principais características que avaliam a qualidade da cenoura para o mercado 

brasileiro é o aspecto visual, deve estar sem doenças e anomalias fisiológicas como 

o ombro verde ou roxo, sem deformações, sendo uniforme e lisa e de uma coloração 

exuberante (LANA & VIEIRA, 2000). Segundo a FAEP (2006), o que mais determina 

o valor comercial da cultura são seus aspectos morfológicos, quanto melhor for maior 

será seu valor no mercado. 

Segundo Lana & Vieira (2000) o manejo da cultura, como por exemplo, os 

espaçamentos entre linhas e entre ruas adequados, podem garantir melhor qualidade 

de raízes pois quando se utiliza um espaçamento menor pode resultar em raízes finas, 

por causa do sombreamento e pela competição por luminosidade, água e nutrientes. 

O teor de sólidos solúveis dessa cultura, também sofre alterações como comprovou 

Machado et al. (2003) e também influenciam nos comprimentos e diâmetros das 

raízes e xilema, sendo que o espaçamento adotado 20x8, foi o que maior proporcionou 

essas diferenças morfológicas na cultura (ALVES et al., 2010). 

O espaçamento da cultura por ser reduzido, dificulta a incorporação mecânica 

de nutrientes em cobertura, assim viabilizando a adubação a lanço, principalmente de 

nitrogênio e potássio, sendo que a cultura necessita de 60 a120 kg/ha de N sendo 
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aplicado de 20 a 30% em pré-plantio e o restante parcelado ao longo do ciclo da 

cultura, podendo ser de duas a três vezes após a emergência no campo. Os outros 

nutrientes como fósforo, cálcio e magnésio devem ser incorporados em pré-plantio, 

sendo que o fósforo é um dos que mais limita a produtividade, a sua deficiência é 

demonstrada nas folhas mais velhas, apresentando coloração castanho-arroxeada e 

suas raízes ficam deformadas. Conforme relatou Filgueira (2008), deve-se utilizar 

doses de 250 a 400 kg/ha de P para melhorar a qualidade e diâmetro de raiz 

(MAROUELLI et al., 2007; LUZ et al., 2009). Para os micronutrientes também deve 

realizar a aplicação em pré-plantio, pois possuem menor taxa de lixiviação e se 

possível via fertirrigação, pois permite melhor incorporação no solo e diminui as 

perdas por volatilização, melhorando a produção das raízes (MAROUELLI et al., 

2007). 

De acordo com Nascimento (2000), para o êxito da produção deve-se ter uma 

uniformidade de plântulas no campo, dispondo de boas condições para máxima 

germinação. Conforme relatou Vieira et al. (1999), a temperatura ideal para a 

germinação das sementes de cenoura varia de 20 a 35 °C, porém pesquisas 

comprovam que a 8°C também pode ocorrer sua germinação e para emergir demora 

cerca de 10 dias após sua semeadura, que deve ser feita em sulcos. Após sua 

germinação é necessário haver uma preocupação com a água do solo, sendo que nos 

primeiros dias e após o desbaste (25 a 30 DAE) a cultura é muito exigente.  

Durante seu ciclo a necessidade de água é de 550 mm, podendo ser realizado 

a irrigação (VIEIRA et al., 1997; MAROUELLI et al., 2007). Uma irrigação bem 

conduzida pode aumentar a produtividade da cenoura de 29 t/ha para 60 t/ha, 

melhorando a qualidade de raízes e tendo um acréscimo do teor de fibras. Essa 

cultura é irrigada principalmente por aspersão, sendo que a pôr sulco é utilizada em 

outros países como os EUA. Já a irrigação por gotejamento é pouco utilizada devido 

seu alto custo, pois o valor de sua implementação pode ser quatro vezes maior que a 

de irrigação por aspersão (MAROUELLI et al., 2007). 

No ano de 2016 o Brasil obteve uma produtividade de 30 t/ha em uma área de 

30 mil hectares (IBGE). Como o Brasil é de clima tropical e a cultura da cenoura é 

tipicamente de outono-inverno, existe cultivares específicas para os produtores 

utilizarem no inverno, como é o caso da Nantes, Holandesa e Forto, que possuem 

formato cilíndrico e cor laranja escuro; também outro grupo de cultivares é de 

primavera-verão, que foram feitas por meio de melhoramento genético como a 
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Brasília, Alvorada e Carandí que possuem formato cônico (FILGUEIRA, 2003). A 

principal característica da cultivar Brasília além de ser de origem nacional é a elevada 

adaptabilidade a temperatura.  

