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Ofertas de Aninha  

 

 

Eu sou aquela mulher 

a quem o tempo 

muito ensinou. 

Ensinou a amar a vida. 

Não desistir da luta. 

Recomeçar na derrota. 

Renunciar a palavras e pensamentos negativos. 

Acreditar nos valores humanos. 

Ser otimista.  

[...] 

Aprendi que mais vale lutar 

do que recolher dinheiro fácil. 

Antes acreditar do que duvidar. 

 

 Cora Coralina, no livro “Vintém de cobre: meias confissões de Aninha”. 6ª ed., São Paulo: Global 

Editora, 1997, p.145. 
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MÉTODOS PARA A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES 

DE CÁRTAMO COM ÊNFASE EM TESTES BIOQUÍMICOS 

 

 

RESUMO – O cártamo tem se destacado atualmente pelo potencial para 

exploração, e a qualidade da semente é primordial para implantação da cultura. 

Dentre os testes empregados para a avaliação do vigor de sementes, estão inseridos 

os relacionados à liberação de íons durante a embebição das sementes. Assim, 

objetivou-se estabelecer metodologia para o teste de condutividade elétrica e de 

lixiviação de potássio e cálcio, para avaliação do vigor de lotes de sementes de 

cártamo. Inicialmente estabeleceu-se a curva de embebição das sementes, e 

posteriormente, 12 lotes de sementes foram caracterizados quanto às propriedades 

físicas e potencial fisiológico em delineamento inteiramente casualizado. Para 

condutividade elétrica, efetuou-se o experimento em três etapas com esquema 

fatorial: na primeira avaliou-se os períodos de embebição (2, 4, 6, 8 e 16 h); na 

segunda avaliou-se o volume (50, 100, 150 e 200 mL); e na terceira etapa avaliou-se 

a quantidade de sementes (25 e 50). Nos testes de lixiviação de K e Ca, procedeu-se 

em duas etapas com esquema fatorial: avaliou-se na primeira os volumes (50, 75, 125 

e 150 mL), e na segunda, avaliou-se períodos de embebição (30, 60, 90, 120, 150 e 

180 min). Em ambos os testes, por não haver controle local, optou-se pelo 

delineamento de blocos casualizados. Os dados da curva de embebição foram 

submetidos à análise de regressão calculada e os dados dos testes de vigor foram 

submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo método de Scott-

Knott. O teste de condutividade elétrica utilizando 25 sementes embebidas em 50 mL 

de água no período de 6 horas, e a lixiviação de potássio e cálcio realizada por 30 

minutos em 50 mL de água são promissores para a diferenciação de lotes de 

sementes de cártamo. 

 

Palavras-chave: Carthamus tinctorius L., condutividade elétrica, lixiviação de 

potássio e cálcio, permeabilidade das membranas, testes de vigor 
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METHODS FOR THE EVALUATION OF THE PHYSIOLOGICAL QUALITY OF 

SAFFLOWER SEEDS WITH EMPHASIS IN BIOCHEMICAL TESTS 

 

SUMMARY – Safflower has stood out today for potential for exploration and 

seed quality is paramount for crop implantation. Among the tests used for the 

evaluation of seed vigor, are included the ones related to the release of ions during the 

imbibition of the seeds. The objective of this study was to establish a methodology for 

the electrical conductivity and potassium and calcium leaching tests to evaluate the 

vigor of safflower seed lots. Initially the seed imbibition curve was established, and 12 

seed lots were later characterized in terms of physical properties and physiological 

potential in a completely randomized design. For electrical conductivity, the experiment 

was carried out in three stages with a factorial scheme: the first one evaluated the 

imbibition periods (2, 4, 6, 8, 16 h); in the second the volume (50, 100, 150 and 200 

mL) was evaluated; and in the third step the amount of seeds (25 and 50) was 

evaluated. In the K and Ca leaching tests, two stages were carried out with a factorial 

scheme: the volumes (50, 75, 125 and 150 mL) were evaluated in the first one, and in 

the second, periods of soaking (30, 60, 90, 120, 150 and 180 min). In both tests, 

because there was no local control, we chose a randomized block design. The 

imbibition curve data were submitted to the calculated regression analysis and the 

vigor test data were submitted to analysis of variance and the means compared by the 

Scott-Knott test. The electrical conductivity test using 25 seeds soaked in 50 mL of 

water in the 6 hour period, and the leaching of potassium and calcium carried out for 

30 minutes in 50 mL of water are promising for the differentiation of safflower seed lots. 

 

 

Keywords: Carthamus tinctorius L., electrical conductivity, potassium and calcium 

leaching, membrane permeability, vigor tests 

 

 

 



 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O cártamo (Carthamus tinctorius L.) pertencente à família Asteraceae, é uma 

herbácea anual ramificada, com teor de óleo da semente compreendido entre 35 e 

50% (FLEMMER et al., 2015). Essa cultura oleaginosa pode ser utilizada na indústria 

alimentícia, farmacêutica, têxtil e petroleira, mas vem recebendo maior destaque nos 

últimos anos especialmente com interesse na produção de bicombustíveis (EKIN, 

2005).  

Para garantir o estabelecimento de cultivos com alta produtividade, a semente 

deve atender aos requisitos de qualidade fisiológica (GUEDES et al., 2013). O 

comércio de sementes utiliza de maneira limitada os testes de germinação que podem 

superestimar o potencial fisiológico das sementes, e por isso é necessária a utilização 

de testes de vigor para complementar a avaliação da qualidade fisiológica de 

sementes (HAESBAERT et al., 2017), dessa forma é possível selecionar os melhores 

lotes para comercialização e que forneçam, com maior precisão, informações para a 

semeadura. 

A rapidez na avaliação da qualidade fisiológica das sementes contribui para a 

tomada de decisão nas etapas finais da produção (FESSEL et al., 2010). Dentre os 

testes rápidos, estão inseridos aqueles relacionados com a integridade das 

membranas celulares, e têm sido considerados promissores, por sua facilidade de 

execução, baixo custo, rapidez, reprodutividade e fácil interpretação de resultados 

(MACHADO et al., 2011).  

O teste de condutividade elétrica destaca-se devido a sua objetividade e 

facilidade de execução na maioria dos laboratórios de análise de sementes, sem 

maiores despesas em equipamentos e treinamento de pessoal (VIEIRA; 

KRYZANOSWSKI, 1999). Baseia-se na avaliação da quantidade de lixiviados 

liberados pelas sementes na solução de embebição, de modo que sementes de menor 

vigor apresentam maior valor de condutividade elétrica quando comparadas às mais 

vigorosas (AOSA, 2002; HAMPTON; TEKRONY, 1995). Porém, há metodologia 

estabelecida para este teste apenas para sementes de ervilha (ISTA, 2014). 

Os testes de lixiviação de K+ e Ca+2 são estudados com menor frequência, e 

baseiam-se no mesmo princípio da condutividade elétrica (MARCOS FILHO; 

NOVEMBRE, 2009). Em geral, os testes de lixiviação de íons são executados 

empregando-se o método de fotometria de chama e o método de espectrofotometria
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de absorção atômica, portanto, se faz necessário adequações dos testes utilizando 

novos equipamentos. 

Ademais, determinar o comportamento dessas sementes durante a 

embebição contribui significativamente com informações que podem ser utilizadas 

para aumentar a viabilidade de lotes de sementes. Adicionalmente, o conhecimento 

da curva de embebição permite determinar o tempo de imersão das sementes 

(BEWLEY; BLACK, 1994), fator fundamental na adaptação do teste de condutividade 

elétrica (ZUCHI et al., 2012). 

A demanda por sementes de alta qualidade vem aumentando continuamente 

e a tecnologia de sementes vem procurando aperfeiçoar os testes de vigor para 

garantir a obtenção de resultados que sejam consistentes. Apesar de suas 

vantagens, esses testes necessitam de adequação da metodologia e estudos 

visando a utilização na rotina de avaliação de lotes de sementes de cártamo, 

tornando necessário proceder estudos sobre determinação destas metodologias 

(MARCOS FILHO, 2015). 

O aperfeiçoamento de metodologias destinadas à avaliação da qualidade 

fisiológica de cártamo é imprescindível para garantir um bom estande de plantas no 

campo, bem como para a possibilidade de comercialização das sementes. 

Assim, objetivou-se estabelecer metodologia para o teste de condutividade 

elétrica e de lixiviação de potássio e cálcio, para avaliação do vigor de lotes de 

sementes de cártamo. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Origem e importância econômica do cártamo 

 

O cártamo é uma das culturas mais antigas do mundo, com relatos de seu 

cultivo e utilização datados a mais de 4.000 anos. Vavilov (1951) propôs três centros 

de origem para o cultivo de cártamo: Índia, Afeganistão e Etiópia. Nas Américas, foi 

introduzido no século XX, nos Estado Unidos (KNOWLES, 1960). 

As flores de cártamo eram utilizadas desde a antiguidade pelos nativos para 

extração de corante, empregado na culinária como para tingir tecidos, e também 

como erva medicinal (BAGHERI; SAM-DALIRI, 2011), é uma cultura rústica que 

possui múltiplos propósitos de uso como, culinário, ornamental, farmacêutico, 

forrageiro e biodiesel (EKIN, 2005; MÜNDEL et al., 2004). Pode ser chamado 
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também de açafrão ou açafrão bastardo, dentre outras denominações (DAJUE; 

MÜNDEL, 1996), tem como nome científico Carthamus tinctorius, em que 

“carthamus” vem do árabe “kurthum” que por sua vez vem do hebraico “kartami” que 

significa tingir (AHMED et al., 2007).  

Em meados do século passado, o cultivo dessa oleaginosa foi ampliado 

devido ao seu reconhecimento como uma fonte de óleo de boa qualidade, valorizada 

para fins alimentares e industriais (SEHGAL; RAINA, 2005), porém, recebeu muito 

pouca atenção de geneticistas, biólogos moleculares e citogeneticistas (KUMAR, 

1991), e somente nos últimos anos a cultura vem ganhando importância em vários 

países do mundo (SABZALIAN et al., 2009), hoje está presente em todos os 

continentes, porém pouco difundida no Brasil. 

Sua distribuição mundial, atualmente, é feita através dos bancos de 

germoplasmas espalhados pelo mundo, como no caso da Índia que possui o 

Germplasm Manegement Unit e tem média de 7.300 acessos de cártamo, nos EUA 

2.300 acessos são guardados no Western Regional Plant Introduction Station, e a 

China possui o Safflower Research Group Beijing Botanical Garden, terceiro maior 

banco de germoplasma mundial. No Brasil o cártamo é distribuído pelo Instituto 

Mato-grossense do Algodão, acessos estes que vieram dos EUA (SIGH; NIMBKAR, 

2006; MÜNDEL; BERGMAN, 2009). 

As sementes possuem uma fonte rica de minerais (Zn, Cu, Mn e Fe), vitaminas 

(tiamina e β-caroteno) e tocoferóis α, β e γ (VELASCO et al., 2005). O óleo da 

semente de cártamo tem sido produzido comercialmente e para a exportação há 

cerca de 50 anos (BAGHERI; SAM DAILIRI, 2011), se apresentado como um óleo 

insípido e incolor, com composição semelhante ao óleo de girassol (KAFFKA; 

KEARNEY, 1998).  

Em relação consumo humano, o óleo de cártamo é composto por ácidos 

insaturados oleico e linolênico e ácidos graxos saturados palmítico e esteárico 

(YEILAGHI et al., 2012), aqueles ricos em ácidos graxos monoinsaturados (oleico, 

ômega 9) e aqueles com elevada quantidade de ácidos graxos polinsaturados 

(linoleico, ômega 6), sendo que ambos atuam na redução do nível de colesterol ruim 

no sangue (BERGLUND et al., 2007), utilizado na fabricação de margarina e também 

como óleo de salada, substituindo o azeite de oliva (BAGHERI; SAM DAILIRI, 2011). 

Outra característica é que esse óleo é muito estável em altas temperaturas e produz 

pouca fumaça durante a fritura (DAJUE; MÜNDEL, 1996). 
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Conforme Dordas & Sioulas (2008) a importância das culturas oleaginosas, 

como o cártamo, tem aumentado nos últimos anos, especialmente com o interesse 

na produção de biocombustíveis. O óleo de cártamo apresenta potencialidades como 

matéria prima para produção de biodiesel e na fabricação de tintas e vernizes 

(MÜNDEL et al., 2004). 

Na Ásia as folhas novas de cártamo são utilizadas como salada, além de que 

na medicina tradicional chinesa utiliza-se para tratar doenças como a trombose 

cerebral, esterilidade masculina, reumatismo, bronquite, indução de parto e como 

chá tônico para revigorar a circulação e coração, e também pode ser utilizado como 

composto para medicamento que funcionam sob dor e inchaço associados com 

traumas (OYEN; UMALI, 2007). No Canadá as indústrias tem investido em pesquisas 

para fins de cosméticos (MÜNDEL et al., 2004).  

