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RESUMO 

A ervilha é uma hortaliça de alto valor nutritivo, com amplas alternativas de uso na alimentação, in 
natura, congelada, farinhas e enlatados. O presente trabalho teve como objetivo verificar a qualidade 
fisiológica e a condutividade elétrica de sementes de ervilha, sob a influência de diferentes 
temperaturas e tempos de embebição. A cultivar Aragorn foi utilizada nos experimentos. Inicialmente 
foi avaliada a qualidade fisiológica de um lote de semente, sendo realizados os testes de: umidade (%), 
primeira contagem e contagem final de germinação, emergência e índices de velocidade de germinação 
e emergência. Para o teste de condutividade elétrica, foi utilizado delineamento inteiramente 
casualizado em arranjo fatorial 3x7, sendo três volumes (25ml, 50ml e 75ml) e sete tempos de 
embebição (1, 2, 4, 8, 12, 16, 24), isolados nas temperaturas de 20°C, 25°C e 30°C. Os tratamentos 
foram compostos por quatro repetições de 50 sementes e logo após foram levados à câmara de 
germinação previamente ajustada para cada temperatura. Após cada período de condicionamento, as 
leituras foram realizadas utilizando o condutivímetro ajustado em solução padrão de 146,9 µS.cm -1 e 
leitura até 2000 µS.cm-1, tendo o coeficiente de variação do equipamento ajustado para 2,02%.  Pelos 
resultados da qualidade fisiológica inicial verificou-se que o lote de semente de ervilha possuía alta 
qualidade. O teste de condutividade elétrica foi eficaz quando utilizado na temperatura de 25oC, usando 
75 mL de volume de embebição, e recomenda-se realizar o teste no tempo mínimo de oito horas pois 
já permite uma melhor caracterização do vigor das sementes de ervilha. 
 
Palavras-chave: Pisum sativum, vigor, deterioração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The pea is a greenery with a high nutritional value, with several alternatives of use in the feeding, in 

natura (without any modification), frozen, pea flour, canned. This study had as objective to verify the 

physiological quality and electrical conductivity of pea seeds, influenced by different temperatures and 

soaking time. When cultivating Aragorn was used in experiments. At first the physiological quality of one 

seed lot was evaluated, being the following tests were performed: moisture (%), first and final 

germination count, emergence and rates of germination and emergency speed.  For the electrical 

conductivity test, a completely randomized design was used in a 3x7 factorial arrangement, with three 

volumes (25ml, 50ml and 75ml) and seven soaking time (1, 2, 4, 8, 12, 16, 24), isolated in the 

temperatures of 20°C, 25°C and 30°C. The treatments were composed of four replicates of 50 seeds 

and soon afterwards they were taken to the germination chamber previously adjusted for each 

temperature. After each conditioning period, the readings were performed using the conductivity meter 

adjusted in standard solution of 146.9 μS.cm-1 and reading up to 2000 μS.cm-1, having a variation 

coefficient of the equipment of 2.02%. According to the results of the initial physiological quality it was 

found the one lot of pea seed had high quality. The electrical conductivity test was effective when used 

at a temperature of 25°C, using 75 mL of soak volume, and it is recommended to perform the test in the 

minimum time of eight hours because it already allows a better characterization of the pea seeds sap. 

Key-Words: Pisum sativum, force, deterioration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ervilha (Pisum sativum) é uma herbácea anual, leguminosa, de climas 

temperados sendo para produção de grãos (crescimento determinado) e para 

produção de vagens (crescimento indeterminado). Possui em sua composição um alto 

valor nutritivo, tais como proteínas, vitaminas do complexo B, minerais como ferro, 

cálcio e potássio (PEREIRA, 1989b). 

Dentre a produção de ervilha no Brasil, o cultivo da espécie em ambiente 

protegido também é indicado, pois ajuda na proteção contra adversidades como 

granizo, ventos e geadas, aumentando ainda a produtividade (OLIVEIRA et al., 2011). 

O teste de condutividade elétrica é um teste de vigor que pode ser utilizado 

para qualquer tipo de semente, podendo se obter resultados exatos em até 24 horas 

(VIEIRA E KRZYZANOWSKI, 1999), considerando um teste padrão para sementes 

de ervilha (ISTA, 2011). 