Estudos realizados por Pereira (2007), mostram que essa cultivar obteve um 

bom desempenho na temperatura de 35°C e quando em contato com temperaturas 

baixas pode florescer muito precocemente, o que pode ser benéfico ou não 

dependendo do estádio da cultura e também ela possui resistência a queima das 

folhas (FILGUEIRA, 2000). Devido ser um cultivo que possui muita sensibilidade a 

condições climáticas, a queima das folhas é uma doença que mais incide na lavoura 

de cenoura, sendo esta causada pelos patógenos: Alternaria dauci, Cercospora 

carotae, e Xanthomonas campestris pv. Carotae. A doença afeta a parte aérea, 

fazendo com que tenha um decréscimo na taxa fotossintética e consequentemente 

diminuindo produtividade. Condições como alta temperatura e umidade favorecem a 

doença (CARVALHO et al., 2005; REIFSCHNEIDER, 1980; LOPES, 2000). 

Segundo Vieira et al. (1997), quando o cultivo da cenoura apresenta 

amarelecimento nas folhas mais velhas e arqueamento das folhas mais novas está na 

época de realizar a colheita, acontecendo entre 80 a 120 dias após a semeadura, 

podendo ser de forma manual, semi-mecanizada e mecanizada. Para a colheita de 

sementes a recomendação é realizar o arranquio em dias mais secos, para evitar 

ferimentos e contaminação. Caso o solo estiver muito seco deve-se irrigar 

suavemente o solo para facilitar a operação (NASCIMENTO et al., 2005).  

Após a colheita, Vieira et al. (1997) relatou, que existe uma classificação 

realizada pelo Ministério da Agricultura, portaria nº76 de 25/02/75, a qual se 

fundamenta em diâmetro, comprimento e nos defeitos das raízes, sendo que as raízes 

longas devem apresentar 17-25 cm e diâmetro < 5,0 cm; raízes médias de 12-17 cm 

e diâmetro > 2,5 cm e raízes curtas com 5-12 cm e diâmetro > 1,0 cm. Para os defeitos 

nas raízes são classificadas em tipo 1, não podem exibir nenhum tipo de dano como 

raízes deterioradas, rachadas, murchas,  apenas cor verde e com radícula que é 

permitido, porém a porcentagem máxima permitida é apenas 2% de um lote. Para a 

produção de sementes apenas as raízes longas, cilíndricas e sadias são 

selecionadas, as restantes deverão ser descartadas (NASCIMENTO et al., 2005). 
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2.2 Inflorescência de cenoura 

 Primeiramente para ocorrer à inflorescência da cultura da cenoura deve 

submeter às plantas a temperaturas baixas, caso isso não ocorra no ambiente às 

raízes depois de colhidas deverão passar por um processo chamado de vernalização. 

Esse processo tem como objetivo emitir pendão e produzir sementes, desse modo, as 

raízes devem ser postas em câmara fria a uma temperatura de 1-6°C durante oito 

semanas aproximadamente. Após esse período as raízes devem ser retiradas da 

câmara e selecionar somente as raízes sadias para o replantio, descartando aquelas 

que apresentarem algum tipo de doença e dano, assim posteriormente, devem 

permanecer em repouso durante 24 horas em local sombreado para sua 

aclimatização, podendo realizar o plantio preferencialmente no horário da manhã 

(NASCIMENTO et al., 2005). Cultivares originários da Ásia floresce em dias longos e 

não precisam da vernalização, sendo que a cultivar Tropical é a única cultivar plantada 

no Brasil que não precisa de dias frios para a produção de sementes, florescendo em 

dias longos (CASTELLANE, 1990). 

A inflorescência é caracterizada por umbelas com flores brancas de 10-15 cm 

de diâmetro, podendo ser umbelas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias, 

nominadas assim em função do seu surgimento, compostas por flores perfeitas e nas 

diferentes ordens de umbelas há diferenças entre as flores; nas umbelas primárias as 

flores são hermafroditas e nas demais predominam as masculinas (BRAACK AND 

KHO, 1958). Flores perfeitas são aquelas que possuem cinco pétalas, cinco estames 

funcionais e dois estilos que estão ligados a dois lóculos do ovário, por cada lóculo 

possuir um ovário consequentemente cada flor dará origem a duas sementes e 

também tendo um cálice completo (NASCIMENTO et al., 2005). 

O florescimento dura cerca de 30-50 dias, sendo que as primeiras flores a se 

abrirem são as que ficam no contorno das umbelas, assim insetos realizam a 

polinização para que ocorra a fecundação e possa desenvolver uma semente. As 

umbelas claras são as mais atrativas para os insetos (NASCIMENTO et al., 2005). 

Segundo Nascimento et al. (2005) as umbelas diminuem o seu tamanho com o 

avançar das ordens, ou seja, umbelas primárias geralmente costumam ser maiores 

que as umbelas terciárias e quaternárias e também variam a sua qualidade e 

maturidade fisiológica (NASCIMENTO, 1991). Pesquisas mostram que o tamanho da 

semente poderá interferir na sua qualidade em função da quantidade de nutrientes.  