Introduzido no sul do Brasil na década de 90 como planta ornamental, as 

inflorescências de cártamo destacam-se em virtude da sua beleza, rusticidade e 

versatilidade de uso, as quais são utilizadas como flor cortada fresca ou seca 

(KHALIL et al., 2013; OELKE et al., 1992), tornando-se uma alternativa de cultivo de 

flores propagadas por sementes (BELLÉ et al., 2012; STRECK et al., 2005).  

Além disso, o cártamo é uma cultura conveniente e desejável à pecuária, pois 

permite a produção, na mesma área, de silagem de cártamo e concentrado (torta de 

cártamo, um coproduto da indústria de óleo), ambos podem ser usados na 

alimentação de ruminantes e monogástricos (POSSENTI, et al., 2016), apresentando 

elevado teor proteico, e que é aproveitado como suplementação na alimentação de 

aves (SMITH, 1996). 

A Ásia é a maior região produtora de cártamo do mundo, totalizando 38% da 

produção, com área colhida de 360,089 ha, seguida da Europa com 30,6% e 290,163 

ha, e posteriormente as Américas com 28,8% e 273,147 ha. África e Oceania são 

responsáveis por 2,4% e 0,3%, respectivamente. O principal produtor mundial é a 

Rússia com 286,351 mil toneladas de grãos, seguida de Cazaquistão com 167,243 

mil toneladas de grãos, e em terceiro o México com 121,767 mil toneladas, seguidos 

dos Estados Unidos da América, Turquia, Índia, Argentina e China. A área total de 

sementes de cártamo colhidas no mundo foi de 1, 141.002 ha em 2016, totalizando 

uma produção de 948 mil toneladas (FAOSTAT, 2016). 
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No Brasil, o cártamo não tem grande expressão econômica, e ainda é restrito 

a áreas de pesquisa, isto se deve, principalmente, ao fato da ausência de 

conhecimento sobre a cultura (SANTOS et al., 2015).  

 

2.2 Aspectos morfológicos de sementes e plântulas de cártamo  

 

As sementes apresentam importantes funções relacionadas à disseminação 

e garantia de sobrevivência das espécies vegetais, além do seu papel biológico e 

utilização na alimentação humana e animal (MARCOS FILHO, 2015).  

Apesar de serem formadas basicamente por embrião, tecidos de reserva e 

envoltório, na natureza, diversos fatores contribuem para que haja desenvolvimento 

diferenciado dos componentes da semente, variando entre espécies e até dentro da 

própria espécie, através da cor, forma e tamanho (ABUD et al., 2010).  

O conhecimento dos aspectos morfológicos da germinação contribui para a 

propagação das espécies, pois aborda a classificação da germinação em relação a 

posição dos cotilédones e auxilia na interpretação e padronização dos testes de 

germinação, bem como permite a identificação das espécies em campo (MELO; 

VARELA, 2006). 

Segundo Abud et al. (2010), o cártamo possui aquênios, denominados 

agronomicamente de sementes, esta tem característica eurispérmica, pois tem o 

formato irregular com a base arredondada e o ápice achatado com normalmente 6,8 

mm de comprimento, 4,2 mm de altura e 3,3 mm de espessura. A coloração é branca 

amarelada quando seca e quando hidratada é acinzentada. O hilo é bastante visível 

e encontra-se na região basal, possuindo formato arredondado e coloração 

acinzentada, já a micrópila é pequena, circular, discreta e encontra-se na região 

apical da semente. O hilo e a micrópila estão sempre voltados para a mesma borda, 

em posições opostas na semente, como demonstrado na Figura 1.  
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Figura 1. Aspectos morfológicos da semente de Carthamus tinctorius: A – vista da 
região basal, evidenciando o hilo; B – vista da região apical, evidenciando 
a micrópila; C – vista da região ventral; D – vista da região dorsal; E - vista 
da borda esquerda; F – vista da borda direita (adaptado, ABUD et al., 
2010). 

 
Quanto as características internas, a semente apresenta tecido de reserva 

cotiledonar, de coloração amarelada e consistência bastante firme. O embrião é 

facilmente observado quando a semente esta hidratada, apresentando coloração 

branca e ocupando uma posição axial, no eixo central da semente (BARROSO, 

2004). 

O processo germinativo da semente inicia-se a partir do primeiro dia da 

semeadura. Após a hidratação ocorre o intumescimento da semente de tal forma que 

há o rompimento do tegumento, e como consequência há a emissão da radícula 

(MARCOS FILHO, 2015). As sementes de cártamo apresentam germinação do tipo 

epígea e a plântula fanerocotiledonar, pois há a liberação dos cotilédones do 

tegumento da semente e consequente emergência destes (ABUD et al., 2010). 

O rompimento do tegumento é observado no ápice da semente, próximo a 

região da micrópila. Sua raiz possui coloração branca e cilíndrica, com coifa 

pontiaguda. Inicialmente ocorre um expressivo crescimento da raiz axial e em 

seguida há exposição do hipocótilo, que é tenro, curto, cilíndrico e verde claro. A 

medida que vai se alongando há a emergência dos cotilédones. Posteriormente, há 

o crescimento de várias raízes secundárias, curtas e finas, de mesma coloração da 

raiz primária. Ao 7º dia após a semeadura pode-se observar o aparecimento dos 

primórdios foliares e ao 14º dia observa-se o desenvolvimento do segundo par de 

folhas (ABUD et al., 2010) como verificado na Figura 2. 
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Figura 2. Aspectos morfológicos da germinação e crescimento da plântula de 
Carthamus tinctorius. A - Rompimento do tegumento pela protusão da 
radícula, 1o dia após a semeadura; B - Desenvolvimento da raiz principal, 
2o dia após semeadura; C - Alongamento da raiz principal e emergência 
dos cotilédones, 3o dia após a semeadura; D - Desenvolvimento dos 
cotilédones e epicótilo, 4o dia após a semeadura; E - Surgimento de raízes 
secundarias, 5o dia após a semeadura; F - Surgimento do primeiro par de 
folhas, 7o dia após a semeadura, G - Desenvolvimento do primeiro par de 
folhas, 9o dia após a semeadura; H - Alongamento das raízes e 
desenvolvimento do primeiro par de folhas, 11o dia após a semeadura; I - 
Início do desenvolvimento do 2o par de folhas, 14o dia após a semeadura. 
Legenda: rd - radícula; r - raiz; hp - hipocótilo; ct - cotilédones; fo -  folhas 
(adaptado, ABUD et al., 2010). 

 
 

2.3 Qualidade fisiológica de sementes 

 

A qualidade fisiológica da semente significa sua capacidade para desenvolver 

funções vitais, abrangendo germinação, vigor e longevidade (POPINIGIS, 1985), 

sendo um dos aspectos mais pesquisados em decorrência das sementes estarem 

sujeitas a uma série de mudanças degenerativas de origem bioquímica, fisiológica e 

física, após a sua maturação, as quais estão associadas com a redução do vigor 

(ABDUL-BAKI; ANDERSON, 1973).  

Testes de germinação são realizados com o intuito de comparar a qualidade 

fisiológica de lotes, determinando a taxa de semeadura e servindo como parâmetro 

de comercialização de sementes (COIMBRA et al., 2007). O teste é realizado 
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utilizando metodologia padronizada, sob condições controladas de laboratório, para 

que se obtenha a expressão do potencial máximo de germinação para aquele lote 

de sementes, de acordo com as Regras para Análise de sementes (BRASIL, 2009).  

De modo complementar às informações fornecidas pelo teste de germinação, 

também são utilizados os testes de vigor. Esses testes visam identificar diferenças 

na qualidade fisiológica dos lotes, principalmente dos que apresentam resultados 

semelhantes no teste de germinação (VIEIRA et al., 1994; SPINA; CARVALHO, 

1986).  

Tais informações podem ajudar a tomada de decisões internas das empresas 

produtoras de sementes quanto ao destino de determinado lote, quanto à região de 

comercialização ou à conveniência de armazenar ou vendê-lo num curto espaço de 

tempo e, deste modo, esses testes são componentes essenciais do programa de 

controle de qualidade (MARCOS FILHO, 2015), daí, a importância da disponibilidade 

de testes que procuram avaliar o estado atual das sementes, por meio da 

determinação de parâmetros associados ao vigor. 

Diversos testes de vigor têm sido idealizados procurando avaliar e 

correlacionar com precisão o comportamento de lotes de sementes em laboratório e 

no campo, como o teste de frio para milho (CÍCERO; VIEIRA, 1994), o de 

envelhecimento acelerado para soja (VIEIRA, 1994) e o de condutividade elétrica 

para ervilha (CALIARI; MARCOS FILHO, 1990).  

Na literatura, os testes com resultados rápidos e mais estudados estão 

relacionados com os processos iniciais da sequência de deterioração como a 

degradação das membranas celulares e a redução das atividades respiratórias e 

biossintéticas (DELOUCHE; BASKIN, 1973). Segundo Marcos Filho (2015), 

deterioração ou envelhecimento leva à queda gradativa da viabilidade e do vigor das 

sementes.  

A deterioração das sementes pode ser vista como um complexo de mudanças 

físicas, bioquímicas e fisiológicas que ocorrem com o passar do tempo, resultando 

na diminuição no grau de capacidade e desempenho da semente na produção de 

uma plântula normal (KRZYZANOWSKI; FRANÇA NETO, 2001). A dimensão das 

mudanças que ocorrem neste processo depende especialmente do período de 

tempo e condições de armazenamento (BINGHAM et al., 1994). 

A duração do processo de deterioração é determinada principalmente pela 

interação entre herança genética e fatores ambientais relacionados ao manejo pós-
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colheita das sementes (DELOUCHE; BASKIN, 1973). Delouche (1963) caracteriza a 

deterioração como processo inexorável, irreversível e mínimo na maturidade 

fisiológica, cuja velocidade varia entre lotes de sementes da mesma variedade, 

sendo variável entre sementes individuais dentro de um lote e com diferenças 

inerentes entre espécies quanto à longevidade.  

A deterioração começa a partir da maturidade fisiológica (deterioração zero) 

até a total perda da capacidade de germinar, tendo assim, papel determinante na 

qualidade da semente. A perda da germinação é o último efeito ou consequência da 

deterioração. Assim, a natureza progressiva da deterioração e seus efeitos iniciais 

não são levados em conta ao analisar-se apenas a germinação das sementes 

(DELOUCHE, 1963; MARCOS FILHO, 2015), como apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3. Sequência provável de alterações na semente durante a deterioração. 
(Fonte: Adaptado de Delouche & Baskin, 1973). 

 

A partir desta proposta de que a perda da capacidade germinativa é a 

consequência final do processo de deterioração da semente, pode-se considerar a 

existência de efeitos antes mesmo que a porcentagem de germinação seja afetada. 

Tais efeitos afetam significativamente o valor das sementes para semeadura e, por 

esta razão, é questão de interesse o estudo dos processos fisiológicos da 

deterioração de sementes (MARCOS FILHO, 2015). 
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É interessante ressaltar que o vigor das sementes é função de um conjunto 

de características que determinam o potencial para emergência rápida e uniforme de 

plântulas normais, sob ampla diversidade de condições ambientais (AOSA, 2002). 

Desse modo, a utilização de um único teste de vigor pode gerar informações 

incompletas. Marcos Filho (2015) recomenda na avaliação do vigor de sementes, a 

utilização da combinação dos resultados de diferentes testes, levando-se em 

consideração a finalidade do uso dos resultados e suas limitações. 

 

2.4 Avaliação do vigor de sementes baseados em testes bioquímicos 

 

Durante o processo de maturação as membranas celulares das sementes são 

as últimas a se organizarem, no entanto, são as primeiras a apresentarem sinais de 

deterioração após as sementes alcançarem o estádio de maturidade fisiológica 

(HEYDECKER, 1974). 

Os testes de vigor baseados na integridade dos sistemas de membranas da 

semente vêm merecendo especial atenção, por identificar o processo de 

deterioração na sua fase inicial e permitir que medidas corretivas sejam tomadas 

para reduzir ou minimizar o seu efeito na qualidade fisiológica da semente, 

designadamente o teste de condutividade elétrica, teste de lixiviação de potássio e 

cálcio destacam-se na avaliação indireta do potencial fisiológico das sementes 

(MARCOS FILHO, 2015). 

Quando sementes secas entram em contato com a água durante o processo 

de embebição, ocorre uma rápida e intensa lixiviação de eletrólitos proporcional ao 

estado de desorganização das membranas, seguida de uma redução na perda de 

solutos, à medida que os tecidos são reidratados, até atingir um estado de equilíbrio 

(SIMON; RAJA-HARUN, 1972).  

