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RESUMO 

 

O grão de bico é uma das espécies leguminosas mais importantes para a alimentação em todo 
mundo, sendo rico em proteínas, vitaminas e fibras. Objetivou-se com o presente trabalho 
adequar a metodologia do teste de condutividade elétrica para a avaliação da qualidade 
fisiológica de sementes de grão de bico. Foi utilizada a cultivar BRS Aleppo, produzida na  safra 
de 2016. Inicialmente foi feita a verificação da qualidade das sementes, por meio dos testes de: 
teor de água, primeira e contagem final de germinação, emergência e índices de velocidade de 
germinação e emergência. Para o teste de condutividade elétrica empregou-se três volumes (50, 
75 e 100 mL) e sete períodos de condicionamento (1, 2, 4, 8, 12, 16, 24 horas) arranjados em 
esquema fatorial, isolados nas temperaturas de 20°C, 25°C e 30°C. Utilizou-se delineamento 
inteiramente casualizado com quatro repetições de 50 sementes. O resultado da caracterização 
inicial indicou que as sementes de grão de bico apresentavam alta qualidade fisiológica.  O teste 
de condutividade elétrica foi eficiente quando as sementes de grão de bico foram condicionadas 
por período mínimo de oito horas com o volume de embebição de 75 mL, na temperatura de 
25°C. Os resultados indicam que há possibilidade de realização do teste em menor tempo e, 
consequentemente a obtenção de resultados mais rápidos.   

 
Palavras-Chave: Cicer arietinum. Deterioração. Vigor. Exsudados. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

The chickpea is one of the most important legume species for food worldwide and it is rich in protein, 
vitamin and fiber. The objective of this work is to adjust the methodology of electrical conductivity test 
for evaluation of the physiological quality of the chickpea seed. It was used the cultivar BRS Aleppo that 
was produced in the 2016 harvest. The physiological quality of the seeds was initially checked by the 
tests: water content, first germination count, germination test, seedling emergence test, speed index of 
germination and seedling emergence. For the electrical conductivity test was used three volumes of 
water (50, 75 and 100 mL) and seven periods the of conditioning (1, 2, 4, 8, 12, 16, 24 hours) in factorial 
scheme, isolated at temperatures of 20°C, 25°C and 30°C. It was the completely randomized design 
with four replicates of 50 seeds.  The result of the initial characterization indicated that the chickpea 
seeds had high physiological quality. The electrical conductivity test was efficient when the chickpea 
seeds were conditioned for a minimum period of eight hours with the soak volume of 75 mL, at a 
temperature of 25ºC. The results indicate that is possible to perform the test in shorter time and obtain 
faster results.  
 
Key words: Cicer arietinum. Deterioration. Vigor. Exudates. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O grão-de-bico (Cicer arietinum L.) é uma leguminosa seca pertencente à 

família Fabaceae classificada como herbácea anual e considerada uma proteaginosa 

(PEREIRA, 2016).  Está espécie é considerada pela Organização das Nações Unidas 

para ser usada na alimentação e na agricultura (FAO, 2017). Originária da Ásia menor 

foi disseminada principalmente na Índia, Europa, África tropical, Américas e Austrália 

(SHARMA, 1984). 

De acordo com o Consultative Group on International Agricultural Research 

(CGIAR, acesso 17 dez. 2017), a maioria do grão-de-bico é cultivado no sul da Ásia, 

representando mais de 75% da produção mundial, destacando a Índia como o maior 

país produtor, porém outros países no mundo também possuem produções 

significativas, como o Paquistão, Turquia, México, Canadá e a Austrália.  

A grande produção deste grão é destinada para o consumo asiático, sendo 

cultivado e consumido em larga escala principalmente na Índia por seu alto valor 

nutritivo, baixo teor de gordura, fonte significativa de fibra alimentar, não contendo 

glúten e rico em compostos minerais como ferro, magnésio, potássio, zinco e fósforo, 

e o grupo de vitaminas B (tiamina, riboflavina, niacina, B6 e folatos), que são 

essenciais para a saúde humana (FAO, 2017a). Segundo a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, acesso 16 Dez 2017), a quantidade cultivada 

desta espécie no Brasil não atende à demanda interna de consumo necessitando a 

importação.  

A estrutura vegetal a ser comercializada são os grãos e sementes (PEREIRA, 

2016). Para Azevedo et al. (2003), a semente é um insumo preponderante para 

lavouras, assim como a essencialidade de qualidade é fundamental para obter a 

produtividade esperada. 

Pela grande importância que a semente apresenta em um sistema de 

produção, vários testes vêm sendo utilizados para avaliar a qualidade de sementes. 

Dentre os testes de vigor considerados importantes pela International Seed 

Association (HAMPTON; TEKRONY, 1995), o teste de condutividade elétrica é o mais 

indicado para estimar vigor, por ser objetivo e rápido, de fácil execução nos 

laboratórios de análises de sementes e com menores gastos em despesas e 

treinamento pessoal (VIEIRA; KRZYZANOWSKI, MARCOS FILHO, 1999).  
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O teste de condutividade evidencia que o vigor está relacionado com a 

integridade do sistema de membranas celulares, assim possibilita conhecer 

indiretamente a degeneração destas membranas. (DIAS; MARCOS FILHO, 1996). 

Para Dias e Marcos Filho (1995), o período em que a semente permanece em 

embebição tem grande efeito na capacidade de diferenciar a qualidade de lotes pelo 

teste de condutividade elétrica. 

O tempo e a temperatura de condicionamento são fatores que necessitam 

serem definidos para a realização do teste de condutividade elétrica, sendo que a 

literatura relata diferentes períodos e temperaturas entre as espécies analisadas. Para 

sementes de rúcula, foi verificado que é possível realizar a separação de lotes pelo 

teste de condutividade elétrica quando utilizadas 50 sementes em 50 mL de água por 

4 horas, a 25°C (ALVES; DE SÁ, 2009). 

Atualmente, não há relatos na literatura que demonstrem qual o período, 

temperatura e volume de embebição para sementes de grão-de-bico no teste de 

condutividade elétrica, ou seja, não é conhecida cientificamente o protocolo correto 

de análise para esta espécie, justificando assim o objetivo deste trabalho. 