Sementes maiores conseguem guardar maior quantidade de material de reserva no 
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seu desenvolvimento, tendo embriões bem nutridos e vigorosos, podendo expressar 

seu máximo de qualidade fisiológica no campo (SANTOS et al., 2010; CARVALHO & 

NAKAGAWA, 2000). Por conta disso, há uma necessidade de pesquisas para definir 

quais umbelas originam sementes de melhor qualidade que consigam expor todo seu 

potencial fisiológico no campo (SANTOS et al., 2010). 

Conforme estudos realizados por Nascimento (1991), umbelas primárias 

contribuem para a produção total de sementes cerca de 11% e com peso de 1000 

sementes de 1,1g, sendo que as secundárias com 58% da produção e 0,86g enquanto 

as terciárias com aproximadamente 31% do total da produção e com 0,79g.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Em áreas pequenas permite realizar a colheita das sementes das umbelas logo 

após a maturidade fisiológica de cada umbela, ocorrendo entre 50 dias após o seu 

florescimento. Morfologicamente quando a umbela atinge seu ponto de maturidade 

ela muda sua coloração passando do verde-claro ao marrom-claro, sendo este um 

indicador também de sua qualidade. Umbelas que possuírem uma coloração marrom-

escura é sinal de que passaram por períodos muito chuvosos, assim podendo também 

afetar a qualidade fitossanitária, fazendo com que as suas sementes possuam um 

nível de germinação baixo e consequentemente um menor vigor no campo 

(NASCIMENTO et al., 2005). 

A germinação também pode variar de acordo com cada ordem de umbela. 

Geralmente de ordem primária possuem uma germinação melhor do que as de ordem 

secundária e terciária. Fato que pode estar ligado com o tamanho do embrião das 

sementes, sendo que as sementes produzidas em umbelas de ordem primárias 

possuem embriões maiores que os restantes de ordens de umbelas (PEREIRA & 

NASCIMENTO, 2002).  

 

2.3 Vigor e qualidade de sementes  

As sementes de cenoura geralmente têm um nível de germinação baixo e 

irregular, consequentemente apresentando no campo uma emergência não 

satisfatória, obtendo inúmeras falhas e crescimento desuniforme (CORBINEAU et al., 

1994). Isso acarretará na má qualidade do produto final e um menor valor comercial 

(KIKUTE & MARCOS FILHO, 2007). Utilizando sementes de alta qualidade fisiológica 

irá minimizar os riscos, durante o processo de estabelecimento de plântulas seja no 

processo de transplante ou no de semeadura direta (NASCIMENTO, 2005). 
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Há uma relação entre a emergência das plantas em campo e o vigor das 

sementes, sendo que sementes menos vigorosas irão apresentar um crescimento 

menor comparado com as mais vigorosas. Desse modo, para obter um estande 

uniforme no campo irá depender do potencial fisiológico das sementes utilizadas, 

conseguindo germinar em condições adversas (MARCOS FILHO, 2005).  

O vigor das sementes é um conjunto de características que irão se expressar 

no campo. Quanto melhor seu desempenho fisiológico, melhor irá ser seu 

desenvolvimento, assim sendo maior o seu vigor (MARCOS FILHO, 1994). Porém, 

nem sempre utilizar sementes vigorosas irá refletir em uma boa produtividade, mas é 

aconselhável para assegurar um estabelecimento adequado no estande, garantindo 

a uniformidade de plântulas, sem falhas, podendo ter ou não um acréscimo da 

produtividade (MARCOS FILHO, 2005).  

A qualidade das sementes está ligada com o poder de germinação, vigor, grau 

de pureza física, pureza varietal e fitossanidade.  Assim quando faz o uso de sementes 

de alto potencial fisiológico pode-se obter resultados relevantes no campo, ainda mais 

para aquelas culturas que tenham um alto valor no mercado (BINOTTI, et al., 2008). 

Assim, se torna válido realizar testes de qualidade de sementes para a análise do 

vigor (DIAS & VIEIRA, 1995). Realizar testes para identificar diferenças significativas 

na qualidade destas entre lotes de sementes, principalmente se não há muita 

diferença de germinação entre eles, se fazem necessários, até mesmo para avaliar os 

comportamentos das sementes quando submetidos a algum fator que irá gerar 

estresse (BINOTTI et al., 2008). Desse modo deve haver uma junção de dados 

fornecidos pelo teste de germinação e com testes de vigor. 

A temperatura está entre um dos fatores que mais afetam a germinação das 

sementes, quando muito altas ou baixas, podem interferir na velocidade e no 

porcentual final de germinação. Em temperaturas de aproximadamente 15°C, além de 

diminuir o poder germinativo de algumas espécies, favorece alguns microrganismos 

que causam o tombamento de plantas, acarretando uma diminuição do estande no 

campo (NASCIMENTO, 2005).   