Durante a embebição, as membranas celulares se reestruturam, e essa 

capacidade de reorganização das membranas pela semente no início do processo 

de embebição influencia de forma direta na quantidade e a natureza dos solutos 

liberados para o meio externo (BEWLEY; BLACK, 1994; VIEIRA; KRZYZANOWSKI, 

1999), entre eles açúcares, aminoácidos, íons inorgânicos, entre outros. A 

integridade das membranas celulares, determinada pelo grau de alterações 

bioquímicas deteriorativas e/ou danos físicos, pode ser considerada como causa 
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fundamental de diferenças no vigor de sementes (POWELL, 1986). Para Abdul-Baki 

(1980), a velocidade de reorganização do sistema de membrana das sementes 

reflete o seu vigor, pois, quanto menor for o período de reestruturação, menor será 

a perda de lixiviados para o meio externo. 

Assim, o princípio dos testes é que apresentam um menor controle do fluxo 

de exsudatos liberando-os de maneira mais acentuada para o meio de embebição, 

são aquelas menor qualidade fisiológica. De modo que, sementes que possuem um 

maior controle do fluxo de exsudatos e ainda tem a capacidade de reorganizar o 

sistema de membranas, são consideradas com maior qualidade fisiológica (VIEIRA; 

KRYZANOSWSKI, 1999). 

Além disso, um maior incremento de exsudatos liberados para o meio de 

embebição promove a acidez do meio, maior liberação de íons e consequentemente 

uma leitura de altos valores de condutividade elétrica. A comparação entre os valores 

das leituras da liberação de solutos de diferentes lotes indica possíveis diferenças 

na qualidade das sementes (GUOLLO, 2017). 

 

2.4.1 Condutividade elétrica 

 

Dentre os testes que utilizam a lixiviação de eletrólitos para a avaliação do 

vigor de sementes, o teste de condutividade elétrica aplicado às sementes é um dos 

testes mais significativos quando se busca respostas quanto ao vigor de sementes, 

sendo mais conhecido e utilizado (ISTA, 2014).  

O teste de condutividade elétrica foi desenvolvido por Fick & Hibbard (1925), 

que associaram os baixos valores de germinação em sementes de capim timóteo a 

elevada liberação de solutos durante a embebição. O método foi aperfeiçoado por 

Matthews & Bradnock (1967) que estabeleceram uma metodologia para sementes 

de ervilha.   

Em 2001 a metodologia do teste de condutividade elétrica para sementes de 

ervilha foi incluída nas Regras para Análises de Sementes da ISTA (MARCHI; 

CICERO, 2003), e na metodologia são prescritas quatro amostras de 50 sementes, 

250mL de água deionizada, a 20ºC e leitura após 24 horas de embebição (ISTA, 

2014). Segundo Dias et al. (1996), recomenda-se a padronização de um valor de 

condutividade denominado ponto de partição para estimar o vigor das sementes, 

este valor é determinado de acordo com o comportamento de cada espécie.  
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O teste de condutividade elétrica é classificado como um teste bioquímico, em 

que os solutos liberados possuem propriedades eletrolíticas capazes de conduzir 

corrente elétrica que é medida através de um condutivímetro. Esse aparelho 

monitora a quantidade de exsudatos das sementes liberados para o meio externo, 

constituindo um importante método para avaliação da qualidade fisiológica de 

sementes (HAMPTON; TEKRONY, 1995), pois detecta rapidamente as diferenças 

de qualidade entre lotes com germinação semelhantes. 

Segundo Marcos Filho (2015), baseia-se  na integridade das membranas 

celulares e destaca-se, particularmente considerando a possibilidade de 

padronização, preenchendo alguns requisitos básicos (MATTHEWS; POWELL, 

1981), tais como: fundamentar-se em base teórica consistente, proporcionar 

resultados reproduzíveis e relacionados à emergência de plântulas em campo, além 

de envolver procedimento simples, de baixo custo e fornecer resultados com relativa 

rapidez, e possibilidade de ser padronizado como teste rotineiro devido sua 

reprodutividade (VIEIRA et al., 1994). 

Tal teste é eficiente e rápido na determinação da qualidade fisiológica das 

sementes (TORRES et al., 2015), em que o aumento na quantidade de lixiviados na 

água de embebição (LIMA et al., 2015) é proporcional ao nível de deterioração das 

sementes (AZEREDO et al., 2016). 

 Assim, o vigor das sementes está diretamente relacionado com a integridade 

das membranas celulares (SILVA et al., 2014), contudo, o teste pode ser influenciado 

pelo volume da água de imersão, teor de água das sementes, tempo e temperatura 

de embebição, conforme Pereira et al. (2015). Além da presença de sementes 

danificadas, tamanho da semente, genótipo e número de sementes utilizadas por 

amostra (KRZYZANOWSKI et al., 1999). Por isso, é necessária a sua padronização 

e adaptação a cada espécie, de modo que seja de fácil reprodutibilidade e permita 

resultados confiáveis. 

Resultados satisfatórios com o uso do teste tem sido relatados em pesquisas 

com várias espécies. A eficiência do teste na avaliação da qualidade fisiológica de 

sementes foi verificada em sementes de tomate (RODO et al., 1998), feijao vagem e 

quiabo (DIAS et al.,1998), feijao miúdo (TORRES et al., 1998), algodão (TORRES, 

1998), trigo (TAJBAKHSH, 2000), citromelo (CARVALHO et al., 2002), milheto 

(GASPAR; NAKAGAWA, 2002), soja (VIEIRA et al., 2004; COLETE et al., 2004), 

milho (ALVES et al., 2004), pimentão (OLIVEIRA; NOVEMBRE, 2005), pepino 
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(ABDO et al., 2005), cebola (DIAS et al., 2006), café (COSTA; CARVALHO, 2006), 

aveia preta (MENEZES et al., 2007) e pimenta (VIDIGAL et al., 2008). 

Porém, embora haja recomendações para a quantidade de sementes a ser 

usada, quantidade de água, temperatura e período de condicionamento, não se deve 

adotá-las sempre, visto que essas recomendações gerais nem sempre estabelecem 

diferenças quanto ao vigor entre os lotes de diferentes espécies de sementes 

estudadas. 

 

2.4.2 Lixiviação de potássio e cálcio  

 

A elevada lixiviação de solutos das sementes é a primeira consequência da 

redução do vigor das sementes de um lote, causada por danos de embebição e pela 

deterioração. Esses fatores interagem entre si, pois sementes mais deterioradas são 

mais susceptíveis aos danos de embebição e, consequentemente, ao aumento de 

lixiviados na água de imersão (MATTHEWS; POWELL, 2006). Durante a hidratação, 

as sementes liberam monossacarídeos, ácidos e íons (ARALDI; COELHO, 2015). 

O teste de lixiviação de potássio e cálcio baseia-se no princípio semelhante 

ao de condutividade elétrica. O teste de condutividade avalia indiretamente a 

concentração de eletrólitos liberados pelas sementes durante a embebição. 

Considerando que porção significativa destes eletrólitos é representada por vários 

íons inorgânicos, alguns estudos têm sido conduzidos visando determinar a 

liberação de cátions específicos pelas sementes em embebição (KIKUTI et al., 2008; 

VANZOLINI; NAKAGAWA, 2003; RODO et al., 2001; MIRANDA et al., 2003).  

 Dentre os íons que aparecem em maior concentração na solução de 

embebição das sementes destacam-se o potássio, o cálcio e o magnésio, que podem 

ser utilizados na determinação do vigor das sementes (FESSEL et al., 2010). No 

entanto, o potássio é liberado em maiores quantidades (ZUCARELI et al., 2013) e 

está relacionado com a regulação do potencial osmótico e ativação de enzimas nas 

células da semente. Por isso, a determinação desse íon pelo teste de lixiviação de 

potássio é rápida e tem se revelado adequada na avaliação da qualidade fisiológica 

de sementes (BARBIERI et al., 2012). Os íons cálcio e magnésio, estão dentre os 

que são lixiviados também em maiores quantidade pelas sementes (ZUCARELI et 

al., 2006).  



14 
 

 

O K+ é o principal íon em termos de quantidade lixiviada, podendo ser utilizado 

como indicador da integridade do sistema de membranas celulares, conforme 

trabalhos realizados por Barbieri et al. (2012); Favarato et al. (2011); Carvalho et al. 

(2009). Como um indicador da integridade da membrana celular, tem mostrado ser 

um índice rápido de avaliação do vigor de sementes de algumas espécies, como 

algodão (WOODSTOCK et al., 1985), feijão (BARROS et al., 1999), milho (MIGUEL; 

MARCOS FILHO, 2002), soja (DIAS et al., 1996; CUSTÓDIO; MARCOS FILHO, 

1997), tomate (PANOBIANCO; MARCOS FILHO, 2001), milho doce (ZUCARELI et 

al., 2013), arroz (BARBIERI et al., 2012), e trigo (DOURADINHO et al., 2015).  

Ribeiro et al. (2009), observaram que o teste de condutividade elétrica 

mostrou-se eficiente em detectar diferenças na qualidade fisiológica de lotes de milho 

pipoca. Por outro lado, Woodstock et al. (1985), observaram que a lixiviação de 

minerais individuais, como o potássio e o cálcio, foram melhores indicadores da 

qualidade de sementes de algodão do que a concentração de eletrólitos totais. E 

ainda, Alves et al. (2004) evidenciaram em sementes de milho que a lixiviação de 

potássio foi mais acentuada que a dos íons de cálcio.  

No entanto, Simon & Raja-Harun (1972) e Halloin (1975) observaram estreita 

relação entre os resultados de condutividade elétrica e a quantidade de K+ lixiviado 

em sementes de ervilha e algodão, respectivamente. Especificamente com relação 

às sementes de soja, Marcos Filho et al. (1984) obtiveram índices de correlação 

negativa e altamente significativos entre os resultados de lixiviação de potássio e os 

de germinação, primeira contagem de germinação e envelhecimento artificial; a 

determinação do potássio liberado pelas sementes foi realizada após 90 minutos de 

embebição. Estes autores constataram ainda, que este teste de simples execução, 

forneceu informações suficientes para caracterizar a maturidade fisiológica das 

sementes. 

Zucareli et al. (2013) observaram que para os teores de cálcio, que não houve 

diferença entre lotes, demonstrando, assim, que essa avaliação não foi eficiente na 

avaliação do vigor em sementes de milho doce. Resultados estes que corroboram 

com os obtidos por Costa et al. (2007) em sementes de cebola e por Vanzolini & 

Nakagawa (2003) em sementes de amendoim. 

A quantidade de íons lixiviados liberados pelas sementes, na água de 

embebição, pode ser influenciada pelo tamanho das sementes (DESWAL; 

SHEORAN, 1993), temperatura da água de embebição (MURPHY; NOLAND, 1982), 
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período de embebição das sementes (AOSA, 2002) e a presença de danos físicos 

nas sementes (DUKE; KAKEFUDA, 1981). 

Diante destas informações, a determinação do potássio e cálcio lixiviado 

durante a embebição das sementes pode se constituir em alternativa promissora 

para a avaliação rápida da qualidade fisiológica das sementes. Contudo, as relações 

entre volume de água para embebição, e período de condicionamento têm sido 

variáveis avaliadas, não havendo uma metodologia definida e padronizada. 

Desta forma, faz-se necessário avaliar a eficiência do teste de lixiviação de 

potássio e também de cálcio, comparativamente à outros testes considerados 

adequados para a determinação do vigor de sementes, procurando-se novos 

subsídios que permitam indicar a sua utilização em programas de controle de 

qualidade. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo foi conduzido com a cultivar S – 351 de propriedade da AAK 758 

– USA Richmond Corp. Os lotes de sementes de cártamo utilizados foram produzidos 

na safrinha 2017/2018 e obtidos através de experimentos realizados na Fazenda 

Escola da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí, GO (UFG) - 29°43' S; 

53°43' W e altitude de 670 m. As análises das sementes foram realizadas no 

Laboratório de Sementes e no Laboratório de Química da mesma Universidade. 