Assim, objetivou-se com o presente trabalho adequar a metodologia do teste 

de condutividade elétrica para avaliação da qualidade fisiológica de sementes de grão-

de-bico. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Origem e Distribuição do grão-de-bico 

 

O grão-de-bico pertence ao gênero Cicer, integrante da família Fabaceae. O 

gênero Cicer possui 9 espécies anuais e 35 espécies perenes, mas a única de valor 

econômico é a Cicer arietinum, popularmente conhecido como grão-de-bico (VAN 

DER MAESEN, 1972). Segundo Van der Maesen (1972), à registros de domesticação 

do grão-de-bico à 3300 a.C no Egito e Oriente Médio.  

A domesticação aconteceu na associação com outras culturas como centeio, 

cevada, trigo, ervilha, linho e a lentilha na região de Israel, da Jordânia, do Líbano 

assim como algumas partes da Síria, Iraque, do sudeste da Turquia e do sudoeste do 

Irã, sendo esta área de cultivo conhecida como região do Crescente Fértil (ZOHARY; 

HOPF, 1973). Contudo, além da região do Crescente Fértil que possui a maior 

diversidade de espécies, também há centros secundários de diversidade como a 

Europa, o Subcontinente indiano, Nordeste da África, México e Chile. 

Na atualidade, grande parte do grão-de-bico é produzido e consumido na Ásia, 

onde somente a Índia é responsável por mais de dois terços do consumo mundial 

(HOSKEM, 2014).  

 

2.2  Aspectos Botânicos do grão-de-bico 

 

Popularmente conhecido por grão-de-bico, a planta de Cicer arietinum L. 

pertence à família Fabaceae é uma planta herbácea com ciclo de vida anual, 

crescimento ereto ou prostrado, e normalmente possui altura máxima de 1,30 metros. 

Conforme a Figura 1 as folhas são trifolioladas, sendo o número de folíolos variável, 

podendo ser composto de três até mais de treze folíolos, com comprimento de 10 a 

15 mm e 4 a 12 mm de largura com bordos dentados. As estípulas geralmente 

possuem comprimento de 3 a 5 mm e largura de 2 a 4 mm. Com exceção da corola, 

toda a planta é coberta por pelos. As flores são solitárias desenvolvendo-se nos 

racimos axilares 1, sendo que algumas cultivares podem possuir duas ou três folhas 

                                            
1 Racimos axilares: São flores pediceladas dispostas em um único eixo e localizadas em 

diferentes posições do ramo principal. 
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por racimo. Os pedúnculos florais têm comprimento de 6 a 30 mm e os pedicelos de 

6 a 13 mm, as flores são pequenas com corola branca, rósea ou vilácea 

(INTERNATIONAL BOARD FOR PLANT GENETIC RESOURCES, 1985).  

O sistema radicular é pivotante com poucas raízes laterais (Figura 1), mas a 

principal pode chegar a 1200 mm de profundidade, sendo profunda e forte, com 

nódulos que se devolvem nas raízes laterais que podem ser vistos um mês após a 

emergência. A bactéria que faz a simbiose com a planta para fixação do nitrogênio 

atmosférico é a Rhizobium ciceri e a fixação se iniciam no estágio de plântulas 

(SINGH; DIWAKAR, 1995; VIEIRA, C.; VIEIRA R. F., 2001). 

 

Figura 1 - Típica planta do grão-de-bico, destacando todas suas partes botânicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SINGH et al., 1995). 

 

A fecundação ocorre por autopolinização, mas ainda há pequena quantidade 

de fecundação cruzada por abelhas. Segundo Summerfield et al. (1987), o 

florescimento pode ocorrer entre os 30 e 100 dias após o plantio. O tamanho médio 

de vagem segundo IBPGR (1985) é de 15 a 20 mm e de acordo com Allen e Allen 

(1981), cada legume pode conter de uma a quatro sementes. 

A semente é constituída por dois cotilédones e um embrião que são envolvidos 

por um tegumento; este caracterizado por ser bitegumentado contendo a testa exterior 

e o tégmen interno. Ainda possui o hilo que é o ponto de fixação da semente à vagem. 
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Acima do hilo está localizada a micrópila e a rafe. Está espécie possui germinação 

hipógea, ou seja, os cotilédones permanecem sob o solo. A emergência ocorre aos 7 

a 15 dias após a semeadura, dependendo da profundidade de semeadura e dos 

fatores edafoclimáticos como temperatura e umidade do solo (HOSKEM, 2014). 

2.3 Tipos de grão-de-bico 

 

Esta espécie é dividida em dois tipos, baseado na coloração da semente e na 

distribuição geográfica:  

 

a) Tipo desi: Originário da Índia, os grãos são menores que o tipo kabuli, 

enrugados, de formato anguloso e irregular, com coloração mais escura, 

marrom, amarelo, verde ou preto. Os folíolos e vagens são pequenas e 

produzem de duas a três sementes por vagem. Corresponde a 80-85% 

da área cultivada mundialmente e seu consumo é na forma farinácea ou 

grãos quebrados; 

 

b) Tipo kabuli: Originário do mediterrâneo e do oriente, também conhecido 

como macrosperma, são preferidos para fins comerciais pois os grãos 

são maiores (150g /1000 sementes) que os do tipo desi, possui 

coloração branca-creme em sua superfície lisa e fina. As plantas não 

apresentam antocianina na haste, folíolos grandes e em geral produzem 

de uma a duas grãos/sementes por vagem, níveis mais baixos de fibra, 

e maior valor no mercado.  

 

As classificações acima descritas foram realizadas por estudos de Auckland, 

Van Der Maesen (1980), Summerfield et al. (1987), Singh et al. (1995), Kaur, Singh, 

Sodhi (2005), Gaur et al. (2010). 

 

2.4 Produção e consumo mundial de grão-de-bico  

 

Segundo International Crops Research Institute For The Semi-Arid Tropics 

(2017), esta leguminosa está difundida por várias partes do mundo. A área cultivada 

é de aproximadamente 11 milhões de hectares, resultando na produção de 11,6 
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milhões de toneladas, sendo os países em desenvolvimento responsáveis por 96% 

da produção mundial, e é principalmente consumido no Subcontinente Indiano, Oeste 

da Ásia, Norte da África, Sudoeste da Europa e américa Central.  