Em estudos realizados por Pereira et al. (2004) avaliando diferentes 

temperaturas na germinação de sementes de cenoura foi possível verificar que a 20° 

C possibilitou uma germinação de até 95%. Já quando as sementes foram expostas 

a temperaturas mais elevadas não foi verificado teve um bom resultado, diminuindo o 

poder de germinação bem como o vigor das sementes.  
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Algo que também pode atrapalhar o desenvolvimento das sementes é o teor de 

água nas sementes quando colhidas. Se houver um considerável teor de umidade 

nelas irá dificultar o processo de secagem, assim favorecendo uma maior taxa de 

respiração, podendo sofrer maiores danos mecânicos e consequentemente tendo 

uma germinação negativa no campo (NASCIMENTO & ANDREOLI, 1990). 

 Visando melhorar a qualidade das sementes, alguns fatores de produção 

podem influenciar como a época de semeadura adequada; o teor de água nas 

sementes; aplicação de produtos agrícolas corretos para controlar pragas e doenças; 

no momento da colheita evitar danos mecânicos e cuidados no momento de 

beneficiamento (FRANÇA-NETO, 2016). 

Para sementes de olerícolas, algumas tecnologias surgiram para aumentar 

qualidade das sementes e o grau de uniformidade no campo como a peletilização e o 

condicionamento osmótico, proporcionando aumentar a homogeneização de 

tamanho, facilitar o manejo e também adicionar substâncias químicas que controlam 

a entrada de água nas sementes, melhorando a germinação e o vigor das sementes, 

conseguindo germinar mais rápido e sob condições de estresse (FRANÇA-NETO, 

2016; DEL GIÙDICE, 2015). 

 

2.4 Condutividade elétrica 

Tecnologistas de sementes sempre buscaram testes rápidos, de fácil 

reprodução, baixo custo que não precise de equipamentos complexos e que seja 

eficiente na determinação do vigor. O teste de condutividade elétrica permite a 

avaliação mais consistente da qualidade fisiológica das sementes, analisando o vigor 

das sementes (SANTOS et al., 2005).  

É um teste em que consiste em embeber as sementes com água e com o 

passar do tempo ela terá a lixiviação dos seus componentes celulares; e quanto mais 

velha for à semente maior será a leitura obtida pelo condutivímetro, tendo um menor 

vigor. Isso ocorre em função das perdas de integridade de membrana e células 

danificadas que não conseguem reparar os danos causados à semente.  Com as 

sementes novas, que não estão deterioradas, ocorre o contrário obtém uma leitura de 

valor menor pelo aparelho, estas sendo mais vigorosas (DE SOUZA, et al., 2011; 

BINOTTI et al., 2008). 
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Esse teste oferece análises mais precisas da qualidade da semente do que o 

teste de germinação, por simular condições de estresse, como as adversidades 

ambientais. Assim, qualquer teste que preceda a perda do poder germinativo pode ser 

utilizado para avaliação do vigor. Porém, o teste de germinação não pode ser trocado 

pelo de condutividade, sendo essencial para a caracterização inicial de um lote de 

sementes (MARCOS FILHO et al., 1987). Existem alguns fatores que podem 

influenciar nos resultados do teste, bem como danos mecânicos nas sementes, 

tamanho, injúrias por insetos, tratamento químico, tempo de embebição, temperatura, 

qualidade das sementes, tamanho do recipiente onde as sementes foram colocadas 

e o volume da água (VIEIRA & KRZYZANOWSKI, 1999). 

A leitura é realizada de acordo com a temperatura e tempo de embebição. A 

temperatura é de grande importância, pois uma temperatura menor aumenta a 

viscosidade da solução tendo uma menor quantidade de íons lixiviados, 

consequentemente diminuindo a leitura no aparelho. Já quando há altas temperaturas, 

estas aumentam o teor de íons lixiviados pelas sementes, aumentando a leitura, 

reduzindo seu vigor.  

Para a realização do teste a temperatura padrão recomendada é 25°C, porém 

como a maioria dos estudos relacionados com condutividade elétrica é em sementes 

grandes, quando se trata de sementes de hortaliças há uma necessidade de adequar 

à metodologia do teste para ter resultados significativamente relevantes (MARCOS 

FILHO, 2005; TAO, 1978).  Alves e Sá (2009) estudando sementes de rúcula 

concluíram que a condição favorável que terá diferenças significativas é a 25°C. Dutra 

e Vieira (2006) detectaram que a 30°C obteve diferenças significativas em sementes 

de abobrinha. No entanto, Domiciano et al. (2015) relataram que em sementes de 

cenoura a 25°C o teste não se mostrou apropriado. 