 

3.1 Determinação da curva de embebição das sementes de cártamo 

 

Determinou-se a curva de embebição das sementes de cártamo com 

subamostras de três lotes. Os lotes foram inicialmente homogeneizados, utilizando 

o divisor de solo (BRASIL, 2009) e caracterizados quanto ao grau de umidade pelo 

método da estufa a 105 ± 3 ºC por 24h com duas subamostras de 300 g de sementes, 

para cada lote (BRASIL, 2009). Quanto a massa de mil sementes, foram pesadas 

em balança analítica de precisão (0,001 g), em quatro repetições de oito 

subamostras de 100 sementes para cada lote (BRASIL, 2009), e corrigidos a 8% de 

umidade, a qual é recomendada pelo cártamo. Posteriormente, realizou-se o teste 

de germinação, onde foram semeadas oito repetições de 25 sementes em substrato 

entre papel, sobre uma folha de papel ‘mata-borrão’ umedecida com um volume de 
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água (mL) equivalente a 2,5 vezes a massa do papel seco (g) (BRASIL, 2009), 

cobertas com uma folha do mesmo papel, dentro de uma caixa plástica transparente 

(11,0 x 11,0 x 3,5 cm), com contagem final aos oito dias, conforme Gama (2018) e 

mantidas em câmaras de germinação do tipo BOD (Biochemical Oxygen Demand). 

Foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes por lote, e posteriormente 

colocadas em copos plásticos contendo 150 mL de água destilada. Após 10 minutos 

as mesmas foram retiradas da água, secadas e pesadas. Esse procedimento se 

repetiu por duas horas e meia, seguindo-se de pesagens a cada 30 minutos por três 

horas, posteriormente, realizou-se pesagens a cada hora pelo período de quatro 

horas. Em seguida, esses períodos para as pesagens foram aumentados para uma 

hora e meia no período de sete horas e meia e, por fim, efetuou-se pesagens a cada 

duas horas em um período de oito horas, totalizando 25 horas de acompanhamento 

da embebição das sementes de cártamo. A pesagem das sementes foi realizada até 

que 50% destas apresentassem emissão de radícula. 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado e a 

porcentagem de embebição foi calculada segundo a expressão (MF- MI)/(MI*100), 

onde MF é a massa final das sementes e MI é a massa inicial. 

 

3.2 Caracterização da qualidade inicial dos lotes de sementes de cártamo 

 

Neste trabalho foram utilizados outros 12 lotes de sementes de cártamo. 

Conforme as prescrições das Regras para Análise de Sementes – RAS (BRASIL, 

2009), os lotes foram inicialmente homogeneizados, utilizando o divisor de solo, 

passando-as três vezes pelo aparelho. Posteriormente, todos foram acondicionados 

em sacos de papel tipo Kraft e colocados em sacos plásticos de polietileno de baixa 

densidade (45,0 x 35,0 cm) fechados, para evitar perdas de água. Em seguida, foram 

colocados em ambiente climatizado, a uma temperatura e umidade média de 8 ºC e 

80%, respectivamente, até o momento de execução dos testes. 

Logo após, as sementes foram caracterizadas quanto aos seguintes testes e 

determinações, conduzidos em delineamento inteiramente casualizado, com 

exceção do teste de emergência de plântulas em campo que foi em delineamento de 

blocos casualizados: 

Grau de umidade – determinado pelo método da estufa a 105 ± 3 ºC por 24h 

com duas subamostras de 300 g de sementes, para cada lote (BRASIL, 2009). 
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Massa de mil sementes – foram pesadas, em balança analítica de precisão 

(0,001g), em quatro repetições de oito subamostras de 100 sementes para cada lote 

(BRASIL, 2009), corrigidos para 8% de umidade, na qual se recomenda para 

cártamo. 

Germinação – foram semeadas oito repetições de 25 sementes em substrato 

entre papel sobre uma folha de papel ‘mata-borrão’ umedecida com um volume de 

água (mL) equivalente a 2,5 vezes a massa do papel seco (g) (BRASIL, 2009), 

cobertas com uma folha do mesmo papel, dentro de uma caixa plástica transparente 

(11,0 x 11,0 x 3,5 cm), com contagem final aos oito dias, conforme Gama (2018).  

Nas câmaras de germinação do tipo BOD, após a instalação dos testes, as 

caixas plásticas transparentes permaneceram acondicionadas dentro de sacos 

plásticos de 45 x 35 cm, fechados, para evitar a desidratação (COIMBRA et al., 

2007). 

Primeira Contagem – efetuada em conjunto com a geminação, descrito 

anteriormente, com contagem aos três dias (GAMA, 2018), contabilizando o número 

de plântulas normais conforme a RAS (BRASIL, 2009). 

Precocidade de Emissão de Radícula Primária – para condução deste teste 

foram utilizados quatro subamostras de 20 sementes, distribuídas em substrato rolo 

de papel, e umedecidas com quantidade de água equivalente a 2,5 vezes o peso do 

papel e mantidas em BOD regulado a temperatura de 25ºC. Após a instalação do 

teste foram contabilizados o número de plântulas que emitiram a raiz primária com 

tamanho de no mínimo 2 mm de comprimento (TIMM et al., 2015), no período de 24 

e 48 horas. 

Emergência de plântulas em campo – foram realizados dois testes de 

emergência de plântulas em campo em época diferentes (novembro a dezembro de 

2018 e março a abril de 2019), mediante a semeadura de quatro subamostras de 50 

sementes por lote em sulcos de um metro de comprimento. No primeiro experimento 

EC (1) a semeadura foi realizada com dois centímetros de profundidade e no 

segundo experimento EC (2) com quatro centímetros de profundidade, em ambos a 

semeadura foi distanciada em 45 cm entre linhas e irrigadas apenas no dia da 

semeadura.  
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As informações meteorológicas de temperatura e precipitações foram 

disponibilizadas pelo INMET, no período de condução dos dois testes de emergência 

de plântulas em campo e seguem representadas na Figura 4. 

Figura 4. Temperaturas máxima, média e mínima, e precipitação vigentes no período 
de condução dos testes de emergência de plântulas em campo da EC (1) 
(A) e EC (2) (B). INMET, Jataí – Goiás, 2019. 

 

As avaliações foram efetuadas com a contagem das plântulas emergidas até 

a estabilização da emergência de plântulas em cada lote, e os resultados expressos 

em porcentagem de emergência (NAKAGAWA, 1994). Na emergência considerou-

se plântulas emergidas àquelas que apresentaram cotilédones acima do solo. Além 

disso, foi contabilizado a primeira contagem da emergência quando 50% + 1 do total 

de plântulas dos lotes emergiram. 

 Índice de velocidade de emergência – conduzido juntamente com os dois 

testes de emergência de plântulas em campo, através de contagens diárias a partir 

da emergência da primeira plântula até a estabilização da emergência. O índice foi 

calculado conforme metodologia descrita por Maguire (1962). 

 

IVE = índice de velocidade de emergência;  

G1, G2, Gn = número de plântulas normais computadas na primeira, na segunda e 

na última contagem, respectivamente;  

N1, N2, Nn = número de dias de semeadura à primeira, segunda e última contagens, 

respectivamente.  

(A) (B) 
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Tempo inicial, final, médio, sincronia e frequência relativa da emergência 

de plântulas – a partir dos dados de contagem diária de plântulas emergidas dos 

dois testes de emergência de plântulas em campo, também foram determinados os 

tempos inicial (ti), final (tf) e médio (tm), a sincronia (Z) e a frequência relativa da 

emergência (fr). Para isso, foi utilizado as fórmulas descritas em Santana & Ranal 

(2004). 

 

tm = tempo médio;  

ti = tempo entre o início do experimento e a i-ésima observação (dia ou hora);  

ni = número de sementes que germinam no tempo ti (não o número acumulado, 

mas o número referido para a i-ésima observação);  

k = último tempo de emergência das sementes.  

 

 

 

Z = sincronia; 

fr = frequência relativa da emergência;  

log2 = logaritmo de base 2;  

k = último dia de observação.  

 

 

 

fr = frequência relativa da emergência;  

ni = número de sementes emergidas no dia i;  

k = último dia de observação. 

Após a caracterização da qualidade inicial dos lotes, efetuou-se o estudo da 

adequação da metodologia para condução do teste de condutividade elétrica para 

sementes de cártamo utilizando os 12 lotes. 
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3.2.1 Metodologia para o teste de condutividade elétrica  

 

Para determinação de metodologia realizou-se o teste em três etapas, 

conduzido em delineamento de blocos casualizados:  

Primeira etapa - determinação de período: objetivou-se determinar o 

período de embebição (2, 4, 6, 8 e 16 horas), utilizando para cada lote quatro 

amostras de 50 sementes embebidas em 75 mL, conduzido em esquema fatorial 12 

lotes x 5 períodos. Vale ressaltar que utilizou-se a quantidade de 50 sementes no 

volume de água destilada de 75 mL, devido ser o mais usual, como para sementes 

de ervilha (ISTA, 2014). Os períodos de embebição foram pré-estabelecidos de 

acordo com a curva de embebição de sementes de cártamo, e para adequação ao 

horário de expediente de laboratório.  

Segunda etapa - determinação de volume: consistiu-se em determinar o 

volume de embebição para as sementes de cártamo (50, 75, 100, 150 e 200 mL), 

utilizando para cada lote quatro amostras de 50 sementes embebidas no período 

determinado na primeira etapa, conduzido em esquema fatorial 12 lotes x 5 volumes. 

Terceira etapa - determinação de quantidade de sementes: teve por 

finalidade indicar qual a quantidade de sementes a ser empregada para condução 

do teste, utilizando para cada lote quatro amostras de 25 e 50 sementes embebidas 

no volume e período determinados nas duas etapas anteriores, conduzido em 

esquema fatorial 12 lotes x 2 quantidade de sementes. 

As quatro amostras de cada lote foram retiradas ao acaso das amostras, e 

posteriormente realizou-se a pesagem das mesmas em balança analítica com 

precisão de 0,0001g. Em seguida foram colocadas em copos plásticos para embeber 

em água destilada nos volumes e períodos supracitados.  

Transcorridos os períodos programados para a embebição, determinou-se a 

condutividade elétrica da solução com um condutivímetro de bancada modelo CG 

1800. Após as leituras, calculou-se os valores da condutividade elétrica por grama 

de sementes e os resultados expressos em μS cm-1 g-1 (VIEIRA; KRZYZANOWSKI, 

1999), utilizando a seguinte fórmula: 

 

 

Onde: 

CE = condutividade elétrica 
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L = leitura da amostra no condutivímetro em μS.cm-1.g-1 

B = leitura do “branco”, água destilada ou deionizada, μS.cm-1.g-1 

P = peso da amostra em gramas. 

 

3.2.2 Metodologia para os testes de lixiviação de potássio e cálcio 

 

Para determinação de metodologia realizou-se os testes em duas etapas, 

conduzido em delineamento de blocos casualizados utilizadas quatro repetições de 

25 sementes de cada lote, oriundas da porção de sementes puras, pesadas com 

precisão de 0,001 g: 

Primeira etapa - determinação de volume: consistiu-se em determinar o 

volume de embebição para as sementes de cártamo (50, 75, 100 e 125 mL), 

conduzido em esquema fatorial 12 lotes x 4 volumes, no período de 90 minutos, 

baseando-se em pesquisa de Dias et al. (1995) com sementes de soja. A quantidade 

de sementes utilizada para iniciar o teste estão respaldadas mediante os resultados 

obtidos no capítulo anterior. 

Segunda etapa -  determinação de período: determinar o período de 

embebição (30, 60, 90, 120, 150 e 180 minutos), avaliados em esquema fatorial 12 

lotes x 6 períodos.   

Para a determinação da quantidade de potássio e cálcio lixiviado foi utilizado 

o aparelho medidor de potássio LAQUAtwin (HORIBA) B - 731 K+ e o medidor de 

cálcio LAQUAtwin (HORIBA) Sensor Model 5050 Ca2+. Os resultados obtidos foram 

expressos em ppm de cada íon/g de semente. Está determinação de metodologia foi 

baseada em trabalhos desenvolvidos por Marcos Filho et al., (1984), e adaptadas 

com medidor portátil.  

 

3.3 Procedimento Estatístico 

 

Para a curva de embebição, os dados da caracterização inicial dos três lotes 

foram comparadas pelo teste de Tukey (1953) a 5% de probabilidade. Para 

determinar a curva de embebição, os dados foram submetidos à análise de 

regressão calculada para equações cúbicas, calculando os pontos de inflexão.  

Os dados dos testes de caracterização da qualidade inicial obtidos foram 

submetidos aos testes de normalidade e homogeneidade, seguidos das análises de 
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variância para todas as características avaliadas e as médias dos tratamentos foram 

comparadas pelo método de agrupamento de Scott-Knott (1974), a 1 e 5% de 

probabilidade. 

Para condutividade elétrica e lixiviação de potássio e cálcio, os dados foram 

submetidos à análise de variância a 1 e 5% de probabilidade pelo teste F, sendo as 

médias dos lotes também comparadas pelo método de agrupamento de Scott-Knott 

(1974). Os dados referentes aos volumes e períodos de embebição foram 

submetidos à análise de regressão para equações lineares e quadráticas, sendo 

calculado ponto de máximo e mínima, e aceitas as equações significativas até 5% 

de probabilidade pelo teste F, com o maior coeficiente de determinação (R2). 