Contudo para a FAO (2017), esta espécie ocupa a segunda posição dos 

rankings entres as leguminosas produzidas com fins alimentícios no mundo, com área 

cultivada de 14,8 milhões de hectares e produção de 14,2 milhões de toneladas, 

resultando na produtividade média de 0,92 t ha-1. O grão-de-bico é produzido em mais 

de 50 países. Os presentes dados diferem entre instituições de pesquisas, sendo que 

os dados fornecidos pela FAO (2017), apresentam valores superiores ao ICRISAT 

(2017), sendo a diferença de 4,8 milhões de hectares cultivados e 2,6 milhões de 

toneladas colhidas.  

A Índia é o maior produtor mundial com 5,7 milhões de toneladas de grãos, 

principalmente do grupo desi. Já nas Américas, o México é o maior produtor com 

195.000 toneladas de grãos por ano. Em países asiáticos em desenvolvimento, este 

legume é considerado a maior fonte de proteína entre as populações pobres, por 

possuir 20 a 22% de proteína, rico em fibras, minerais (fósforo, cálcio, magnésio, ferro 

e zinco) e em β-caroteno (GAUR et al., 2010). 

De acordo com o grupo à qual pertence, o grão-de-bico é destinado à sua 

utilização. Os grãos secos do tipo desi, consumidos principalmente na Índia são 

destinados ao preparo de “dhal”, neste modo de consumo o grão é descascado e 

partido, e o “besan” é a farinha preparada com o dhal.  Estes dois componentes são 

preparados de diversas formas. Já os grãos do tipo kabuli, são consumidos 

principalmente inteiros (VIEIRA, C.; VIEIRA R. F., 2001). 

Também pode ser consumida na forma de vagens verdes, grãos verdes e de 

brotos. Para isso, os grãos verdes são coletados de vagens colhidas antes da 

maturação (DUKE, 1983). Van Rheenem (1991) relata que o feno do grão-de-bico 

também é apreciado pelos animais.  

  

2.5 Produção e consumo de grão-de-bico no Brasil 

 

No Brasil, os primeiros relatos do plantio de grão-de-bico se deram em meio a 

primeira guerra mundial, nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 

utilizando cultivares de origem europeia (CORREA, 1984). 
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O Instituto agronômico de Campinas (IAC) em 1979 trabalhou com várias 

linhagens provenientes do Norte da África, selecionando assim para recomendação 

no estado de São Paulo a cultivar IAC Marrocos. Cinco anos depois, em 1984, a 

Embrapa Hortaliças introduziu linhagens do México em seus estudos, selecionando 

assim a cultivar Cícero para ser recomendada no centro oeste do Brasil (GIORDANO; 

NASCIMENTO, 1998). A cultivar Cícero obteve produtividades médias de 970 kg.ha-

1. Uma nova cultivar também foi selecionada pela Embrapa Hortaliças, a BRS Aleppo, 

que tem origem Síria e seu nome é proveniente da cidade de origem. Além de 

apresentar tolerância as principais doenças provocadas pelos fungos do gênero 

Fusarium spp, a produtividade superava a cultivar anterior, obtendo produtividade de 

3.048 kg.ha-1, ou seja, três vezes mais produtiva. (BRASIL, 2017). 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 

acesso 17 dez. 2017), no ano de 2016 o Brasil importou cerca de oito mil toneladas 

de grão-de-bico, principalmente do México e Argentina, demonstrando a insuficiência 

de suprir o seu mercado. Poucos estudos ainda são realizados no Brasil com este 

legume. Vieira, Resende e Castro (1999) relataram que as maiores produtividades 

brasileiras foram registradas em Mata de Minas Gerais com rendimento de até 2.950 

kg.ha-1, seguidos pela cidade de Janaúba onde os rendimentos variam de 1.315 a 

2.838 kg.ha-1. Já Braga et al., (1992) afirmou que o estado de São Paulo e o Distrito 

Federal atingiram produtividade chegando até 2.800 kg.ha-1. 

Mesmo não sendo comum na alimentação dos brasileiros, pelo déficit de 

produção, o Brasil precisa importar o grão-de-bico para abastecer o mercado interno. 

Assim as importações segundo Brasil (2008) foram de 3.898.802 kg, 4.507.842 kg, 

4.726.765 kg, nos anos de 2006, 2007 e 2008, respectivamente. As regiões do sul do 

Brasil com baixa precipitação obtém rendimento médio de 1.370 kg.ha-1. Já no Centro 

Oeste do Brasil, o melhor desenvolvimento da cultura acontece no período seco do 

inverno, em maiores altitudes e com irrigação complementar (NASCIMENTO et 

al.,1998; TOMM et al., 1999). 

A cultura pode se tornar uma importante opção agrícola no estado de São Paulo 

para semeadura no período de fevereiro a abril (VALIM; BATISTUTI, 2000). Braga, 

Vieira, e Vieira, (1997) relataram que genótipos do grupo kabuli e desi obtiveram 

rendimentos de 1.766 kg.ha-1 e 2.709 kg.ha-1, respectivamente. 

Os valores das produtividades obtidas no Brasil foram bastante satisfatórios, 

pois os rendimentos mundiais são baixos e instáveis, ficando na faixa de 400 a 800 
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kg.ha-1. Evidenciando assim o potencial produtivo no Brasil devido as condições 

edafoclimáticas e expansão de terras cultiváveis (HOSKEM, 2014).   

 

2.6 Aspectos nutricionais e medicinais  

 

Esta leguminosa tem alto valor nutricional, sendo fonte de carboidratos e de 

proteínas, sendo que estes componentes abrangem cerca de 80% do peso das 

sementes secas além de serem consideradas as de melhor valor nutricional dentro 

das leguminosas (BRAGA et al., 1997b).  

Por ser uma boa fonte de minerais como fósforo, magnésio, ferro, potássio, 

cobalto e manganês além de vitaminas, pode ser uma fonte para suprir as deficiências 

de nutricionais da população. Abaixo está descrita a composição nutricional do grão-

de-bico. 