Para se avaliar a qualidade fisiológica em sementes, o teste de germinação 

normalmente é o mais utilizado (BRASIL, 2009), os resultados são obtidos e tem a 

finalidade de identificar qualquer tipo de diferença na qualidade fisiológica das 

sementes, como exemplo os resultados obtidos de plântulas normais (VIEIRA; 

CARVALHO, 1994). 

O presente trabalho teve como objetivo verificar a qualidade fisiológica e a 

condutividade elétrica de sementes de ervilha, sob a influência de diferentes 

temperaturas e tempos de embebição. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Origem e consumo da ervilha 

 

A ervilha é proveniente de regiões com clima temperado, vindo de uma origem 

antiga, onde já foram encontrados no Oriente Médio, datadas há 7.000 anos a.C. 

aproximadamente. Ásia Central, Oriente Médio, Etiópia e Mediterrâneo também foram 

listadas como centros principais de diversidades genéticas (ZOHARY; HOPF, 1973), 

(VALILOV, 1926), (BLIXT, 1970). 

Alguns povos antigos da Ásia Central, durante suas migrações, contribuíram 

para a dispersão da cultura nos continentes Asiático e Europeu, pois, além de possuir 

propriedades essenciais, também possui fácil transporte e facilidade de conservação 

(DE CANDOLLE, 1883). 

Desde a antiguidade, as leguminosas para grãos sempre tiveram uma 

constante presença na agricultura. Alguns relatos indicam que a ervilha é tão antiga 

quanto a cultura da cevada e do trigo (ZOHARY; HOPF, 1973). 

Segundo Giordano (1997), algumas variedades de ervilha não possuem uma 

quantidade satisfatória de fibras, podendo então ser consumidas na forma de vagens 

verdes. O consumo no Brasil ainda é pequeno, porém a ervilha está sendo muito 

utilizada na alimentação em merenda escolar em forma de sopas. A produção da 

ervilha no Brasil era restrita apenas para as regiões do Rio Grande do Sul, já que a 

espécies é de climas amenos (entre 13°C e 18°C) e com altitudes acima de 500 

metros, podendo ser muito prejudicada a produção quando exposta a temperaturas 

acima de 27°C.  

A ervilha está dentre as hortaliças que se destaca, pois, possui um alto valor 

nutritivo, podendo ser utilizada para diversos fins no meio da alimentação. Dentre os 

tipos de consumo estão à frente o consumo enlatada ou imediato, sendo a última 

opção a semente reidratada. Ainda podendo ser consumidas através de farinha de 

ervilha, muito utilizada para a panificação e sopas (PEREIRA, 1989a). 

Segundo Sehirali (1988), a ervilha é um alimento que pode ser consumido tanto 

na forma fresca quanto industrializado, possuindo uma constituição química com 6,7% 

de proteína, 0,5% de óleo e 13,9% de carboidratos possuindo assim uma grande 

importância como fonte de fibras e proteínas.  
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2.2  Características Botânicas e Taxonomia 

 

Segundo Hoey et al. (1996), a ervilha é constituída por apenas duas espécies, 

sendo elas Pisum sativum L. (espécie cultivada) e Pisum fulvum Sibth e Sm. (espécie 

selvagem), sendo essas pertencentes a ordem Fabales e família Fabaceae. A espécie 

P. sativum possui sementes de cor creme ou cor verde e suas flores são brancas. 

A ervilha é considerada uma planta herbácea anual, cuja germinação é hipógea 

e seu crescimento é indeterminado. Sua raiz pode atingir até 1,5 m, possuindo uma 

grande quantidade de raízes secundárias. Os caules podem variar entre 30 cm e 3 

metros, sendo eles ocos e herbáceos e seus entrenós podem chegar até 50 cm 

(CAMPOS, 2014). 

Gritton (1986) afirma que as folhas são alternadas, com a presença de folíolos, 

podendo ser inteiros ou até dentados. Segundo Campos (2014), podem existir três 

tipos de folhas: sendo elas compostas por estípulas, gavinhas e folíolos; ou folhas 

compostas por estípulas e gavinhas; ou folhas compostas por apenas gavinhas. 

Os frutos são característicos das leguminosas, em vagem, de coloração 

amarelada quando atingem o estágio de maturação, com até 10 sementes em cada 

vagem (FRANCO, 1971). 

 

2.3 Exigências edafoclimáticas 

 

Segundo Campos (2014), se a região possuir uma precipitação superior a 400 

mm, a cultura consegue se adaptar em regiões de clima seco, porém, tem uma 

preferência a climas temperados, tendo que haver humidade e frio para sua 

germinação, sendo a temperatura ideal para o seu desenvolvimento entre 13° e 18°C. 