O período padrão de embebição para realizar a leitura do teste é ao fim de 24 

horas, com auxílio do aparelho condutivímetro, mas várias pesquisas mostram que é 

possível ter uma redução desse tempo, principalmente quando se trata de sementes 

de hortaliças, conseguindo obter resultados satisfatórios, que não altere a eficácia do 

teste (DIAS et al., 2006). Porém, há necessidade de realizar testes para saber se a 

cultura estudada permite ou não essa diminuição do período de embebição.  

Santos et al. (2005) relataram que a liberação de eletrólitos inicial é de grande 

quantidade, tanto por aquelas sementes vigorosas ou as deterioradas, assim ficaria 

difícil determinar as diferenças de vigor entre lotes de semente logo no início. 
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Entretanto, Andrade et al. (1995) conseguiram obter resultados relevantes e confiáveis 

após 30 minutos e 4 horas de embebição em sementes de cenoura. Desse modo, 

conseguindo diminuir o tempo para realizar testes de vigor em sementes, ajudaria no 

processo industrial, tornando mais rápido o processo de comercialização (DIAS & 

MARCOS FILHO, 1995).  

De acordo com o volume de água para embebição das sementes para a 

realização do teste, Dutra e Vieira (2006) detectaram que 75 mL foi significativo em 

sementes de abobrinha, sendo o mesmo volume verificado para sementes de 

Sebastiania commersoniana (SANTOS et al., 2005). No entanto, para sementes de 

rúcula o volume recomendado foi 50 mL de água (ALVES & SÁ, 2009). E para a 

execução do teste é recomendado quatro repetições de 50 sementes para diminuir o 

coeficiente de variação (VIEIRA & KRZYZANOWSKI, 1999). Assim novas avaliações 

para sementes de olerícolas se fazem necessário. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a realização deste trabalho e cumprimento dos objetivos definidos para 

essa seção o mesmo foi dividido em diversas atividades conforme mostra a Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fluxograma das atividades do experimento realizado em Ourinhos-SP,2016-2017. 
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3.1 Aspectos gerais 

O estudo constituiu da instalação de dois experimentos, um foi conduzido em 

condições a campo, em área experimental da Fazenda, pertencente às Faculdades 

Integradas de Ourinhos (FIO) localizada no município de Ourinhos– SP e outro 

experimento que foi conduzido em condições de laboratório no Laboratório de Biologia 

Aplicada das FIO. 

 O clima é típico das regiões subtropicais do Brasil, sendo quente e temperado, 

segundo a classificação de Köppen é Cfa. A temperatura média anual é de 21,2 °C. A 

precipitação média anual é de 1339 mm. 

 

3.2 Implantação da cultura 

A cultivar de cenoura utilizada foi do grupo Brasília (Daucus carota cv. Brasília). 

A cultura da cenoura foi implantada em agosto de 2016 em canteiro possuindo 

dimensões de 6m x 1m x 0,40m (comprimento, largura e altura). Os canteiros foram 

preparados de forma mecânica com uso de enxadas sendo descompactados; 

posteriormente foram incorporados 220 litros de matéria orgânica proveniente de 

esterco de curral curtido.  O nivelamento do solo foi realizado utilizando um rastelo, 

sendo posteriormente realizada a semeadura. O espaçamento de semeio foi de 0,20 

metros entre linhas e 0,04 metros entre plantas. A semeadura foi realizada em sulcos, 

com 0,01 m de profundidade sendo depositadas a média de cinco sementes por sulcos 

e após cobertas com o solo. Os tratos culturais foram adequados de acordo com a 

necessidade da cultura, sendo o desbaste, realizado após 26 dias após o plantio, 

como é indicado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 

2008), que indica que esta operação seja realizada entre 25 e 30 dias.  

O critério do desbaste se baseou em deixar uma plântula bem desenvolvida, 

ou seja, com maior vigor. No mesmo dia do desbaste (12 de setembro de 2016), foi 

realizado a adubação de cobertura, sendo incorporado entre linhas o fertilizante 04-

20-20, na dose de 300 kg/ha. Outro fertilizante aplicado juntamente com o descrito 

acima foi a Uréia (46-00-00) sendo aplicada a dose de 105 kg/ha de uréia.  

A irrigação foi realizada com microaspersores, de acordo com a necessidade 

hídrica da cultura sendo feita no período inicial da manhã e no final da tarde. Após 110 

dias à implantação da cultura, foi realizada a colheita das raízes, sendo que seu ponto 
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de maturação foi observado visualmente através da coloração das raízes e da 

espessura de seu xilema.  

