
Comunicado 17
Técnico  ISSN ISSN 1980-4032

Dezembro, 2006.
Boa Vista, RR

Condutividade Elétrica para Avaliação de Vigor em 
Sementes de Girassol
Oscar José Smiderle1

Alessandra Noronha Oliveira Lima2

O girassol foi introduzido na Europa durante 

o século XVI. A sua difusão pela América 

Central e do Sul é relativamente recente, 

mas conquistou uma larga área devido a 

sua alta resistência e fácil adaptabilidade. O 

girassol é uma cultura versátil, com 

inúmeras opções de uso e que pode ter o 

mercado ampliado pela sua utilização como 

matéria prima para biocombustivel. Seu 

cultivo destina-se principalmente à obtenção 

de óleo e em menor escala ao consumo das 

sementes.

É uma planta anual da família das 

Compostas, com caule herbáceo, com 3 cm 

de diâmetro e até dois metros de altura; 

folhas alternadas, pecioladas e em forma de 

coração; flores terminais que se dobram na 

maturação, amarelas, com 20 a 30 cm de 

diâmetro, com 3 cm de largura e 

comestíveis.

As perspectivas do crescimento da área 

cultivada com girassol no Brasil são 

bastante favoráveis, visando atender ao 

mercado de óleos comestíveis nobres, 

confeitarias, alimentação de pássaros, 

produção de silagem, bem como a 

possibilidade de exportação de grãos. 

Diante da crescente demanda por novas 

alternativas a matriz energética atualmente 

baseada no uso do petróleo, tem sido 
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ampliados estudos e iniciativas públicas e 

privadas direcionados ao processamento 

industrial do óleo bruto de girassol, visando 

a produção de biodiesel.

Com a tendência eminente de crescimento 

das áreas de cultivo com girassol, aumenta 

a necessidade de conhecimentos sobre 

suas sementes, especialmente no que se 

refere ao vigor inicial. O objetivo do 

presente trabalho foi estudar o efeito do 

processo de imersão, em água deionizada, 

no ganho de peso de sementes e da 

condutividade elétrica da solução de 

imersão como parâmetro de avaliação da 

qualidade de sementes de girassol.

O experimento foi instalado no Laboratório 

de Análise de Sementes da Embrapa 

Roraima. Foram utilizadas sementes de 

girassol (Catissol 01) produzidas em 2006, 

no campo experimental Monte Cristo, Boa 

Vista - RR, selecionadas em dois tamanhos 

(<8mm= sementes pequenas, lotes 1 e 

2(com retardo de secagem); e >8mm= 

sementes grandes, lotes 3 e 4(com 

retardamento de secagem)) e divididas em 

8 repetições de 20 sementes. Estas foram 

pesadas e imersas em 75mL de água 

deionizada, onde foi medida a 

condutividade elétrica (tempo zero), 

utilizando-se um condutivímetro 

microprocessado (Q-405M).

As sementes imersas foram mantidas por 

24 horas em câmara regulada para 25oC 

(Vieira et al., 2002). Após 6 horas de 

imersão verificou-se novamente a 

condutividade elétrica da solução e em 

seguida uma amostra adicional de 

sementes, de cada um dos quatro lotes, foi 

retirada dos recipientes (copos plásticos), 

enxutas em lenço de papel e pesadas 

novamente. Após a pesagem as sementes 

foram colocadas para germinar em rolos de 

papel no interior de câmara de germinação 

(Brasil, 1992). Este procedimento foi 

realizado nos tempos 0, 6, 12, 18 e 24 

horas, obtendo-se valores percentuais de 

vigor (1a Contagem da germinação) e 

germinação. Ao término da última leitura, 24 

horas de imersão, as sementes das quatro 

repetições de cada lote, também foram 

pesadas.

O delineamento experimental utilizado foi 

um fatorial, com quatro lotes, cinco tempos 

de imersão e quatro repetições. Os valores 

das leituras de condutividade elétrica foram 

divididos pelo peso em gramas das 

sementes imersas.

As características avaliadas foram absorção 

de água pelas sementes (imersas) através 

do peso (g), condutividade elétrica (µS/cm) 

da solução de imersão das sementes e o 

percentual de vigor e germinação das 

sementes.

Houve um aumento no peso das sementes 

de girassol com o tempo de imersão, devido 

à absorção de água e degradação de 

compostos das sementes (Beckert et al., 

2000). O peso médio das 20 sementes dos 
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quatro lotes passou de 0,888; 0,899; 1,248; 

1,099g para 1,825; 1,912; 2,431; 2,235g, 

respectivamente dos lotes 1; 2; 3; 4. Para 

as sementes dos lotes 1 e 2 o peso médio 

por semente passou de 0,044 e 0,045g para 

0,091 e 0,096g, respectivamente após 24 

horas, com incremento de 206 e 213%. 

Para sementes grandes, lotes 3 e 4, o peso 

médio por semente passou de 0,062 e 

0,055 para 0,122 e 0,112g respectivamente, 

após 24 horas de imersão em água, com 

incremento de 195 e 203%.