Normalmente a ervilha é semeada no final de outubro e colhida no término da 

primavera, considerada uma planta de dias longos. 

O plantio deve ser realizado em um solo homogêneo, sem nenhuma diferença 

de umidade, fertilidade do solo e acidez, para que as plantas tenham uma maturação 

sincronizada, na mesma época. O pH de 6,5 é o mais ideal para a ervilha, sendo o 

calcário dolomítico o mais recomendado, pois ele supre a necessidade de magnésio 

que a planta exige, tendo que ser incorporado até 25 cm de profundidade, e ser 

aplicado pelo menos 3 meses antes do plantio, para poder fazer a correção ideal do 
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solo (GIORDANO, 1997). Já Hartmann et al. (1988), afirmaram que o pH ideal do solo 

para esta cultura é entre 5,5 a 7,0, pois, são plantas sensíveis a salinidade extrema. 

A cultura da ervilha é indicada para solos franco/arenosos, sendo o ideal para a planta, 

solos que possuam bom poder de drenagem, uma textura leve e férteis. 

Giordano (1997), afirmaram que o fósforo é o elemento mais importante para a 

cultura da ervilha, com experimentos mostrando resultados satisfatórios com 

aplicações de 400 kg por hectare de NPK, do formulado 4-30-16, tendo um cuidado 

no momento da aplicação, já que a ervilha é sensível a altas concentrações. A 

aplicação deste adubo deve ser realizada a 5 cm de profundidade e 5 cm ao lado da 

semente. 

 

2.4 Importância da qualidade das sementes 

 

Freitas et al. (2008), consideraram um dos principais fatores e essencialmente 

importante para uma boa produção a qualidade de sementes, onde poderá contribuir 

para uma emergência uniforme e vigor, facilitando o melhor desenvolvimento da 

planta e também garantindo uma maior resistência contra injúrias. 

Um sinergismo entre o melhoramento genético e a aplicação de insumos 

agrícolas, de uma forma apropriada, geram acréscimos na produtividade, por esse 

fato, as pesquisas voltadas para a qualidade das sementes ganham cada vez mais 

importância, destacando-se os métodos e manejos que mantem ou aprimoram a 

qualidade das sementes (FREITAS e NASCIMENTO, 2006). 

Para Ludwing (2016), a qualidade das sementes estão relacionadas a quatro 

principais características, sendo essas: fisiológicas, sanitárias, físicas e genéticas 

(melhoramento). 

Kolchinski et al. (2005), observaram que existe um aumento de 20% a 35% na 

produtividade, na utilização de sementes de alto vigor, além de também proporcionar 

uma lavoura com alto vigor.  
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2.5 Condutividade elétrica 

 

Dentre os principais testes de vigor, o teste de condutividade elétrica ganha um 

destaque por possuir algumas vantagens, tais como facilidade na execução, custo 

baixo, rapidez para se obter os resultados, melhor interpretação, pois se baseia na 

deterioração das membranas das sementes, pois são as primeiras a darem sinal 

quando alcançam o estádio de maturação fisiológica, já que se organizam por último 

(MARCOS FILHO, 2005). 

Segundo Silva et al. (2014), o teste de condutividade elétrica mede a corrente 

elétrica entre dois pontos, obtendo resultados de acordo com a quantidade de 

lixiviados liberados na água, podendo assim ser determinado o grau de deterioração 

das membranas e o vigor das sementes, sendo que, quanto maior os valores, menor 

o vigor das sementes. 

Deste modo, as sementes que apresentam maior deterioração ou que estejam 

danificadas, irão liberar maiores quantidades de eletrólitos durante o processo de 

embebição, dando assim uma prévia noção da desorganização das membranas, 

caracterizando então a sua qualidade fisiológica e também o seu vigor. Hampton e 

Tekrony (1995) afirmaram que este é um dos testes de vigor que se recomendam para 

a avaliação da qualidade fisiológica em sementes de ervilha. 

Segundo a International Seed Testing Association (ISTA-2011), o tempo de 

embebição de até 24 horas é o mais tradicional e utilizado pelos laboratórios, já que 

algumas espécies ainda liberam eletrólitos, porém, este tempo pode ser reduzido de 

acordo com o tamanho das sementes, já que as menores não possuem tanta reserva. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Sementes das Faculdades 

Integradas de Ourinhos (FIO), na cidade de Ourinhos – SP. A cultivar de ervilha 

utilizada foi a Aragorn. Os testes foram realizados em delineamento inteiramente 

casualizado, com esquema em fatorial de 3x7 (tempo de embebição e diferentes 

temperaturas).  