 
Tabela 1 – Valores nutricionais de 100 g do grão-de-bico cozidos sem sal. 

Componente Nutricional Quantidade 

Água 11,73% 
Calorias 115 Kcal 
Fibras 4% 

Vitamina A (retinol) 4 mg 
Vitamina B (tianina) 235 mg 

Vitamina B2 (riboflavina) 120 mg 
Vitamina C (ácido ascórbico) 2,7 mg 

Magnésio 560 mg 
Manganês 1,03 mg 

Zinco 1,53 mg 
Potássio 1,84 g 
Cálcio 24 mg 
Ferro 1,4 mg 

Fonte: LUENGO et al., 2000. 

 

O grão-de-bico é conhecido também como grão da felicidade por possuir em 

sua composição o triptofano, aminoácido essencial exigido pelo organismo para 

produção da serotonina e responsável pela ativação dos centros celebrais que dão 

sensação de bem-estar. Também possui ômega 3 e 6, indicados para prevenção de 

doenças cardiovasculares. Auxilia no tratamento de diabetes e obesidade, por possuir 

metabolização lenta no organismo em razão das fibras que o compõe. Na medicina 

popular é utilizado para prevenir inúmeras doenças como: bronquites, cóleras, 

calosidades, diarreias, picada de cobra entre outras (MAITT, 2001). 
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Os grãos desta espécie são muito proteicos, tendo como composição química 

23% de proteínas, 6% de fibras, 6% de açúcares solúveis, 5% de lipídeos, 3% de 

cinzas e carboidratos totais variando entre 52,4 a 70,9%, contudo é deficiente em 

aminoácidos sulfurados (BRAGA et al., 1997; ICRISAT, 2017). 

 

2.7 Importância das sementes 

 

A partir do momento em que o homem percebeu a possibilidade da semente 

multiplicar a planta de origem a relação entre o homem e a natureza mudou 

completamente. O comportamento nômade, onde o deslocamento atrás da caça 

acontecia foi alterado pelo próprio homem, que se fixou em um desejado local, 

cultivando os alimentos e formando uma comunidade (WALTER, acesso: 18 dez. 

2017).  

A semente é um dos principais insumos agrícolas e sua qualidade é primordial 

para estabelecimento da cultura (AZEVEDO et al. 2003), determinando o sucesso ou 

o fracasso dos cultivos Para Ludwing (2016), a semente é responsável pela formação 

de uma planta com potencial de expressar as características previamente 

selecionadas. 

Os centros de origens das espécies são considerados os primeiros locais onde 

a reprodução ocorreu de forma natural e através das sementes a dispersão ocorreu 

de forma tão eficiente que atualmente os centros de origens na maioria das espécies 

não são os maiores produtores. Nos novos locais, as populações passaram por 

mudanças genéticas, causadas por fatores climáticos específicos de cada região 

(LUDWING, 2016). 

Ecologicamente a semente é o meio de sobrevivência da maioria de espécies 

vegetais, sendo que cerca de 70% dos vegetais tem sua multiplicação por sementes. 

Assim a semente é o órgão que permite a continuação da vida de determinada planta 

a após a senescência da planta-mãe, além de apresentar um mecanismo de 

perpetuação que é a dormência, pois esta não permite a geminação simultânea das 

sementes a partir da maturidade, resultando na distribuição no tempo, permitindo 

também que a espécie venha a superar adversidades ambientais (MARCOS FILHO, 

2005). 

As sementes são responsáveis pela formação de uma nova planta com as 

características selecionadas e potencial produtivo buscado pelos melhoristas, 
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armazenando todas as informações gênicas que expressarão as características como: 

rusticidade, ciclo, qualidade nutricional, resistência a pragas e doenças (LUDWING, 

2016). 

A Legislação Brasileira (Lei nº 10711, de 5 de agosto de 2003), define semente 

como “material de reprodução vegetal de qualquer gênero, espécie ou cultivar, 

proveniente de reprodução sexuada ou assexuada, que tenha finalidade específica de 

semeadura”. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2015), atualmente 58 milhões de 

hectares são cultivados, sendo 97% da área destinadas a grãos, estes dependentes 

diretamente da utilização das sementes para o cultivo. Assim ressalta-se a 

importância das sementes para a produção de alimentos.  

Para Ludwing (2016), por meio das sementes os tecnologistas são capazes de 

fazer transferência de novas tecnologias ou melhorias na composição genética da 

cultura, resultando assim em ganhos expressivos, resultados que não são somente 

demonstrados em produtividade, mas também em evoluções de qualidade dos 

produtos. 

Marcos Filho (2005), a utilização de sementes selecionadas representa uma 

parcela pouco expressiva no custo de produção de uma lavoura por seus valores 

agregados e benefício de sua utilização. Esse autor também cita que maiores 

produtividades são provenientes de melhoramento genético e inserção de tecnologias 

nas sementes. Assim, avanços genéticos como a transgenia auxiliam no aumento de 

produtividades, pois além da tecnologia embutida as empresas sementeiras procuram 

incluir outros atributos para melhorar o desempenho das sementes por meio da 

peliculização, peletização e do condicionamento fisiológico.   

 

2.8 Qualidade de sementes  

 

A qualidade de sementes é um dos principais fatores a serem considerados na 

implantação das culturas sementes de alta qualidade resultam em plântulas fortes, 

vigorosas, de maior desenvolvimento e com maior capacidade de se estabelecer em 

diferentes condições edafoclimáticas, com maior velocidade de emergência e 

desenvolvimento das plantas (FRANÇA NETO; KRZYZANOWSKI; HENNING, 2010).  

Segundo Freitas et al. (2008), sementes de alta qualidade são responsáveis 

por maior uniformidade na emergência, vigor das plântulas e maior produtividade final, 
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sendo assim fator básico para o sucesso de uma horta ou lavoura comercial. Hoskem 

(2014) considera a semente de alta qualidade aquela que germina rapidamente, 

originando uma plântula normal e sadia, com todas as estruturas essenciais 

desenvolvidas e livre de contaminações. 