Posteriormente as raízes foram escovadas e armazenadas em câmara fria por 

30 dias, a uma temperatura de 4°C a 90% de umidade relativa do ar, para passar pelo 

processo de vernalização, que consiste em quebrar a dormência existente nas raízes 

para que possa ocorrer o florescimento no campo. Após esse período o material foi 

retirado da câmara fria e foram acondicionadas a campo por um período de 24 horas, 

para passar pelo processo de aclimatização, e logo depois foi realizado o replantio, 

nas mesmas condições que foram realizadas o plantio. 

 

3.3 Colheita das umbelas 

Aproximadamente 60 dias após o florescimento ocorreu à colheita das 

umbelas, primárias, secundárias e terciárias. Para que todas as ordens pudessem ser 

colhidas ao mesmo tempo, esperou-se que todas as ordens tivessem maduras, visto 

que o florescimento da cultura da cenoura é desuniforme. Após as umbelas foram 

separadas, debulhadas para retirar as sementes e peneiradas para retirar as 

impurezas, como pequenos galhos e palha. Posteriormente as sementes foram 

colocadas em saco de papel e identificadas. 

 

3.4 Análise da qualidade fisiológica das sementes 

As sementes foram encaminhadas ao laboratório para análise de sua 

qualidade. Como caracterizações iniciais foram realizados os testes de germinação, 

protrusão radicular e comprimento de plântulas. 

Germinação: Foram utilizadas quatro repetições com 50 sementes para cada 

ordem de umbelas (primária, secundária e terciária). As sementes foram distribuídas 

em caixas plásticas do tipo gerbox (11x11x3,5cm), contendo duas folhas de “papel-

mata-borrão” umedecidas com água destilada a 2,5 vezes o peso do papel seco. Após 

as caixas contendo as sementes foram acondicionadas em câmera “BOD” na 

temperatura de 20°C com fotoperíodo de 12 horas. A leitura do teste foi realizada aos 

sete dias para protrusão radicular (%), onde foram contadas as sementes que 

emitiram a radícula e aos quatorze dias contabilizou-se a porcentagem de plântulas 

normais de acordo com as Regras de Análise de Sementes (Brasil, 2009). 
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Comprimento de plântulas: as sementes foram germinadas conforme descrito 

anteriormente. Contudo foram utilizadas quatro repetições de 10 sementes para cada 

ordem de umbela sendo dispostas de forma alternadas no papel para permitir o 

máximo desenvolvimento das plântulas. Aos 14 dias foi mensurado os comprimentos 

da radícula e o hipocótilo com o uso de régua graduada, sendo os resultados obtidos 

em centímetros. 

 

3.5 Teste de condutividade elétrica 

O teste de condutividade elétrica foi realizado pelo método de massa, 

utilizando-se quatro repetições de 50 sementes puras para cada ordem de umbela. As 

sementes foram pesadas em balança (precisão de 0,001g), anotados seus pesos e 

acondicionadas em copos plásticos descartáveis (capacidade para 200 ml) contendo 

25 ml de água deionizada e um copo com somente água, para servir de testemunha 

(branco). Os copos foram mantidos em câmara tipo “BOD” durante 24 horas, sendo o 

teste realizado de maneira isolada nas temperaturas de 20°C, 25°C e 30oC. 

As leituras da condutividade elétrica foram realizadas com auxílio de 

condutivímetro TECNAL TEC-4MP, sendo estas realizadas no período de 2, 4, 6, 8, 

12 e 24 horas de embebição. O aparelho foi calibrado com solução padrão de 146,9 

µS.cm-1 a 20°C e a leitura ajustada de até 2000 µS.cm-1, com variação de 2,02%. Os 

valores foram expressos em uS.cm1.g1 de sementes. Ao fim do teste, os dados foram 

submetidos a uma fórmula matemática (Equação 1) para determinar a condutividade 

elétrica das sementes. 

 

𝐶. 𝐸. =
(condutidade da amostra − condutividade do branco)

peso da amostra
 

 

Equação 1: Fórmula condutividade elétrica. 

 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro 

repetições em arranjo fatorial 3x6 (três ordens de umbelas x seis tempos de 

embebição), isolados nas temperaturas de 20°C, 25°C, 30°C. Os dados foram 

submetidos à análise de variância empregando-se o programa estatístico Sisvar 



26 
 

 

(FERREIRA, 2011). Para a comparação entre as médias foi utilizado o teste de 

Scott&Knott, a 5% de probabilidade. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em relação à protrusão radicular avaliada na primeira contagem, as sementes 

da umbela terciária diferiram significativamente das demais (Tabela 1). O teste de 

primeira contagem é capaz de diferenciar os lotes, expressando diferenças de 

velocidade de germinação, assim podendo identificar o lote com maior capacidade de 

estabelecimento mais rápido no campo (BENTO et al., 2010). 

 

Tabela 1: Caracterização inicial de sementes de cenoura de diferentes ordens de umbela por meio 
dos testes de protrusão (P%), germinação (G%) e comprimentos de hipocótilo (H) e radícula (R). 