Primeiramente, para se determinar a qualidade física e fisiológica das 

sementes, foi realizado o teor de água, sendo utilizada duas subamostras que 

continham 5 gramas de sementes, inseridas em recipientes de metal, que 

anteriormente foram pesados juntamente com suas tampas. Após, as amostras de 

sementes e colocadas em estufa de ventilação forçada de ar, com a temperatura 

regulada a 105°C permanecendo por 24 horas. Passado este período, as amostras 

foram resfriadas e novamente pesadas. O cálculo foi realizado conforme prescrito nas 

Regras para Análises de Sementes-RAS (BRASIL, 2009).  

Para determinar a germinação (G), foram utilizadas quatro subamostras, de 50 

sementes cada, montadas em rolos de papel Germitest, levemente umedecido com 

água deionizada na quantidade de 2,5 vezes o peso do papel seco. Após, os rolos 

foram direcionados para a câmara de germinação tipo BOD, a 20 °C. Para as mesmas 

amostras, foram realizadas avaliações de primeira contagem de germinação (PCG), 

sendo a primeira com 5 dias e a última contagem de germinação com 8 dias após os 

testes serem montados. Também foi calculado o índice de velocidade de germinação 

(IVG), onde diariamente foram realizadas contagens de plântulas normais, obtendo os 

resultados ao inserir os dados da seguinte formula: IVG= 

(G1/N1)+(G2/N2)+...+(G8/N8), onde G (número de plântulas normais) e N (número de 

dias) (MAGUIRE, 1962). 

Para a realização do teste de emergência em campo, foi feito a semeadura 

manual com quatro repetições de 50 sementes cada, com um espaçamento de 10 cm 

entre as linhas, sendo feita as contagens diariamente, enquanto não se obtinha uma 

estabilização de plântulas emergidas. O índice de velocidade de emergência foi 

calculado conforme fórmula descrita por Maguire (1962). 

Após a verificação da qualidade fisiológica do lote, iniciou-se o teste de 

condutividade elétrica. Para a determinação do vigor das sementes os tratamentos 
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consistiram em 50, 75 e 100 mL de água deionizada, usando quatro repetições de 50 

sementes, sendo estas inteiras, pesadas e colocadas em copos plásticos descartáveis 

com capacidade de 200 mL; em seguida, foi adicionada a água deionizada nas suas 

respectivas repetições e então os copos foram levados para a câmara de germinação 

previamente regulada em 20°C, 25°C e 30°C. As temperaturas isoladas para a 

avaliação, são portando como variável do ensaio. A mensuração foi realizada com o 

condutivímetro TECNAL Tec-4MP, com eletrodo constante 1, sendo a leitura aferida 

até 2000 µS.cm-1 com coeficiente de variação de 2,02% e solução padrão de 146,9 

µS.cm-1 a 20°C. Os períodos de condicionamento avaliados foram 1, 2, 4, 8, 12, 16 e 

24 horas após a inserção dos materiais na câmara de germinação. 

 Os dados foram submetidos à análise de variância com uso do programa 

estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011). Para a comparação entre as médias, empregou-

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

 

O lote das sementes apresentou alta qualidade fisiológica nos testes de 

caracterização inicial (Tabela 2). 

Tabela 2 – Caracterização da qualidade inicial de um lote de semente de ervilha, cv. Aragorn, quanto 
a primeira contagem de germinação (PCG), germinação (G), índice de velocidade de 
germinação (IVG), emergência (E), índice de velocidade de emergência (IVE) e teor de água 
(TA). 

LOTE PCG (%) G (%) IVG E (%) IVE TA (%) 

1 78,00  92,00  25,81  88,00 9,02  10,10  

       
 

O teste de condutividade foi realizado em três temperaturas diferentes e 

isoladas (20, 25 e 30°C), sendo analisado apenas o tempo de embebição e o volume 

de embebição (Tabela 3). 

Tabela 3 - Condutividade elétrica (μS cm-1 g-1) de sementes de ervilha cv. Aragorn, nas temperaturas 
de 20, 25 e 30°C em função do volume e tempo de embebição. 

* 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. 
 