São atribuídas as sementes quatro atributos para facilitar o entendimento da 

qualidade, sendo os atributos genéticos, físicos, sanitários e fisiológicos. O atributo 

genético esta relacionados a características fenotípicas e genotípicas que podem ser 

selecionadas no melhoramento. Este atributo é relacionado à pureza varietal, 

produtividade, precocidade, adaptabilidade, precocidade, qualidade nutricional e de 

processamento, assim como tolerâncias e resistências a insetos, patógenos e 

herbicidas (LUDWING, 2016). 

As sementes também possuem os atributos físicos que estão relacionados com 

à pureza física das sementes, umidade, aparência, peso volumétrico, formato e danos 

mecânicos. Já os atributos sanitários têm relação com a presença de patógenos e 

insetos nas sementes, devendo estas estarem livres de patógenos e sadias. Os 

atributos fisiológicos relacionam-se com a capacidade de germinação, vigor e 

dormência das sementes (LUDWING, 2016). Segundo Hoskem (2014), a qualidade 

fisiológica das sementes é obtida durante o processo de maturação. Carvalho e 

Nakagawa (2012), explicam que no processo de formação e maturação das sementes, 

são verificadas alterações na massa seca, grau de umidade, tamanho, germinação e 

vigor, sendo que a maior qualidade fisiológica é observada no estádio da maturidade 

fisiológica. A qualidade fisiológica das sementes é representada pela germinação, 

longevidade e vigor.  

 

2.9 Vigor das sementes 

 

A germinação é definida como a emergência e o desenvolvimento das 

estruturas essenciais do embrião originando uma plântula normal sob condições 

favoráveis (BRASIL, 2009). Assim, no teste de germinação as condições fornecidas 

para as sementes são ideais, possibilitando que os lotes expressem seu potencial 

máximo, possivelmente diferindo do resultado obtido no campo (DEMIR, 2008). 

Contudo, o teste de germinação é utilizado na rotina dos laboratórios porem não 

possibilita a identificação de possíveis diferenças em lotes de alta qualidade, 

necessitando da utilização dos testes de vigor. 
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Para a Internacional Seed Testing Association (ISTA, 2014), o vigor de 

sementes é definido como o conjunto de propriedades que determinam a atividade e 

desempenho de lotes de sementes com germinação aceitável, em diferentes 

condições ambientais. O vigor das sementes permite identificar a manifestação do 

comportamento da semente no campo ou durante o armazenamento, sendo uma 

característica abstrata em relação aos outros parâmetros como germinação ou 

deterioração. Inicialmente o conceito de vigor destacava a habilidade das sementes 

germinarem em condições desfavoráveis. Assim Marcos Filho (2005) define vigor 

como o conjunto de características que podem ser consideradas atributos 

independentes, como a velocidade de germinação, o crescimento de plântulas e a 

habilidade da semente de germinar em temperaturas subótimas.  

Alguns fatores afetam o vigor das sementes e se iniciam após a maturidade 

fisiológica, pois a partir deste momento inicia-se o processo de degradação, mais 

acentuado ou não, de acordo com as influências afetantes (MARCOS FILHO, 2005). 

 As condições climáticas podem influenciar diretamente na qualidade da 

semente atingida após a maturidade. A disponibilidade de água é necessária durante 

o período de transferência de matéria seca para sementes, pois ocorrendo em nível 

adequado há a redução da probabilidade da formação de sementes defeituosas. 

Temperaturas elevadas também   durante a maturação podem provocar a redução de 

fotossintatos para as sementes associando-se com o déficit hídrico. Outros fatores 

que influenciam positivamente como negativamente dependendo do seu emprego são 

o genótipo, patógenos e pragas associadas as sementes, nutrição da planta matriz, 

manejo durante a colheita, operação de secagem e beneficiamento e a armazenagem 

(MARCOS FILHO, 2005). 

  O vigor é um dos atributos principais da qualidade fisiológica que deve ser 

observado quando se instala uma lavoura (SCHEEREN et al., 2010). Sementes com 

baixo vigor podem provocar reduções de velocidade de emergência, menor 

uniformidade da população, queda na emergência, tamanho inicial de plântulas e 

estabelecimento adequado de estandes (SCHEEREN et al., 2010).  

Lotes de sementes considerados vigorosos tem maior chance de sucesso, caso 

o ambiente, na época de semeadura, não seja totalmente favorável, assim como no 

processo de armazenamento. Lotes de menor vigor poderão apresentar rendimento 

insatisfatório mesmo sob condições adequadas. De fato, condições ambientais podem 
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determinar falhas das interpretações sobre o significado do vigor das sementes 

(KRZYZANOWSKI; VIEIRA; FRANÇA NETO, 1999). 

Os testes de vigor vêm sendo rotineiramente associados aos de germinação 

por empresas produtoras de sementes, a fim de estimar o potencial de desempenho 

em campo, em condições adversas ou favoráveis (GRYZBOWSKI; VIEIRA; 

PANOBIANCO, 2015). 

 

2.10 Testes de vigor em sementes 

 

Os testes de vigor são uma ferramenta cada vez mais utilizada pelas indústrias 

de sementes para determinar a qualidade fisiológica dos seus produtos. Deste modo, 

as empresas produtoras e instituições oficiais incluem esses testes em programas de 

controle de qualidade interno, assim como para garantir a qualidade das sementes 

destinadas a comercialização (KRZYZANOWSKI; VIEIRA; FRANÇA NETO, 1999). 

Para Krzyzanowski, Vieira e França Neto (1999), os testes de vigor têm três 

objetivos básicos, sendo eles: 

a) Avaliar ou detectar diferenças significativas na qualidade fisiológica de 

lotes com germinação elevada, afim de completar as informações 

fornecidas pelo teste de germinação; 

b) Diferenciar, com segurança, lotes com diferente vigor (alto ou baixo); 

c) Classificar lotes de acordo com nível de vigor, proporcionalmente ao 

comportamento quanto à emergência de plântulas, potencial de 

armazenamento e resistência ao transporte.    

A utilização de avaliação de vigor por meio de testes vem sendo utilizada com 

diversas finalidades, especificamente para a determinação do potencial fisiológico 

possibilitando diferenciar de maneira consistente os lotes com alto e baixo vigor, 

sendo esses resultados complementares ao teste de germinação (MARCOS FILHO, 

2015). 