Umbela 
                  Caracterização inicial 

   P (%)                         G (%)            H                R 

        Primária   73 A             47 A          5,12 B         4,05 A 
   48 A          4,55 B         3,69 A Secundária   69 A 

Terciária   55 B    40 A          6,54 A         3,45 A 

CV (%)                     12,18                    21,99          41,51          50,20 
* Médias seguidas de mesma letra em maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si 
pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 

 

Pode ser verificado ainda que a protrusão radicular das sementes da umbela 

terciária apresentaram porcentagem menor que das outras umbelas. Para Marcos 

Filho (2005), a primeira contagem é de extrema importância para avaliar o vigor das 

sementes, quanto maior a porcentagem de germinação de um determinado lote, maior 

o vigor deste. Desse modo, a umbela terciária apresentou um baixo vigor na primeira 

contagem de germinação. 

Na contagem de germinação das sementes podem ser observados que as 

sementes das umbelas secundárias e terciárias obtiveram porcentagens superiores 

de germinação em relação a observada nas sementes das umbelas primárias (Tabela 

1). Resultados parecidos a esse foram observados por Nascimento (1991), 

demonstrando que não houve decréscimo na germinação das sementes à medida que 

aumentavam as ordens das umbelas. Para Castellane (1982), umbelas superiores 

possuem maior tamanho como também as suas sementes, assim podendo ter mais 

danos mecânicos e maior deterioração que as menores (NASCIMENTO & 

ANDREOLI,1990). Isso seria uma possível explicação para as sementes das umbelas 

primárias possuírem uma menor germinação (plântulas normais) em relação as 

sementes das umbelas secundárias e terciárias. Santos et al. (2010), relataram 
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também em seu trabalho que as sementes da umbela primária apresentaram menor 

germinação do que as sementes das demais ordens de umbela. 

Quanto ao comprimento do hipocótilo as sementes da umbela terciária diferiram 

estatisticamente das demais. O mesmo não foi observado em relação ao comprimento 

da radícula, pois não houve diferença estatística entre as sementes das diferentes 

umbelas. Para Santos (2010), diferenças de comprimento da radícula e hipocótilo é 

um breve indicador que existem diferenças nas qualidades fisiológicas das sementes. 

Assim, neste estudo, os testes realizados para caracterização inicial das sementes 

foram eficientes para diferenciação dos lotes, permitindo observar que as sementes 

das umbelas terciárias apresentaram um maior vigor, seguido pelas sementes 

oriundas das umbelas secundárias e primárias. 

O teste de condutividade elétrica geralmente é utilizado à temperatura de 25°C 

(MARCOS FILHO, 2005). Assim, essa temperatura padrão de 25°C se mostrou 

adequada, permitindo observar a diferenciação dos lotes de sementes em diferentes 

níveis de vigor (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Condutividade elétrica (μS cm-1 g-1) de sementes de cenoura cv. Brasília, nas temperaturas 
de 20, 25 e 30°C em função da umbela e tempo de embebição. 

Umbela 
                                    Períodos de embebição (h) 

2 4 6 8 12 24 

20°C 

Primária 294,39 Ba 399,96 Bb 472,25 Bb 501,39 Bb  660,49 Bc 890,40 Bd 
Secundária 76,56 Aa 119,79 Aa 170,97 Aa 172,97 Aa 242,83 Ab 335,78 Ab 
Terciária 5,84 Aa 57,79 Aa 110,16 Aa 110,16 Aa 189,23 Ab 276,04 Ab 

CV (%)= 38,23 

25°C 
Primária 284,16 Ba 460,42 Ba 634,37 Bb 769,55 Cb 949,86 Bc 1337,00 Bd 
Secundária 32,32 Aa 146,51 Aa 266,52 Ab 377,32 Ab 445,49 Ac 646,74 Ac 
Terciária 80,03 Aa 243,66 Aa 266,52 Ab  555,74 Bb 786,56 Bc 1200,12 Bd 

CV (%)= 26,76 

30°C 
Primária 361,22 Ba 516,03 Ba 659,58 Ba 796,93 Bb 1014,94Bb 2077,20 Cc 
Secundária 363,20 Ba 480,83 Ba 611,43 Ba 733,53 Bb 897,07 Bb 1814,56 Bc 
Terciária 83,62 Aa 235,62 Aa 351,80 Ab 452,14 Ab 582,41 Ab 1334,66 Ac 

CV (%)= 24,18 
* Médias seguidas de mesma letra em maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si 
pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 

 

Domiciano et al. (2015) revelaram em seu estudo que a temperatura de 25°C 

não diferiu estatisticamente os lotes de sementes de cenoura. Porém, Alves e Sá 

(2009), concluíram que em sementes de rúcula a temperatura de 25°C foi capaz de 

diferir os lotes de sementes pois apresentavam uma maior quantidade de lixiviados 
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na água. Isso permite inferir que a temperatura padrão de 25°C poderá ser eficiente 

dependendo da cultura a ser utilizada. 