Para verificar a eficiência das metodologias foi realizada a análise de 

componentes principais, a qual foi processada no programa R (R CORE TEAM, 

2016). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Determinação da curva de embebição das sementes de cártamo 

 

Na caracterização inicial dos três lotes utilizado neste estudo (Tabela 1), 

observa-se o grau de umidade entre 5,98 e 6,73, e a massa de mil sementes não 

diferiu entre os lotes, situando entre 28,395 e 29,018 g. A germinação dos três lotes 

foi de 85 a 91%, não diferindo entre os três lotes. Para a cultura do cártamo ainda 

não existe padrão na legislação referente à germinação, no entanto, a germinação 

foi superior a 60%, que é o mínimo recomendado para a produção e a 

comercialização de sementes de espécies de grandes culturas inscritas no Registro 

Nacional de Cultivares (RNC) não contemplados com padrão específico (BRASIL, 

2013). 
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Tabela 1. Grau de umidade inicial em porcentagem e massa de mil sementes em 

gramas dos lotes utilizados na determinação da curva de embebição de 

sementes de cártamo 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. CV: Coeficiente de variação. – não submetido a análise estatística. *Corrigido a 8% 

de umidade. 

O processo de embebição de água pela semente desencadeia uma sequência 

de mudanças metabólicas que culminam com a protrusão da radícula, quando se 

refere às sementes viáveis e não dormentes (Carvalho & Nakagawa, 2012). As 

sementes dos três lotes de cártamo se ajustaram ao modelo cúbico, obedecendo o 

padrão trifásico de absorção de água (Figura 5), tendo sua fase I completa após 9,87, 

10,90 e 9,79 horas de teste para os lotes A, B e C, respectivamente. A fase II situou-

se entre 10,18 a 17,88 horas, e por fim fase III iniciou após 18 horas. Desta forma 

compreende-se que a absorção de água pelas sementes de cártamo foi muito mais 

intensa nas primeiras seis horas, estabilizando-se durante a fase II e retomando na 

fase III, com base nos pontos de inflexão oriundos das equações cúbicas. 

Figura 5.  Dados ajustados para a curva de embebição de três lotes de sementes de 
cártamo. Jataí, GO – 2018.  

Lotes Grau de umidade (%) Massa de mil sementes* (g) Germinação (%) 

A 6,73 28,957 a 90 a 

B 6,07 28,395 a 85 a 

C 5,98 29,018 a 91 a 

CV (%) - 3,75 7,25 
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A primeira fase ocorreu de forma rápida, observa-se que a inclinação da curva 

diminui com o ganho de água. De acordo com Vertucci & Leopold (1983), essa 

configuração deve-se ao fato de as sementes antes da embebição terem potencial 

hídrico muito negativo e, quando em contato com a água, a primeira fase é de rápida 

absorção, pela diferença de potencial existente entre a semente e o meio. Esse 

gradiente de umidade diminui concomitantemente com o declínio na taxa de 

absorção. Bewley et al. (2013) argumentam que a fase I, denominada embebição, é 

consequência de potencial matricial e, portanto, processo físico, que ocorre 

independentemente da viabilidade ou dormência das sementes, desde que não 

relacionada a impedimentos físicos à entrada de água. 

Após este período as sementes iniciaram o segundo estádio que é 

caracterizado por uma redução drástica de absorção de água. Neste período, as 

células das sementes não podem mais absorver água porque não podem mais 

expandir e são reativados os processos metabólicos requeridos para o crescimento 

do embrião, com aumento da difusão de solutos para regiões de marcante 

metabolismo, principalmente, na região do embrião (CASTRO et al., 2004). Estes 

dados corroboram com a afirmativa de Pires et al. (2017), que discorrem que a fase 

II é estacionária e ocorre em função do balanço entre o potencial osmótico e o 

potencial de pressão. Na fase III as sementes voltaram a absorver água. Esta fase 

só ocorre em sementes viáveis e não dormente e é caracterizada pela emissão da 

raiz primária. 

De forma geral, essas três fases originam a curva de absorção de água pela 

semente (MARCOS FILHO, 2015), com a absorção de água, o intervalo de 

preparação e ativação metabólica, e por fim, a protusão radicular. O teste se 

completou com a emissão da radícula, após 18 horas do seu início, diferente de 

outras oleaginosas como pinhão-manso que necessita de 60 horas para finalização 

da descrição da curva de embebição (EVENCIO et al., 2011). 

Assim, pode-se constatar que a absorção de água pelas sementes seguiu um 

padrão trifásico, no qual o tempo de embebição da semente induz três estádios 

diferenciados do processo germinativo. O conhecimento do padrão trifásico permite 

determinar o tempo de imersão para tratamentos pré-germinativos ou testes com 

embebição das sementes (BEWLEY et al., 2013); fator fundamental na adaptação 

do teste de condutividade elétrica (ZUCHI et al., 2012), pois, os programas de 

controle de qualidade de sementes buscam informações sobre o vigor dos lotes em 
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período de tempo relativamente curto. Além disso, é notável que a partir de 18 horas 

de embebição não se pode considerar como sementes de cártamo, e sim plântulas, 

visto que já emitiram a raiz primária 

 

4.2 Caracterização da qualidade inicial dos lotes de sementes de cártamo 

 

Dentre todas as variáveis analisadas, a massa de mil sementes e precocidade 

de emissão de radícula primária no período de 24 horas apresentaram diferença 

estatística entre os lotes (Tabela 2).  

Tabela 2. Resumo da análise de variância dos dados de grau de umidade (GU), 
massa de mil sementes (MM), germinação (G), plântulas anormais e 
mortas, primeira contagem da germinação, e precocidade de emissão de 
radícula primária em 24 e 48 horas de doze lotes de sementes de cártamo 

**,*,ns Significativo a 1 e 5% de probabilidade e não significativo pelo teste de F, respectivamente. FV: 
Fonte de variação. GL: Graus de liberdade. CV: Coeficiente de variação. – não submetido a análise 
estatística. 

As sementes dos 12 lotes de cártamo apresentaram grau de umidade entre 

5,41 e 6,73% (Tabela 3), e essa semelhança dos valores de teor de água das 

sementes é primordial para que os testes de análise de qualidade não sejam 

afetados por diferenças na atividade metabólica e velocidade de umedecimento 

(STEINER et al., 2011; MELO et al., 2016; SILVA et al., 2017), e assim não 

comprometem os resultados de testes de vigor que dependem da velocidade de 

umedecimento (MARCOS FILHO, 2015). Girardi et al. (2013) encontraram grau de 

umidade entre 6,90% a 8,80% para os lotes de sementes de cártamo. Valores estes, 

recomendados para sementes oleaginosas, uma vez que valores superiores ao 

considerado seguro podem aumentar o processo respiratório das sementes, a 

mobilização de reservas e liberação de energia, acelerando assim a deterioração 

(MARCOS FILHO, 2015). 

 

 

 

FV GU 

Quadrados médios 

MM G 
Plântulas Primeira 

Contagem 

Precocidade de 
emissão  

Anormais Mortas 24h 48 h 

Lotes (L) 11 78,37** 60,89ns 1,03ns       2,32ns 88,54ns 134,61* 43,75ns       
Resíduo 33 1,38 45,30 0,80 1,67 80,14 52,25 36,11              

CV (%) - 3,67 7,46 66,64 48,33 10,88 8,62 6,28 



26 
 

 

Tabela 3. Médias dos dados de grau de umidade (GU), massa de mil (MM), primeira 
contagem da germinação (PCG), germinação (G) e precocidade de 
emissão de radícula primária no período de 24 e 48 horas (PER) para os 
12 lotes de sementes de cártamo 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo método de Scott-Knott a 1 e 

5% de probabilidade. *Corrigido a 8% de umidade. 

Nota-se na Tabela 3 que as sementes dos lotes 2, 3, 4 e 5 foram as que 

apresentaram maior massa, enquanto os lotes 8, 9 e 10 apresentaram menores de 

massa. Avaliando a massa de mil sementes de lotes de cártamo, Abud et al. (2010) 

observou o maior valor de 33,75 g e Omidi et al. (2012) encontrou o maior valor de 

31,15 g. Segundo Carvalho & Nakagawa (2012) e Marcos Filho (2015) as sementes 

maiores e as de maior densidade são as que possuem, normalmente, embriões bem 

formados e com maiores quantidades de reservas, potencialmente, as mais 

vigorosas. A partir do que foi reportado por Brasil (2009), 1 g sementes de cártamo 

representa 30 sementes, de modo que 1000 sementes correspondem a 33 g, valor 

próximo a este foi observado pelos lotes 1, 2, 3, 4 e 5.  

Vale destacar que para os resultados do teste de germinação, não houve 

diferença entre os lotes analisados (Tabela 2), cuja germinação foi mantida entre 87 

e 95% (Tabela 3). É interessante não haver diferença entre a germinação, pois a 

redução do poder germinativo é uma das últimas etapas da sequência de 

deterioração. Powell (1986), afirma que para comparação coerente do vigor de lotes 

de sementes, além de germinação semelhante, é interessante que os lotes 

apresentem baixa porcentagem de plântulas anormais e sementes mortas, como os 

dados obtidos neste estudo, as quais não foram significativas entre os lotes. Além 

disso, é importante que as amostras avaliadas tenham germinação semelhante com 

os padrões estabelecidos para a comercialização. 

Lotes GU (%) MM* (g) PCG (%) G (%) 
PER (%)  

24 h 48 h  

1 6,73 33,482 b 81 a 90 a 88 a 97 a 
2 6,00 37,222 a 83 a 87 a 84 a 98 a 
3 6,34 36,447 a 78 a 87 a 89 a 89 a 
4 6,27 38,230 a 85 a 92 a 85 a 99 a 
5 6,38 38,453 a 82 a 88 a 87 a 97 a 
6 6,14 30,004 c 80 a 90 a 87 a 94 a 
7 6,21 30,456 c 83 a 88 a 85 a 90 a 
8 5,41 27,966 d 84 a 93 a 72 b 97 a 
9 6,07 26,624 d 80 a 95 a 93 a 95 a 

10 5,46 28,096 d 91 a 95 a 77 b 98 a 
11 6,02 29,084 c 84 a 92 a 79 b 99 a 
12 5,62 28,745 c 81 a 90 a 86 a 99 a 
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Ainda não existe padrão na legislação brasileira indicando à germinação de 

sementes de cártamo. Contudo, as sementes apresentaram valores superiores a 

60%, que é o padrão mínimo recomendado tanto para a produção, quanto para 

comercialização de sementes de espécies de grandes culturas inscritas no registro 

nacional de cultivares (RNC) não contemplados com padrão específico (BRASIL, 

2013). Além disso, a média da porcentagem de germinação para cártamo encontrada 

na literatura é de 60 % (FREITAS et al., 2018). 

Os 12 lotes de sementes de cártamo também não diferiram quanto a primeira 

contagem do teste de germinação (Tabela 2), os doze lotes situaram nos valores 78 

a 91% (Tabela 3). Este teste é considerado um indício de vigor e que, várias vezes, 

expressa melhor as diferenças de velocidade de germinação entre lotes de sementes 

(NAKAGAWA,1999), e também está na sequência de deterioração após a 

degeneração das membranas. 

Com relação a avaliação da precocidade de emissão da raiz primária dos 12 

lotes de cártamo (Tabela 2), utilizando o critério com tamanho de no mínimo 2 mm 

de comprimento, verificou-se que o teste não permitiu a separação de lotes em níveis 

distintos de vigor para o teste de 48 horas, variando de 90% a 99% (Tabela 3), 

classificando-os com a mesma qualidade. 

A precocidade de emissão da raiz primária dos doze 12 lotes de cártamo 

quando avaliado após 24 horas (Tabela 3), variou de 73% a 93%, sendo possível 

detectar diferenças entre lotes em dois níveis de vigor. Os lotes 8, 10 e 11 

apresentaram 72, 77, 79%, respectivamente, de precocidade de emissão de radícula 

primária, enquanto os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, e 12 apresentaram 88, 84, 89, 85, 

87, 87, 85, 93 e 86% respectivamente. O teste de precocidade de emissão da raiz 

primária permite identificar lotes de sementes que apresentam elevado padrão de 

qualidade, e se apresenta como uma das estratégias para se garantir o rápido 

estabelecimento em campo, além de um estande adequado da lavoura e alto 

potencial produtivo.  