Um teste de vigor deve possuir características importantes como, simplicidade, 

rapidez, baixo custo, objetividade, reproduzível e com resultados que se relacionam 

com a emergência de plântulas no campo (KRZYZANOWSKI; VIEIRA; FRANÇA 

NETO, 1999). Marcos Filho (2005) relatou que os métodos para avaliação de vigor se 

divergem em métodos diretos em que no laboratório ou campo as sementes 

simulavam as condições que a cultura enfrentará após implantação, como teste de 
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frio, velocidade de emergência e teste de matéria seca das plantas. Os métodos 

indiretos são obrigatoriamente realizados em laboratório onde se examina atributos 

bioquímicos ou fisiológicos diretamente relacionados com o vigor de sementes, tais 

como envelhecimento acelerado, primeira contagem de germinação, tetrazólio e 

crescimento de plântulas.  

Testes bioquímicos baseado na integridade de membranas celulares vêm 

sendo utilizados para determinação de vigor, assim o teste de condutividade elétrica 

da solução de embebição na qual as sementes são inseridas são uma ferramenta com 

essa finalidade. 

 

2.11 Teste de condutividade elétrica  

 

A condutividade elétrica de sementes é um teste indireto bioquímico que se 

relaciona com a integridade de membranas celulares. Também conhecido como 

“condutividade de massa”, os resultados deste teste se correlacionam com a 

germinação, ou seja, sementes com maiores liberações de solutos durante a 

embebição apresentam menor germinação (MARCOS FILHO, 2005).  

A razão de tão fenômeno bioquímico provem que sementes menos vigorosas 

apresentam menor velocidade na recuperação da integridade das membranas durante 

a hidratação, assim, liberam uma quantidade maior de solutos no meio liquido que à 

embebe. Os solutos são exsudados compostos por aminoácidos, ácidos graxos, 

proteínas e íons inorgânicos (K+, Ca+2, Mg+2, Na+ e Mn+2). Quando a perda de 

exsudados pelas membranas ocorre no campo ocorre o estimulo de crescimento de 

microrganismos patogênicos. (MARCOS FILHO, 2005). 

Segundo Marcos Filho (2005), o vigor é avaliado indiretamente no presente 

teste pela comparação entre valores de leituras coletadas. Nestas leituras os solutos 

durante a embebição diferem a condutividade elétrica pois sementes menos vigorosas 

apresentam sistemas de membrana com maior nível de desorganização e assim 

maiores valores na leitura com o condutivímetro.   

A habilidade de que as membranas têm de se reorganizar e reparar é maior em 

sementes com maior vigor, em comparação as sementes menos vigorosas. Quanto 

maior o vigor, maior velocidade de reparação de danos na membrana, diminuindo 

assim a quantidade de eletrólitos lixiviados ao meio externo (VEIRA; 

KRZYZANOWSKI, 1999). 



23 
 

As sementes embebidas no meio não dependem somente dele para variar sua 

quantidade de exsudados, outros fatores têm influência, podendo afetar a consistência 

dos resultados. As causas de alterações são influenciadas pelo genótipo, teor inicial 

de água, tamanho e condição física da semente, volume de água, temperatura, 

dimensões do recipiente de embebição, tamanho das amostras, tempo de embebição, 

precisão do condutivímetro e a leitura. Portanto, essas são variáveis a serem 

conhecidas para iniciação do teste, precavendo para que uma que não seja desejável 

variar-se influencie no resultado final do teste. (MARCOS FILHO, 2015). 

O teste de condutividade elétrica tem rapidez no processo, mas há a 

necessidade de equipamento específico (condutivímetro) e técnico habilitado para a 

montagem, avaliação e interpretação dos testes (LUDWING, 2016). Assim algumas 

pesquisas vêm sendo realizadas para a utilização do teste nas mais diversas culturas 

e possa verificado quais variáveis devem ser ajustadas para que possa ser aferido 

com segurança a qualidade das sementes.  

Gaspar e Nakagawa (2002), determinaram que a temperatura de 25°C com 

período de embebição de duas horas apresentaram resultados mais promissores para 

o teste de condutividade elétrica de sementes de milheto. A condutividade elétrica em 

sementes de gergelim foi utilizada 50 sementes, embebidas por 50 mL de água 

destilada pelo período de embebição de 8 horas a temperatura e 25ºC apresentando 

resultado eficiente (TORRES et al., 2009).  Em ensaio realizado com sementes de 

cebola, verificou-se que o teste de condutividade elétrica conduzido com 50 mL a 20°C 

a partir de 48 horas de imersão é o melhor método para a avaliação de sementes de 

cebola (ROSA et al., 2015). Utilizando-se sementes de girassol, Brandão et al. (1997), 

detectou diferenças de 18 horas de embebição. Vanzolini e Nakagawa (2005) em 

estudos com sementes de amendoim observarão que o tempo de embebição de três 

horas possibilitava a diferenciação da qualidade fisiológica de diferentes lotes de 

sementes. 

O período de embebição também é importante para garantir a possiblidade de 

distinção de lotes, o período é variável entre as espécies e estudos demonstram que 

é possível a diferenciação da qualidade fisiológica de lotes de soja com uso de quatro 

ou oito horas de embebição, contudo quando a diferença entre as amostras é pequena 

é necessário a utilização de períodos de embebição de 16 a 20 horas por mostrarem-

se mais sensíveis a variação de vigor nas sementes de soja. (DIAS; MARCOS FILHO, 

1996). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Sementes das Faculdades 

Integradas de Ourinhos (FIO), na cidade de Ourinhos – SP. Utilizou-se um lote de 

grão-de-bico da variedade BRS Aleppo, sendo estas oriundas de Montes Claros – 

MG, da safra de 2016. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em 

esquema fatorial 3 x 7 (temperaturas de embebição e períodos de embebição). Os 

testes foram realizados conforme as prescrições das Regras para Análises de 

Sementes-RAS (BRASIL, 2009).  