Abdul-Baki e Anderson (1973) e Ching (1973), revelaram que altos valores de 

lixiviados das sementes estão relacionados com a desintegração de suas membranas, 

consequentemente tendo um menor vigor. Isso pode ser comprovado pelos resultados 

das três ordens de umbelas avaliadas nas temperaturas de 20, 25 e 30°C nos períodos 

12 e 24 horas. Nesses períodos houve grande quantidade de lixiviados na água 

independente da ordem de umbela, sendo assim inviável o uso do teste de 

condutividade nesses períodos de tempo. De acordo com Marcos Filho (2005), a 

temperatura é de grande importância e tem relação com o tempo de exposição das 

sementes, assim quanto maior for à temperatura maior será a lixiviação de eletrólitos. 

Na embebição a 30 °C as sementes da umbela terciária apresentaram menores 

lixiviações de eletrólitos na avaliação da condutividade elétrica quando comparada 

com as demais. Segundo Marcos Filho (2005), baixo valor da condutividade evidencia 

maior qualidade da semente. Contudo, Domiciano et al. (2015) relataram que a 30°C 

não foi possível identificar diferenças entre o vigor das sementes. Entretanto, Dutra e 

Vieira (2006) detectaram que a 30°C é possível diferir a qualidade de lotes de 

sementes de abobrinha. Diante dessas informações a temperatura de 30°C permite 

diferenciar lotes de sementes, contudo isso irá depender da cultura estudada. 

A temperatura de 20°C possibilitou uma pouca diferenciação da qualidade das 

sementes de cenoura. As sementes das umbelas secundárias apresentaram os 

menores valores de condutividade, porém não se difere estatisticamente da 

condutividade das sementes da umbela terciária. Assim, essas sementes possuem 

uma melhor qualidade e vigor pelos testes submetidos, fato esse relatados nos 

estudos elaborados por SOUZA et al. (2011) e BINOTTI et al. (2008). 

Esse fato pode ter ocorrido em função de que as sementes das umbelas 

primárias amadurecem primeiro no campo, perdendo um pouco sua qualidade ao 

decorrer do tempo até que as outras umbelas amadureçam e permitam realizar a 

colheita (RODO et al., 2001).  Domiciano et al. (2015) concluíram que apenas nessa 

temperatura (20°C), obteve-se diferenciação entre os lotes de cenoura. 

 Quanto ao período de embebição em alguns estudos, como o realizado por 

Dias e Marcos Filho (1996) em sementes de soja, com o decorrer do tempo há um 

aumento na quantidade de eletrólitos liberados pelas sementes, o que pode se 

estabilizar e podendo ter uma avaliação do teste precocemente. O mesmo ocorreu em 
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seis e oito horas de embebição no presente trabalho, pois foi possível verificar o 

aumento dos íons lixiviados de forma considerável a 25°C permitindo diferenciar as 

ordens de umbela (Tabela 2). A redução do tempo de embebição é de extrema 

importância para a indústria de sementes para determinar com rapidez as qualidades 

destas (DIAS & MARCOS FILHO, 1995).  

Estudos realizados por outros autores também reduziram o tempo de 

embebição em relação às 24 horas indicadas, como Dutra e Vieira (2006) com 

sementes de abobrinha. Esses autores observaram que a partir de 8 horas de 

embebição já se manteve a mesma tendência de conteúdo de exsudado lixiviados 

pelas sementes de abobrinha. Em trabalhos realizados por Vidigal et al. (2008), com 

sementes de pimenta, esses autores verificaram resultados eficientes para a análise 

do vigor após uma hora de embebição e também em sementes de amendoim com 

período de três horas mostrou eficaz para determinar a qualidade de sementes pelo 

teste realizado (VANZOLINI & NAKAGAWA, 2005). 

Verifica-se, o presente trabalho que o teste de condutividade elétrica foi 

eficiente para avaliação do potencial fisiológico das diferentes ordens de umbelas, 

permitindo diferenciar as sementes das diferentes ordens de umbela com máxima 

eficiência. 
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5. CONCLUSÕES 

 

As sementes das umbelas secundárias apresentaram maior viabilidade e vigor 

pelos testes realizados. O teste de condutividade elétrica foi eficiente para sementes 

de cenoura, quando estas foram condicionadas por um período mínimo de oito horas 

de embebição com o volume de 25 ml na temperatura de 25°C. Recomenda-se 

realizar o teste nesses períodos de tempo por permitir diferenciar a qualidade das 

sementes.  
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