É possível notar que os lotes 8 e 10 também apresentaram baixa massa de 

mil sementes, e em determinadas situações as sementes com menor massa 

expressam o menor vigor, conforme Haig & Westoby (1991), os quais verificaram 

que o acúmulo maior de tecidos de reserva promove o estabelecimento mais rápido 

das plântulas.  
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Na Tabela 4 encontram-se o resumo da análise de variância dos dados dos 

dois testes de emergências de plântulas em campo EC (1) e EC (2), nos quais 

verificou-se diferença significativa entre os lotes nas variáveis de emergência, 

primeira contagem de emergência, índice de velocidade de emergência, tempo 

médio e sincronia apenas na EC (1). Examinando-se os dados da análise de 

variância da EC (2), constata-se que não houve efeitos significativos entre os lotes 

para nenhuma das variáveis.  

Tabela 4. Resumo da análise de variância dos dados de emergência (E), primeira 
contagem de emergência (PCE), índice de velocidade de emergência 
(IVE), tempos inicial, final e médio e sincronia dos testes de emergência 
de plântulas em campo EC (1) e EC (2) de doze lotes de sementes de 
cártamo 

**,*,ns Significativo a 1 e 5% de probabilidade e não significativo pelo teste de F, respectivamente. FV: 
Fonte de variação. GL: Graus de liberdade. CV: Coeficiente de variação. – não submetido a análise 
estatística. 

Visualizando a Tabela 5, nota-se que dentre os lotes avaliados, os resultados 

do teste de emergência de plântulas apontaram sementes dos lotes 1 ao 11 como 

de maior vigor, com uma média de 85% de emergência. Menegaes et al. (2017) 

observaram em sementes de cártamo uma média de 87% de emergência de 

plântulas em campo, em condições semelhantes ao deste estudo.  As dos lotes 3 e 

12 apresentaram menor vigor, com 76 e 66% de emergência, respectivamente.  

Em relação a emergência da EC (2), não houve diferença significativa entre 

os lotes (Tabela 5), no entanto, variou de 84 a 67%. Analisando lotes de sementes 

de cártamo em condições semelhantes, Ramos et al. (2018) também reportaram 

FV GL 

Quadrados médios 

EC (1) 

E (%) PCE (%) IVE 
Tempos 

Sincronia 
Inicial Médio Final 

Lotes (L) 11 162,52** 282,92** 1,96* 0,00ns 0,56** 0,15ns 0,01** 
Blocos 3 7,23ns 30,67ns 0,17ns 0,00ns 0,01ns 0,24ns 0,00* 

Resíduo 33 16,00 38,68 0,21 0,00 0,03 0,19 0,00 

CV (%) - 4,86 13,62 5,03 0,00 4,73 7,43 10,99 

FV GL 

Quadrados médios 

EC (2) 

E (%) PCE (%) IVE 
Tempos 

Sincronia 
Inicial Médio Final 

Lotes (L) 11 128,15ns 61,71 ns 0,44ns 0,28ns 0,04ns 1,09ns 0,00 ns 
Blocos 3 6,55ns 577,41** 0,36ns 1,05* 1,19** 0,22 ns 0,01* 

Resíduo 33 63,82 55,11 0,24 0,28 0,13 0,91 0,00 

CV (%) - 10,73 20,17 11,09 8,07 4,21 8,15 25,07 
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porcentagem de plântulas emergidas de 75%, porém, estatisticamente não houve 

diferença entre os lotes, assim como no presente estudo.  

Tabela 5. Médias dos dados de emergência de plântulas em campo (E), primeira 
contagem de emergência (PCE), índice de velocidade de emergência 
(IVE), tempo médio (TM) e sincronia (Z) de doze lotes de sementes de 
cártamo da EC (1) e EC (2) 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo método de Scott-Knott a 1 e 

5% de probabilidade. 

O índice de velocidade de emergência, que por sua vez indicou três níveis de 

vigor (Tabela 5). Valores maiores de IVE resultam no estabelecimento mais rápido 

da cultura em campo, garantindo teoricamente, maiores chances de sobrevivência e 

melhor desenvolvimento da planta (SANTOS et al., 2017). 

 Um dos conceitos mais antigos de vigor de sementes está relacionado ao 

índice de velocidade de emergência, e embora os lotes de sementes apresentem 

porcentagens de germinação semelhantes, frequentemente registram-se diferenças 

na velocidade de emergência, sugerindo que existem diferenças de vigor entre eles 

Lotes 
  EC (1)   

E (%) PCE (%) IVE TM Z 

1 83 a 54 a 9,54 a 4,18 c 0,52 b 
2 84 a 49 a 9,54 a 4,13 c 0,48 b 
3 76 b 32 c 8,32 b 4,53 b 0,47 b 
4 84 a 46 a 9,20 a 4,10 c 0,44 c 
5 86 a 51 a 9,85 a 4,01 c 0,50 b 
6 87 a 42 b 9,64 a 4,03 c 0,45 c 
7 80 a 58 a 9,32 a 4,35 b 0,59 a 
8 89 a 46 a 9,89 a 3,88 c 0,42 c 
9 87 a 32 c 9,31 a 3,97 c 0,40 c 

10 86 a 56 a 9,93 a 4,01 c 0,51 b 
11 83 a 42 b 9,20 a 4,17 c 0,42 c 
12 66 c 43 b 7,53 c 5,27 a 0,50 b 

Lotes 
  EC (2)   

E (%) PCE (%) IVE TM Z 

1 68 a 36 a 4,17 a 8,41 a 0,21 a 
2 67 a 32 a 3,89 a 8,59 a 0,27 a 
3 66 a 31 a 3,94 a 8,76 a 0,21 a 
4  79 a  45 a 4,81 a 8,40 a 0,23 a 
5 77 a 36 a 4,56 a 8,57 a 0,28 a 
6 78 a  38 a 4,62 a 8,71 a 0,21 a 
7  75 a 38 a 4,50 a 8,61 a 0,21 a 
8  84 a 39 a 4,95 a 8,69 a 0,22 a 
9  82 a 41 a 4,90 a 8,57 a 0,20 a 

10 74 a 35 a 4,43 a 8,53 a 0,23 a 
11  73 a 34 a 4,33 a 8,63 a 0,20 a 
12 72 a 39 a 4,31 a 8,64 a 0,19 a 
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(NAKAGAWA, 1999), sendo mais vigorosas, portanto aquelas sementes com maior 

velocidade de emergência. 

Quando se compara ao ranqueamento da massa de mil, percebe-se que a 

variação do tamanho das sementes não influenciaram na emergência e velocidade 

de emergência das plântulas de cártamo, igualando aos resultados obtidos por Abud 

et al. 2010.  

Para os dados referentes à primeira contagem de emergência (PCE) da EC 

(1) registrou-se um percentual de 32% para sementes dos lotes 3 e 9, diferindo das 

que apresentaram 42% para 6 e 11, e 43% para o 12. Os demais lotes não diferiram 

entre eles, sendo superiores aos citados, apresentando percentual acima de 46%. 

Para a primeira contagem de emergência (PCE) da EC (2) os doze lotes também 

não diferiram estatisticamente entre eles (Tabela 5). 

A maior sincronia referente a EC (1) de emergência obtida foi de 0,59 pelo lote 

7, que apresentou ainda uma das menores massa de mil sementes, reafirmando a 

verificação de Marcos Filho (2015), que nem sempre as sementes com maior massa 

apresentam necessariamente o maior vigor. Assim, a sincronia de todos os lotes 

pode ser considerada mediana, uma vez que este valor pode variar de 0 a 1. 

Considerando esta observação, pôde-se notar que as menores sincronias de 

emergência dos lotes estudados foram obtidas pelos lotes 4, 6, 8, 9 e 11. Já os dados 

correspondentes ao índice de sincronia da EC (2) mostraram valores muito baixos, 

próximos a zero (0,19 a 0,28), sugerindo a falta de sobreposição de emergência das 

sementes no tempo (Tabela 5). 

O tempo inicial de emergência das sementes de cártamo foi ao terceiro dia 

após a semeadura e prolongou-se até 5,93 dias, tempo final, no entanto, não 

apresentaram efeito significativo entre os lotes. Já o tempo médio de emergência 

(Tabela 5) situou entre 3,88 dias a 5,27 dias, classificando os lotes em três níveis de 

vigor, sendo os de maior vigor os lotes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 por obterem o menor 

tempo médio para emergirem. No lote 12 houve o maior tempo médio de emergência, 

logo, resultando em menor vigor, os demais lotes tiveram valores intermediários 

classificando, as sementes dos mesmos, como vigor médio. Pelos dados da EC (2) 

pode-se observar a lenta emergência das sementes dos 12 lotes de cártamo, quando 

comparada com a EC (1), o que significa um atraso na formação do estande de 

cártamo, uma vez que foi gasto um tempo maior para as plântulas emergirem, no 
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qual o pico de emergência ocorre por volta do sexto dia. O tempo médio dos doze 

lotes situou-se em 8,59, e o final entre 13 a 15 dias após a semeadura. 

A diferença de tempo em emergir entre os dois testes de emergência pode 

ser explicado pelo fato das diferenças de profundidade de semeadura, uma vez que, 

a semeadura mais profunda dificulta a emergência das plântulas, pois o solo funciona 

como uma barreira física (ROSA et al., 2009), além de dificultar a absorção de água 

pelas sementes e, consequentemente, retardar os processos germinativos (FANTIN; 

PEREZ, 2004). Deste modo, observa-se uma tendência de redução do índice de 

emergência de acordo com a profundidade de semeadura, como demonstra Muniz 

Filho et al. (2004). 

O atraso na emergência de plântulas expõe as sementes à ação dos 

patógenos de solo por maior período de tempo, aumentando a possibilidade de 

infecção e colonização do eixo embrionário (MACHADO, 2000). Ramos et al. (2009) 

expõe através de seus resultados que, sementes com reservas oleaginosas, esse 

atraso é ainda mais agravante, pois além de infecção por patógenos, aumenta as 

chances de deterioração em função da peroxidação de lipídios.  

Nas Figuras 6 e 7 observa-se a frequência relativa da primeira emergência de 

plântulas em campo, na qual é possível observar se ao longo do tempo as plântulas 

emergem até atingirem um valor máximo e depois declinam, ou se atinge o máximo, 

declina e volta a subir (SANTANA; RANAL, 2004). 

Os polígonos de frequência da EC (1) (Figura 6), apresentaram distribuição 

homogênea da emergência, que ocorreu em um único pico, entre 3 e 6 dias após a 

semeadura, resultado que confere rapidez e uniformidade na formação das 

plântulas. Dentre os 12 lotes, o lote 3 foi o único que apresentou polígono com 

caráter polimodal, com emergência heterogênea em dois picos.  

Já na EC (2), observa-se na Figura 7 que a maioria dos lotes diferem quanto 

ao número, posição e frequência das modas. As distribuições de frequência 

demonstraram que o tempo médio para emergência foi de 8 dias. Já o lote 12 exibiu 

apenas um pico de emergência. 
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Figura 6. Distribuição da frequência relativa de emergência de plântulas em campo 
EC (1) de 12 lotes de sementes de cártamo. (Tm= tempo médio de 
emergência e %E= porcentagem de emergência). Jataí – Goiás, 2018. 
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Figura 7. Distribuição da frequência relativa de emergência de plântulas em campo 
EC (2) de 12 lotes de sementes de cártamo. (Tm= tempo médio de 
emergência e %E= porcentagem de emergência). Jataí – Goiás, 2019. 
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Quando se analisa os dados de precipitação pluvial, temperaturas máximas, 

médias e mínimas diárias, referentes ao período de condução do teste de 

emergência das plântulas no campo na Figura 4, estes podem auxiliar na discussão, 

uma vez que o desempenho das sementes pode variar conforme as condições do 

ambiente.  

Durante a EC (1), a temperatura se mostrou favorável para suprir as 

necessidades exigidas pela cultura. De acordo com Ramos et al. (2018), a faixa 

favorável de temperatura para sementes cártamo no desenvolvimento inicial é de 15 

a 30 ºC. A temperatura manteve-se oscilando diariamente, entre 20 e 35 oC na EC 

(1), com maior temperatura no período de estabilização da emergência. Estes efeitos 

da temperatura na emergência são complexos, pois podem afetar cada estágio do 

processo além de estarem relacionados aos processos bioquímicos aos quais as 

sementes são sujeitas (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012).  

 No entanto, a ocorrência de precipitação foi relativamente baixa durante o 

período de execução do teste de emergência a campo, sendo que a partir de 23 de 

outubro de 2018 até o final do teste foram registradas precipitações de 2,4 a 12,2 

mm. Conforme Venturoso et al. (2015), ao avaliar lotes de cártamo, verificou que ao 

receberem mais água resultaram em maior índice de porcentagem de emergência 

com 85%. Resultados semelhantes foram obtidos por Bidgoly et al. (2018) em 

sementes de cártamo, onde a emergência foi reduzida com a diminuição de 

disponibildade hídrica, assim, oberva-se que restrições mais severas passam a 

prejudicar a percentagem de emergência. 