Inicialmente, foi realizada a caracterização inicial das sementes puras, através 

dos testes de qualidade física e fisiológica. O teor de água das sementes foi realizado 

com duas subamostras, sendo que cada era composta de 5±0,5 gramas de sementes 

inteiras. Os recipientes metálicos e suas respectivas tampas foram pesadas em 

balança com sensibilidade de 0,001 g e convenientemente identificadas. As amostras 

foram inseridas nos recipientes, e colocados sob suas respectivas tampas dentro da 

estufa de ventilação forçada de ar previamente regulada à temperatura de 105±3°C, 

pelo período de 24 horas. Após este tempo, as amostras foram retiradas, tampadas 

rapidamente levadas ao dessecador até esfriar e por fim foram pesadas. 

Para a germinação (G), primeira contagem de germinação (PCG) e índice de 

velocidade de germinação (IVG), quatro sub-amostras de 50 sementes foram 

separadas e o teste foi montado em rolo de papel tipo Germitest, umedecido com água 

deionizada na quantidade equivalente à 2,5 vezes a massa do papel seco. Os rolos 

foram mantidos na câmara de germinação tipo BOD a 20°C, a primeira contagem de 

germinação foi realizada no quinto dia e a contagem final da germinação foi realizado 

no oitavo dia. Os resultados foram expressos em porcentagem de plântulas normais. 

Para avaliação do IVG, diariamente foi realizada a contagem de plântulas normais, e 

assim realizado o cálculo pela fórmula IVG= (G1/N1)+ (G2/N2)+ ... + (Gn/Nn), sugerida 

por Maguire (1962), onde G= número de plântulas normais germinadas por 

observação, N= número de dias após a semeadura a cada contagem. 

O teste de emergência de plântula em campo foi realizado nas Fazenda 

Experimental das Faculdades Integradas de Ourinhos. A semeadura foi realizada 

manualmente, com quatro repetições de 50 sementes, espaçadas 10 cm entre linhas.  
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As contagens foram realizadas diariamente até estabilização do número de 

plântulas emergidas. Para determinação do índice de emergência (IVE), o cálculo foi 

realizado de acordo com a fórmula proposta de 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 

consistirão 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 levadas para a câmara de germinação previamente 

regulada em 20°C, 25°C e 30°C, sendo as temperaturas isoladas para a avaliação, 

não 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 à 20°C.  

A mensuração será feita nos períodos de condicionamento de 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. Os gráficos de regressão e as 

curvas de tendências com os coeficientes de determinação foram realizadas com a 

utilização do software SigmaPlot 10.0. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da caracterização fisiológica inicial (Tabela 2), demonstraram 

que as sementes apresentavam alta qualidade fisiológica inicial, os testes realizados 

foram: primeira contagem de germinação, germinação final, índice de velocidade de 

germinação (IVG), emergência, indicie de velocidade de emergência (IVE) e teor de 

água (TA). 

 
Tabela 2 – Caracterização da qualidade inicial de sementes de grão-de-bico, cv. Aleppo, 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 81,00 A 91,00 A 28,74 A 87,50 A 10,81 A 9,45 A 

CV(%)= 12,30 2,34 5,27 6,84 39,35 0,82 
* Médias seguidas de mesma letra em maiúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey à 

5% de probabilidade. 

 

O grau de umidade da semente teve coeficiente de variação de 0,82 pontos 

percentuais, demonstrando que o lote tinha alta homogeneidade, este é um aspecto 

importante no estudo de vigor de sementes, sobretudo para o teste de condutividade 

elétrica que requer alta uniformidade no grão de umidade inicial das sementes para 

que as avaliações possuam resultados consistentes (LOEFFLER et al., 1988; 

MARCOS FILHO, 1999). 

O teste de condutividade elétrica foi conduzido em três temperaturas, sendo 

estas isoladas para possibilitar a análise do volume de embebição e tempo de 

embebição. Os testes foram realizados nas temperaturas de 20, 25 e 30°C (Tabela 

3). 
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 Tabela 3 - Condutividade elétrica (μS cm-1 g-1) de sementes de grão-de-bico cv. Allepo, 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. 

 
O volume de 50 mL de solução na embebição apresentou maiores valores de 

condutividade elétrica em todas as temperaturas e períodos analisados. Os volumes 

de 75 mL e 100 mL apresentaram menores condutividades quando comparados ao 

volume de 50 mL (Tabela 3). Quanto maior o volume de embebição, menores são os 

valores de condutividade elétrica, isso se deve a maior diluição dos exsudados. Esses 

resultados corroboram com os resultados apresentados por Dalanhol et al. (2014), o 

quais observaram que entre os volumes de embebição de 50 e 100 mL ocorria a 

diminuição dos valores de condutividade elétrica em sementes de Bowdichia 

virgiloides Kunth. No mesmo trabalho Dalanhol et al. (2014) recomendou-se a 

utilização da quantidade de 25, 50 ou 100 sementes de Bowdichia virgiloides Kunth, 

embebidas em 50 mL de água pelo período de 24 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

Volume 
Períodos de embebição (h) 

1 2 4 8 12 16 24 

20°C 

50 mL 7,18 Ca 43,83 Cb 62,00 Cc 96,95 Cd 115,02 Ce 121,08 Cf 141,23 Cg 
75 mL 22,32 Ba 23,32 Ba 37,15 Bb 60,67 Bc 73,48 Bd 74,59 Bd 97,46 Be 
100 mL 12,76 Aa 16,52 Aa 23,74 Ab 31,82 Ac 41,52 Ad 52,76 Ae 64,49 Af 

CV (%)= 6,61 

25°C 

50 mL 55,49 Ca 54,71 Ba 85,98 Cb 111,20 Cc 129,94 Cc 119,94 Cc 186,57 Cd 
75 mL 32,64 Ba 34,07 Aa 52,55 Bb 74,17 Bc 90,32 Bd 105,11 Be 109,73 Be 
100 mL 13,26 Aa 19,92 Aa 43,01 Ab 43,01 Ab 54,34 Ac 65,73 Ac 87,56 Ad 