Por não haver um maior volume para diluir os eletrólitos liberados, o volume de 

25 ml de solução apresenta maiores valores de condutividade elétrica nos períodos 

em que foram submetidas ao teste. Os volumes a seguir, com maiores respostas de 

condutividade elétrica foram os de 50 mL e 75 mL.  

A instabilidade ocorreu com a temperatura de 25°C, no volume de 50 e 75 ml, 

com o mínimo de 8 horas submetidas a embebição. Porém, o grau de variação com o 

volume de 50 ml é superior ao coeficiente de variação do condutivimetro (2,02%), 

tendo o volume de 75 ml se enquadrado melhor a essa variação. 

Volume 
Períodos de embebição (h) 

1 2 4 8 12 16 24 

20°C 

25 mL 27,97 Ba 29,07 Ba 60,32 Cb 89,37 Cc 102,35 Cd 97,90 Cd 103,67 Cd 
50 mL 11,35 Aa 12,95 Aa 24,85 Bb 36,92 Bc 42,77 Bd 48,10 Bd 45,70 Bd 
75 mL 6,70 Aa 7,45 Aa 16,70 Ab 24,32 Ac 28,85 Ac 26,32 Ac 29,77 Ac 

CV (%)= 9,51 

25°C 
25 mL 39,42 Ba 39,75 Ca 71,90 Cb 97,92 Cc 115,37 Cd 95,25 Cc 110,55 Cd 
50 mL 17,60 Aa 15,80 Ba 33,50 Bb 46,32 Bc 51,07 Bc 46,80 Bc 54,57 Bc 
75 mL 10,77 Aa 5,95 Aa 20,67 Ab 28,30 Ac 31,65 Ac 28,07 Ac 30,82 Ac 

CV (%)= 11,27 

30°C 
25 mL 23,50 Ba 49,97 Bb 79,45 Cc 97,45 Cd 102,70 Cd 89,05 Bc 116,00 Ce 
50 mL 11,30 Aa 22,35 Ab 34,60 Bc 47,70 Bd 56,20 Bd 39,25 Ac 66,20 Be 
75 mL 6,37 Aa 14,20 A 22,87 Ab 30,10 Ab 33,72 Ab 28,77 Ab 42,27 Ac 

CV (%)= 15,83 
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Vieira et al. (1996), afirmaram que pode ocorrer variações de condutividade 

elétrica entre diferentes cultivares, como soja e feijão. Segundo o autor, esta 

diferenciação pode estar relacionada pelas características da própria cultivar, 

podendo interferir ou não na leitura da condutividade elétrica, como o teor de lignina 

no tegumento da semente. Segundo Alvarez et al. (1997), essas sementes possuem 

uma grande relação entre o teor de lignina e a condutividade elétrica das sementes. 

De acordo com Bhering et al. (2006), pode se observar um aumento de 

eletrólitos lixiviados pelas sementes, com base no seu tempo de embebição, quando 

feito combinações como quantidade de sementes e volume de água para a realização 

do teste. Oliveira e Novembre (2005), conseguiram identificar o lote mais vigoroso 

com apenas uma hora de imersão das sementes, em um trabalho realizado com 

sementes de pimentão. 

Conforme ocorria o aumento de volume de água, consequentemente notava-

se uma diminuição dos valores de condutividade elétrica. Dentre todas as 

combinações realizadas, como quantidade de sementes e volume de água, quanto 

maior o tempo de embebição das sementes, maior o aumento na condutividade 

elétrica através dos lixiviados liberados. 

Para as temperaturas, houve uma instabilidade a 30°C, porém, em relação as 

outras temperaturas (25°C e 20°C), obteve-se um maior resultado de condutividade. 

De acordo com Kulczynski et al. (2014), o motivo desse maior resultado de 

condutividade elétrica com a maior temperatura é pelo fato da solução perder sua 

viscosidade e a desagregação dos íons, liberando então maior quantidade de 

lixiviados. 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

5. CONCLUSÃO 

 

O teste de condutividade elétrica foi eficiente quando as sementes de ervilha 

foram condicionadas por período mínimo de oito horas com o volume de embebição 

de 75 mL, na temperatura de 25oC, pois obteve-se uma estabilidade da condutividade 

elétrica, dentro da variação do aparelho aferidor. Os resultados indicam que há 

possibilidade de realização do teste em menor tempo e, consequentemente a 

obtenção de resultados mais rápidos. 
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