 Analisando os dados meteorológicos durante a condução da EC (2), nota-se 

também que, por mais que tiveram disponibilidade de água após a semeadura, até 

o sexto dia os lotes de sementes de cártamo passaram por uma deficiência hídrica 

acompanhada de temperatura elevada (Figura 4). De acordo com Dajue & Griffee 

(2001) o cártamo é uma cultura sensível a temperatura, necessitando de temperatura 

amena durante a fase de crescimento vegetativo e de temperatura alta durante a 

fase de crescimento e reprodutiva. 

Cruz et al. (2019), também encontrou menor percentual de emergência e 

índice de velocidade de emergência para sementes de cártamo no período de déficit 

hídrico. Dessa forma, períodos de germinação longos podem tornar as sementes 

mais susceptíveis às adversidades do ambiente, sendo uma característica 
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desfavorável ao processo germinativo (PINHEIRO et al., 2014), e logo, para a 

emergência de plântulas. 

Os testes de vigor, como precocidade de emissão de radícula primária, 

emergência de plântulas em campo, primeira contagem de emergência, índice de 

velocidade de emergência, tempo médio e sincronia detectaram diferentes níveis de 

qualidade fisiológica das sementes dos 12 lotes estudados na EC (1), no entanto, 

houve variações na ordenação dos lotes quanto ao vigor.  

A emergência de plântulas é um aspecto importante que afeta a produção de 

cártamo. Em diversas pesquisas, existe grande variabilidade nas informações 

fornecidas sobre em quais condições o teste de emergência a campo foi conduzido, 

entretanto, este teste tem sido amplamente utilizado por pesquisadores da área de 

sementes para validar resultados de testes de vigor, realizado em condições de 

laboratório. A validação do teste de condutividade elétrica foi verificada em alguns 

estudos Abreu et al. (2011), em sementes de milho, Medeiros et al. (2017) em 

sementes de moringa e Ferreira (2015) em sementes de urucum. 

No entanto, a estimativa da porcentagem de emergência de plântulas no 

campo se constitui em tarefa difícil, tendo em vista que as condições edafloclimáticas 

podem ser amplamente variáveis. Em condições de laboratório, além das sementes 

não terem obstáculos físicos e biológicos que possam prejudicar seu 

desenvolvimento, a temperatura e a umidade do ambiente são controladas para que 

sejam o mais próximo do que é considerado ideal para aquela espécie (MACHADO 

et al., 2011), assim torna-se difícil ressaltar o potencial produtivo de um lote de 

sementes e relacioná-lo com os resultados de campo (MARCOS FILHO et al., 1984). 

Inúmeras são as propostas de validação de testes de vigor, os lotes à serem 

analisados são submetidos a uma condição ambiental não padronizada e que na 

maioria das vezes desconsidera as recomendações técnicas para a semeadura 

dessa cultura. Assim, podem ser observadas, de forma frequente, variações 

temporais, com diferentes datas de semeadura ou mesmo diferentes anos agrícolas, 

como no presente estudo. 

É interessante ressaltar que o uso de apenas um único teste de vigor não é 

suficiente para determinar a qualidade fisiológica dos lotes, não havendo 

possibilidade de caracterizar todas as interações existentes entre as sementes e as 

condições ambientais antes, durante e após a colheita, além das detectadas por 

ocasião da semeadura (MENDONÇA et al., 2008). De acordo com Carvalho & 
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Nakagawa (2012) e Marcos Filho (2015), isso se deve à influência dos métodos 

adotados e do uso de situações específicas de estresse para estimar o 

comportamento relativo dos lotes. 

Nesse sentido, indica-se a utilização de mais de um teste de vigor para 

fornecer informações mais consistentes e precisas, propondo reduzir o máximo de 

erros associados à decisão de se aceitar ou rejeitar um lote de sementes destinado 

para o armazenamento ou semeadura (MENDONÇA et al., 2008). 

Além disso, considerando que os testes de vigor fornecem índices mais 

sensíveis do potencial fisiológico, quando comparados ao teste de germinação 

(MARCOS FILHO, 2015; BAALBAKI et al., 2009), assim, qualquer evento que 

preceda a perda do poder germinativo pode servir como base para o 

desenvolvimento de testes de vigor.  

Portanto, quanto mais próximo da maturidade fisiológica estiver a variável 

avaliada, mais sensível deverá ser o teste. Como a degradação das membranas 

celulares constitui-se, no primeiro evento do processo de deterioração (DELOUCHE; 

BASKIN, 1973), os testes que avaliam a integridade de membranas seriam os mais 

sensíveis para estimar o vigor de lotes de sementes, como a condutividade elétrica. 

 

4.2.1 Metodologia para o teste de condutividade elétrica 

 

Na Tabela 6 encontram-se o resumo da análise de variância dos dados de 

condutividade elétrica de sementes de doze lotes de cártamo submetidas a 

embebição com 75 mL de água por cinco períodos, no qual verifica-se efeito 

significativo da interação dos fatores avaliados. 

Tabela 6. Resumo da análise de variância dos dados do teste de condutividade 
elétrica de doze lotes de sementes de cártamo com 50 sementes, 
submetidos a embebição com 75 mL de água durante cinco períodos 

Fonte de Variação Graus de Liberdade Quadrados médios 

Lotes (L) 11 3500,87** 
Períodos (P) 4 16526,87** 
L x P 44 178,15** 
Blocos 3 476,51** 
Resíduo  177 64,20 

CV (%) - 5,73  
** Significativo a 1% de probabilidade e não significativo pelo teste de F, respectivamente. CV: 
Coeficiente de variação. – não submetido a análise estatística. 

Observa-se o efeito significativo do período de embebição das sementes em 

relação à capacidade do teste de condutividade elétrica em distinguir as diferenças 
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de qualidade entre os lotes nos diferentes períodos de embebição na Figura 5, e 

verifica-se a tendência da lixiviação ao decorrer dos tempos de embebição, no qual 

as sementes dos lotes 1 ao 11 se adequaram ao comportamento quadrático, com 

coeficientes de determinação (R²) variando de 0,89 a 0,99 (Figura 8 e Tabela 7).  

Os valores de condutividade elétrica aumentaram até o ponto de máximo, 

12,10; 11,19; 11,23; 13,05; 15,37; 12,51; 13,59; 12,68; 13,04; 14,33 e 15,04 horas, 

respectivamente; os quais corresponderam ao máximo de lixiviados 199,37, 182,19, 

178,54, 160,10, 169,38, 163,75, 166,59, 149,72, 156,45, 152,50 e 140,22 μS.cm-1.g-

1 respectivamente. Em contrapartida, sementes do lote 12, com coeficiente de 

determinação (R²) de 0,64; tiveram aumento da condutividade crescente e linear com 

o decorrer do tempo de embebição. 

Figura 8. Dados ajustados para condutividade elétrica (CE) de sementes de doze 
lotes de cártamo embebidas em 75 mL de água destilada, durante cinco 
períodos. 2 horas: a¹: lotes 1 e 12; b¹: lotes 5, 9, 7, 8, 2, 3 e 6; c¹: lotes 4, 
10 e 11. 4 horas: a²: lotes 1 e 12; b²: lotes 5, 9, 7, 8, 2, 3 e 6; c²: lotes 4, 
10 e 11. 6 horas: a³: lote 1; b³: lotes 2 e 3; c³: lotes 12, 6, 9, 5, 7 e 4; d³: 
lotes 10, 8 e 11. 8 horas: a4: lote 1; b4: lotes 2 e 3; c4: lotes 7, 5, 6, 12, 8, 
4 e 9; d4: lotes 10 e 11. 16 horas: a5: lotes 1; b5: lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 
e 12; c5: lotes 8 e 11. 
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Tabela 7. Equações de regressão para ajustes dos dados de condutividade elétrica 
de sementes de doze lotes de cártamo com 50 sementes submetidas a 
75 mL de água destilada em cinco períodos de embebição 

*,** Significativo a 5, 1% de probabilidade pelo teste de F, respectivamente. 

O aumento nos valores de condutividade elétrica com o tempo de embebição 

já foi reportado em várias situações, e assemelha-se aos resultados obtidos por 

Almeida et al. (2010), avaliando sementes de alface, Flávio & Paula (2010) em 

sementes de tingui-preto, Machado et al. (2011) com sementes de ervilha forrageira, 

Milani et al. (2012) com sementes de canola e Melo et al. (2019) trabalhando com 

sementes de capim-marandú. 

Verificando as linhas de tendências na Figura 8, é possível perceber que as 

primeiras horas de imersão promoveram estratificação dos lotes com consistência e 

precisão. No entanto, Lopes & Franke (2010) verificaram que a liberação inicial de 

eletrólitos é intensa, tanto pelas sementes vigorosas quanto pelas deterioradas, o 

que torna-se difícil à identificação de possíveis diferenças de qualidade entre os lotes 

logo no início da embebição. Contudo, com o decorrer deste processo, a quantidade 

de exsudatos liberados pelas sementes vigorosas vai se estabilizando, em razão, 

principalmente, da reorganização das membranas, favorecendo a ordenação dos 

lotes em níveis de qualidade, o que difere dos dados observados no presente 

trabalho. 

No período de 2 horas verificou-se o ranqueamento em três níveis de vigor. 

Detecta-se sementes dos lotes 1 e 12 como menos vigorosas, apresentando maiores 

valores de eletrólitos lixiviados, enquanto as dos lotes 4, 10 e 11 destacam-se como 

os de melhor qualidade com o sistema de membranas celulares mais íntegro ou com 

maior capacidade de restabelecer sua integridade, durante a embebição, uma vez 

que, registrou-se menores valores de condutividade, indicando maior vigor. Os lotes 

Lotes Equações R² 

1 Ŷ = 114,40 + 14,04x - 0,58x² 0,99** 
2 Ŷ = 69,52 + 20,14x - 0,90x² 0,96** 
3 Ŷ = 72,57 + 18,87x - 0,84x² 0,98** 
4 Ŷ = 81,70 + 12,01x - 0,46x² 0,97** 
5 Ŷ = 98,54 + 9,22x - 0,30x² 0,99** 
6 Ŷ = 85,50 + 12,51x - 0,50x² 0,99** 
7 Ŷ = 90,92 + 11,14x - 0,41x² 0,99** 
8 Ŷ = 95,08 + 8,62x - 0,34x² 0,89** 
9 Ŷ = 98,60 + 8,87x - 0,34x² 0,95** 
10 Ŷ = 78,54 + 10,32x - 0,36x² 0,99** 
11 Ŷ = 85,92 + 7,22x - 0,24x² 0,96* 
12 Ŷ = 137,19 + 1,55x 0,64** 
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2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 exibiram comportamento intermediário em relação a qualidade 

fisiológica, quando comparados aos demais (Figura 8). 

Em 4 horas de embebição (Figura 8) o ranqueamento assemelha-se ao 

período anterior, no qual como menor qualidade fisiológica estão os lotes 1 e 12 com 

maiores valores de CE, os lotes 4, 10 e 11 apresentaram maior vigor, e os demais 

lotes 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 apresentaram vigor intermediário. 

Avaliando os 12 lotes durante o período de seis horas de embebição, é 

possível verificar quatro níveis de vigor, em que os lotes 8, 10 e 11 destacam-se com 

maior potencial fisiológico, logo, com valores menores de condutividade elétrica, 

seguidos pelos lotes 2 e 3, e lotes 4, 5, 6, 7, e 9 que exibem um vigor intermediário. 

O lote 1 apresenta uma redução da capacidade de reorganização das membranas 

celulares, caracterizando-o com o menor vigor dentre os 12 lotes (Figura 8). 

Do mesmo modo, o período de 8 horas estratifica os lotes em quatro níveis 

de vigor, e indica novamente os lotes 10 e 11 com maior vigor, enquanto o lote 1 

ainda se destaca com menor qualidade fisiológica. Os lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 12 

se expuseram com um vigor mediano. O lote 1 continua a apresentar um 

comportamento inferior aos demais no período de 16 horas, os lotes 8 e 11 

sobressaem novamente quanto à qualidade fisiológica. Já os lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

10 e 12 demonstraram-se com um intermediário potencial fisiológico, permitindo 

assim a separação em três níveis de vigor no período de 16 horas (Figura 8). 

Verifica-se assim, que houve uma melhor separação dos lotes nos períodos 

de 6 e 8 horas, onde diferenciam os lotes em quatro níveis de vigor. Observa-se que 

a condutividade elétrica manteve a mesma tendência durante estes períodos, e 

permite a realização do teste em menor tempo possível e, consequentemente, a 

obtenção mais rápida dos resultados.  