CV (%)= 13,94 

30°C 

50 mL 40,21 Ba 60,77 Bb 82,61 Cc 114,14 Cd 140,87 Ce 161,85 Cf 196,09 Bg 
75 mL 22,65 Aa 33,60 Aa 50,27 Bb 72,32 Bc 88,57 Bd 102,74 Be 138,67 Af 
100 mL 16,09 Aa 22,74 Aa 35,65 Ab 56,36 Ac 73,40 Ad 83,69 Ad 132,44 Ae 

CV (%)= 10,64 
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Gráfico 1 – Condutividade elétrica de sementes de grão-de-bico, cv. Aleppo, em diferentes períodos   

de embebição à temperaturas de 20°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor  

 

 

Gráfico 2 – Condutividade elétrica de sementes de grão-de-bico, cv. Aleppo, em diferentes períodos   
de embebição à temperaturas de 25°C. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor  

Tempo de Embebição (h)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

C
o

n
d

u
ti
v
id

a
d

e
 e

lé
tr

ic
a

 (
u

S
 c

m
-1

 g
-1

)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

50 mL  y= 29,7244+19,4988x-1,4408²x²+0,0375x
3
   R²= 0,98

75 mL  y=22,5049+7,8855x-0,1765x²                        R²= 0,99

100 mL y =10,6162+4,1786x-0,0413x²                      R²= 0,99
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50 mL  y= 137,4411(1+exp(-(x-4,9430)/4,1873)  R²= 0,98

75 mL  y= 94,8644/(1+exp(-(x-6,3836)/4,8018)  R²= 0,96

100 mL y= 70,6696(1+exp(-(x-9,3437)/6,2928)   R²= 0,99
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Gráfico 3 – Condutividade elétrica de sementes de grão-de-bico, cv. Aleppo, em diferentes períodos   

de embebição à temperaturas de 30°C. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor  

 

Os resultados da condutividade elétrica em diferentes volumes condicionados 

à 20°C (Gráfico 2), demonstram o aumento da condutividade em função do tempo de 

condicionamento em todos os volumes, contudo, o comportamento da curva de 

tendência foi sigmoide. Sendo assim, não pressupõe a tendência de estabilização 

significativa em nenhum dos volumes utilizados à temperatura de 20°C dentro do 

período utilizado, isto é afirmado pelo comportamento da curva, não possibilitando a 

obtenção de resultados confiáveis nesta temperatura com nenhum dos volumes de 

embebição.  

As mesmas instabilidades dos resultados foram observadas nas sementes 

embebidas à temperatura de 30°C. Contudo, os valores de condutividade elétrica 

obtidos nessa temperatura foram superiores aos demais obtidos nas outras 

temperaturas de embebição. A dissociação de íons e a redução da viscosidade da 

solução com a elevação da temperatura resultam no aumento da condutividade 

elétrica, ou seja, maior quantidade de lixiviados liberados (KULCZYNSKI, 2014). 

A temperatura de 25°C mostra ser mais coerente com as condições ambientais 

de laboratórios de análise de semente brasileiros do que a temperatura de 20°C 

(VIEIRA; KRYZANOWSKI, 1999). 
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Sendo assim, os resultados obtidos a 25°C (Tabela 3), demonstram que as 

sementes embebidas em 75 mL de solução tendem a estabilidade a partir de 12 horas 

após embebição (Gráfico 3), corroborando assim com a afirmação de Vieira e 

Kryzanowski (1999), em que a temperatura de embebição de 25°C tem maior 

coerência em ser utilizada nos laboratórios de análises de sementes no Brasil.  

Para sementes de gergelim, se recomenda para realização da caracterização 

de cultivares que o teste de condutividade elétrica seja realizado na combinação de 

sementes embebidas à 25°C, imersas em 75 mL de água pelo período de 24 horas, 

sendo possível assim caracterização do vigor pelos exsudados liberados 

(KULCZYNSKI et al., 2014). 

Ao longo do condicionamento, a concentração de soluto na solução de 

embebição aumenta independente do volume utilizado (50, 75 ou 100 mL). Com o 

aumento da concentração de soluto, ocorre o aumento da condutividade elétrica em 

todas as temperaturas. Corroborando com as afirmações de Marques, Paula e 

Rodrigues (2002), que observaram aumento da concentração do soluto ao longo do 

tempo de embebição em sementes de Jacarandá-da-Bahia. Os mesmos resultados 

foram encontrados em ensaios realizados com sementes de gergelim, sendo 

observado que a condutividade elétrica teve crescimento linear ao decorrer do período 

de embebição (KULCZYNSKI et al., 2014). 

Dentre todos os comportamentos, sementes imersas em 75 mL de água à 

condicionadas a temperatura de 25°C (Gráfico 2), foram as que apresentaram 

comportamento de maior confiabilidade, pois a partir de doze horas de 

condicionamento à tendência de estabilidade dos valores da condutividade elétrica. 

Sendo assim, foi possível a determinação do vigor de sementes de grão-de-bico. 

Estes resultados diferem dos resultados obtidos por Gaspar e Nakagawa (2002) em 

sementes de milheto, onde o período de embebição de duas horas à 25°C possibilitou 

a mesma separação de lotes de milheto quanto a sua qualidade fisiológica. Para 

sementes de soja, Dias e Marcos Filho (1996) afirmaram que o período de embebição 

de quatro à oito horas permitem a identificação de diferenças mais acentuadas no 

vigor entre lotes. Contudo, as leituras a partir de dezesseis horas são mais sensíveis 

a variações do vigor das sementes. 

Para identificação do vigor em sementes de cebola, é indicado 24 horas de 

embebição a 25°C, nos volumes de 25 ou 50 mL (DIAS et al., 2006). 
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A variação nos períodos de embebição se dá pela interferência direta do 

tegumento das sementes das variáveis espécies, o mesmo ocorre entre variedades 

ou cultivares de uma mesma espécie, demonstrando assim o estudo individual para 

obtenção de bons resultados. Estas diferenças são relacionadas a característica da 

própria cultivar, onde os teores de lignina no tegumento da semente causaram 

alterações nos resultados de diferentes cultivares (PANOBIANCO et al., 1999). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O teste de condutividade elétrica foi eficiente quando as sementes de grão-de-

bico foram condicionadas por período mínimo de doze horas com o volume de 

embebição de 75 mL, na temperatura de 25ºC. 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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