Quando comparadas, as sementes dos 

lotes, pelos seus valores médios ao longo e 

após 24 horas de imersão das mesmas 

(Tabela 1) identificou-se um dos lotes com 

valores de vigor superiores (condutividade 

elétrica e 1a contagem) e percentual de 

germinação inferior (76,1%).

As sementes do lote 2 apresentaram menor 

percentual de germinação e maior valor de 

condutividade elétrica (111,3 µS/cm), 

indicando ser este parâmetro capaz de 

separar lotes de sementes de girassol pela 

sua qualidade (Tabela 1).

Tabela  1.  Valores  médios  de  condutividade  elétrica  (µS/cm),  da  solução  de  imersão  das 
sementes, vigor e germinação (%) das sementes de girassol dos quatro lotes.

Lotes C.E. (µS/cm) Vigor Germinação 

1 103,6 ab 59,9 bc 89,1 a
2 111,3 a 62,7 b 76,1 b 
3 94,4 b 70,8 a 84,2 a
4 105,6 a 54,3 c 84,1 a
D.M.S. 9,33 5,71 5,86

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade.

Os  valores  médios  de  condutividade 

elétrica  foram diferentes  estatisticamente  pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade até o 

tempo 6 horas, nos tempos 12, 18 e 24 horas as 

médias foram semelhantes, indicando que as 

sementes chegaram à estabilidade na liberação 

de eletrólitos para a solução de imersão (Tabela 

2). A imersão das sementes em água por seis 

ou mais horas provocou redução já no vigor (1ª 

contagem) assim como na germinação.

3



 Condutividade Elétrica para Avaliação de Vigor em Sementes de Girassol

Tabela 2. Valores médios de condutividade elétrica da solução de imersão das sementes, vigor 

(1a contagem) e germinação (%) das sementes de Girassol Catissol 01 em função do tempo de 

embebição em água deionizada.

Tempo C.E. (µS/cm) Vigor Germinação 

0 39,49 a 79,1 a 93,4 a
6 95,94   b 58,2 b 83,5 b
12 111,30  c 45,4 c 78,0 b
18 116,51  c 62,4 b 80,1 b
24 118,59  c 64,5 b 81,9 b
D.M.S. 11,10 6,79 6,97
C.V. (%) 10,74 11,02 8,41

*Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Na condutividade elétrica da solução 

de  imersão  das  sementes,  houve  um 

aumento  linear  na  liberação  de  íons  das 

sementes até 12 horas (Tabela 2; Figura 1). 

As médias de condutividade elétrica foram 

diferentes  estatisticamente  em  relação  ao 

tempo de embebição. Ocorreu estabilização 

na liberação de íons das sementes para a 

solução a partir de 12 horas, apresentando 

acréscimo  reduzido  na  leitura  da 

condutividade  elétrica  da  solução  de 

imersão das sementes.

O  comportamento  da  condutividade 

elétrica ao longo das 24 horas é visualizado 

na Figura 1 e ordenado pela equação y = 

43,624+ 8,6418x -0,2359x2, com R2= 0,965. 

Já  os  resultados médios  para  germinação 

das  sementes  apresentaram  a  curva 

mostrada na Figura 2 e a pela equação y= 

107,8  –  16,514x  +  2,2857x2,  com  R2= 

0,9064, com tendência de serem o inverso 

da  apresentada  pelos  valores  de 

condutividade  elétrica  (CE),  conforme  era 

esperado. Quanto maior o valor da CE lida 

na  solução  de  embebição  menor  a 

qualidade das sementes.

As sementes de girassol, colhidas no 

campo experimental Monte Cristo em 2006 

e em estudo, tiveram seu peso aumentado 

em até 213% após 24 horas de embebição. 

O vigor e a germinação das sementes foram 

afetados  significativamente  pelo  tempo  de 

imersão das sementes em água deionizada. 

A  condutividade  elétrica  da  solução  de 

imersão aumentou até 12 horas de imersão, 

e  diferenciou  os  lotes  quanto  à  qualidade 

das  sementes  indicando  ser  uma 

ferramenta  eficiente  na  identificação  dos 

melhores lotes de sementes de girassol.

Indica-se  a  utilização  da 

condutividade elétrica como parâmetro para 

identificar lotes de sementes de girassol de 

melhor  qualidade,  por  apresentar  em  24 

horas, resultado que seria obtido em cinco 

dias utilizando o teste de germinação.

4



 Condutividade Elétrica para Avaliação de Vigor em Sementes de Girassol

y = -0,2359x2 + 8,6418x + 43,624
R2 = 0,965
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Fig.  1.  Valores  de  condutividade  elétrica  da 
solução  de  embebição  de  sementes  de 
girassol em função dos tempos de exposição.

Fig.2. Valores de germinação de sementes 
de girassol em função de períodos de 
imersão em água.
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