Tem-se observado diferentes períodos para diferentes espécies de sementes 

como 1 hora para azevém (LOPES; FRANKE, 2010), 2 h para sementes de capim-

marandú (MELO et al., 2019), 3h para sementes de amendoim (VANZOLINI; 

NAKAGAWA, 2005), 4 h para sementes de mamona (SILVA; MARTINS, 2009), 8 h 

para sementes de canola (MILANI et al., 2012) e 16 h para sementes de girassol e 

urucum (OLIVEIRA et al., 2012; FERREIRA, 2015).  

Além disso, o período de embebição de seis horas para as sementes de 

cártamo representa uma significativa redução no período de condicionamento das 

sementes em relação ao período de 24 horas, adotado pela pesquisa como padrão 
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para testes de ervilha (ISTA, 2014). Inclusive, é fundamental esta redução de período 

que Soleymani (2019) propôs para condutividade elétrica em sementes de cártamo 

no período de 24 horas. 

Este fato é de grande importância para os programas de controle de qualidade 

de sementes onde se buscam informações sobre o vigor dos lotes em período de 

tempo relativamente curto. A possibilidade de reduzir o tempo do teste de 

condutividade elétrica sem afetar os resultados, foi também constatada por Thant et 

al. (2010) em sementes da também oleaginosa gergelim, e Oliveira et al. (2012) para 

girassol, pertencente à mesma família do cártamo.  

Na Tabela 8 encontram-se o resumo da análise de variância dos dados de 

condutividade elétrica de sementes de doze lotes de cártamo na quantidade de 50 

sementes, submetidos a cinco volumes de embebição durante seis horas (definido 

na primeira etapa), no qual houve interação entre os lotes e volumes de embebição. 

Tabela 8. Resumo da análise de variância dos dados de condutividade elétrica de 
sementes de doze lotes de cártamo com 50 sementes, submetidas a 
embebição em cinco volumes de água 

**, ns Significativo a 1% de probabilidade e não significativo pelo teste de F, respectivamente. CV: 
Coeficiente de variação. – não submetido a análise estatística. 

  Examinando os resultados da condutividade elétrica em função do volume de 

água (Figura 9), verificou-se que o aumento do volume de água destilada condiciona 

a diluição da solução. Deste modo, com o uso do volume de 50 mL foram obtidas 

leituras mais altas de condutividade elétrica em relação ao volume de 200 mL, o que 

já é justificado, uma vez que a embebição em um volume maior de água implica 

maior diluição dos lixiviados, e consequentemente há maior concentração da solução 

ao reduzir o conteúdo de água. Resultados neste sentido foram encontrados por 

Oliveira et al. (2012) em sementes de girassol, e por Araújo et al. (2011) em 

sementes de pinhão-manso.  

Fonte de Variação Graus de Liberdade Quadrados médios 

Lotes (L) 11 2509,10** 
Volumes (V) 4 198700,34** 
L x V 44 259,72** 
Blocos 3 29,73ns  
Resíduo  177 44,78 

CV (%) - 5,74 
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Figura 9. Dados ajustados para condutividade elétrica de sementes de doze lotes de 
cártamo, submetidas a embebição de cinco volumes de água, durante 6 
horas. 50 mL: a¹: lote 1; b¹: lotes 2 e 12; c¹: lotes 3 e 4; d¹: lotes 6, 10 e 5; 
e¹: lotes 7, 9 e 11; f¹: lote 8; 75 mL: a²: lote 1; b²: lotes 2 e 3; c²: lotes 4, 5, 
6, 7, 9 e 12; d²: lotes 8, 10 e 11. 100 mL: a³: lotes 1 e 2; b³: lotes 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 e 12. 150 mL: a4: lotes 1 e 2; b4: lotes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 e 12. 200 mL: a5: lotes 1 e 2; b5: lotes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 

A Figura 9 e Tabela 9 ilustra os valores de condutividade elétrica, em função 

dos volumes de embebição, na qual observa-se por meio de análise de regressão, 

que todos os lotes se ajustaram a equação linear decrescente. 

Tabela 9. Equações de regressão para ajustes dos dados de condutividade elétrica 
de sementes de doze lotes de cártamo com 50 sementes submetidas a 
cinco volumes de água destilada no período de seis horas de embebição 

Lotes Equações R² 

1 Ŷ = 276,72 - 1,17x 0,86** 

2 Ŷ = 259,15 - 1,08x 0,89** 

3 Ŷ = 236,14 - 1,04x 0,82** 

4 Ŷ = 231,27 - 1,00x 0,87** 

5 Ŷ = 222,48 - 0,95x 0,87** 

6 Ŷ = 224,36- 0,97x 0,83** 

7 Ŷ = 218,08- 0,93x 0,86** 

8 Ŷ = 203,93 - 0,86x 0,87** 

9 Ŷ = 219,76 - 0,93x 0,87** 

10 Ŷ = 211,89 - 0,89x 0,79** 

11 Ŷ = 207,18 - 0,88x 0,84** 

12 Ŷ = 251,83 - 1,12x 0,82** 
** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste de F, respectivamente. 
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Quando as sementes foram submetidas a embebição no volume de 50 mL, 

observa-se a separação dos lotes em seis classes de vigor, classificando as do lote 

1 com menor vigor, uma vez que apresentaram maior condutividade elétrica. Neste 

volume, sementes do lote 8 foram ranqueadas com maior qualidade fisiológica dentre 

os 12 lotes, pois detectou-se menor lixiviação de solutos na solução. Assim, os lotes 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 expressaram uma qualidade fisiológica intermediária 

(Figura 9). 

A embebição das sementes em 75 mL ocasionou na separação dos lotes em 

quatro níveis de vigor, indicando sementes dos lotes 8, 10 e 11 com maior vigor, e 

novamente as do lote 1 com menor vigor. As sementes dos lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 

12 exibiram um comportamento mediano em relação ao vigor (Figura 9). 

 Os volumes de embebição de 100, 150 e 200 mL (Figura 9), caracterizam os 

lotes em dois níveis de vigor. Nestes três volumes, os lotes 1 e 2 exibiram 

comportamentos semelhantes, diferindo dos demais com maior liberação de íons, 

logo, com menor vigor.  Nos volumes de 100, 150 e 200 mL os lotes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 e 12; lotes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; e lotes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 

12 ilustraram maior nível de vigor, respectivamente.  Portanto, verifica-se que o 

volume de 50 mL foi mais sensível para detectar diferenças de vigor do que os 

demais volumes, possibilitando a execução do teste com menor volume de água, 

visto que Alivand et al. (2012) utilizou 250 mL de água para avaliar a condutividade 

elétrica em sementes de cártamo, portanto, é conveniente e necessário a avaliação 

deste fator em um número maior de lotes, como realizado na presente pesquisa. 

 Na literatura, verifica-se recomendação de distintos volumes de água para o 

teste de condutividade elétrica, dependendo da espécie. Como exemplo, há 

indicações de 250 mL para sementes de ervilha forrageira (MACHADO et al., 2011), 

100 mL para sementes de triticale (ALMEIDA et al., 2013), 75mL para amendoim 

(MELO, 2009).  

Outra influência verificada do volume de água utilizado sobre o teste de 

condutividade elétrica, é que a medida que se aumenta o volume de água, o teste 

perde sensibilidade na diferenciação dos lotes avaliados (Figura 6). O uso de menor 

volume de água destilada para o teste de condutividade elétrica também foi 

constatada por Dutra & Vieira (2006) em sementes de abóbora, e Lopes & Franke 

(2010), em sementes de azevém.  
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O volume de 50 mL de água destilada no período de 6 horas de embebição 

foi eficiente em ranquear sementes de cártamo em diferentes níveis de vigor, quando 

comparado aos volumes superiores. Além disso, o menor uso de água consiste em 

uma demanda de economia e praticidade em análises de rotina dos laboratórios de 

sementes.  

Na Tabela 10 encontram-se o resumo da análise de variância dos dados de 

condutividade elétrica de sementes de doze lotes de cártamo submetidas a 

embebição com volume de 50 mL de água no período de seis horas, utilizando 

diferentes quantidades de sementes. É possível observar efeito significativo de forma 

isolada para lotes e as quantidades de sementes, não havendo interação entre eles.  

Tabela 10. Resumo das análises de variância dos dados de condutividade elétrica 
(CE) de sementes de doze lotes de cártamo com 25 e 50 sementes, 
submetidas a cinco volumes de água e cinco períodos de embebição 

Fonte de Variação Graus de Liberdade Quadrados médios 

Lotes (L) 11 3119,04** 
Quantidade de sementes (Q) 1 225686,41** 
Blocos 3 34,72ns 
L x Q 11 227,97ns 
Resíduo 69 195,02 

CV (%) - 8,52 
**,ns Significativo a 1% de probabilidade e não significativo pelo teste de F, respectivamente. CV: 
Coeficiente de variação. – não submetido a análise estatística. 

A determinação do número de sementes para o teste de condutividade 

elétrica, tem sido objeto de recentes estudos, nos quais a busca por técnicas de 

avaliação de vigor que atendam os critérios de rapidez, precisão e custos tem sido 

algo discutido pelos tecnologistas de sementes. 

Souza et al. (2015) e Silva et al. (2013) encontraram resultados semelhantes 

ao deste trabalho com sementes de abóbora e feijão, nos quais também não 

verificaram diferenças significativas entre os valores de condutividade elétrica em 

função do número de sementes utilizadas na condução dos testes. Contrariamente, 

Oliveira et al. (2012) verificou para sementes de girassol que a execução do teste 

com 50 sementes foi mais eficiente.  

Deste modo, como não houve interação entre lotes e quantidade de 

sementes, os 12 lotes foram ordenados de forma semelhante. Na Tabela 11 

encontram-se as médias referentes aos dados de condutividade elétrica. Verificou-

se estratificação dos lotes, sendo sementes do lote 1 de menor vigor com maior 

quantidade de lixiviados na solução, sementes dos lotes 2 e 12 de maior vigor com 
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menor condutividade elétrica nas soluções avaliadas. Sementes dos demais lotes 

foram classificados como intermediárias.  

Tabela 11. Tabela de médias dos lotes dos dados de condutividade elétrica de 
sementes de doze lotes de cártamo 

Lotes Condutividade Elétrica 

1 206,24 a 
2 182,06 b 
3 158,79 c 
4 159,85 c 
5 156,02 c 
6 152,67 c 
7 150,80 c 
8 142,92 c 
9 155,01 c 
10 126,27 c 
11 144,67 c 
12 193,45 b 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo método de Scott-Knott a 1 e 
5% de probabilidade. 
 

O número de sementes proporcionou diferença significativa entre os valores 

de condutividade elétrica, no qual foi obtido maior valor utilizando 50 sementes 

(212,22 μS cm-1.g-1) e menor valor no teste com 25 sementes (115,24 μS cm-1.g-1), 

explicado pelo fato de que a maior quantidade de sementes consequentemente 

acarretará em maior liberação, e logo, na maior concentração de íons também. 

A estratificação dos lotes com o menor número de sementes, corrobora com 

resultados obtidos por, Carvalho et al. (2009), Araújo et al. (2011), Silva et al. (2014) 

e Ferreira (2015) em sementes de soja, pinhão-manso, feijão manteiguinha e 

urucum, respectivamente. 

Como um dos objetivos dos testes de laboratório é, além da redução do 

período necessário para condução do teste, reduzir o volume de água e a quantidade 

de sementes utilizadas, considerando-se os resultados observados nos testes de 

média, seria mais indicado utilizar 25 sementes por repetição, devido ao custo das 

sementes. 

 

4.2.2 Metodologia para os testes de lixiviação de potássio e cálcio 

 

Por meio da análise de variância, verificam-se efeitos significativos nas 

interações entre os lotes e períodos de embebição na lixiviação de ambos íons 

(Tabela 12). 
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Tabela 12. Resumo da análise de variância dos dados de lixiviação K+ e Ca2+ de 
sementes de doze lotes de cártamo submetidas a quatro volumes de 
água por 90 minutos de embebição 

Fonte de Variação 
Graus de 
Liberdade 

K+ Ca2+ 

Quadrados médios 

Lotes (L) 11  40,46** 13,82** 
Volumes (V) 3   1375,45** 77,80** 

L x V 33  10,79* 5,46* 
Blocos 3 217,73** 32,05** 

Resíduo  141  4,64 3,45 

CV (%) - 14,78 18,96  
*,**,ns Significativo a 5% e 1% de probabilidade e não significativo pelo teste de F, respectivamente. 
CV: Coeficiente de variação – não submetido a análise estatística. 

 

Na Figura 10, o procedimento empregado para avaliar a lixiviação de potássio 

proveu agrupamento dos lotes em cinco níveis de vigor quando se utilizou o volume 

de 50 mL, caracterizando o lote 1 com o menor vigor. Os lotes 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 

se agrupam em dois níveis de vigor, apresentando valores intermediários de 

liberação de K+ quando comparado aos demais, já os lotes 3, 4, 5 e 6 exibiram 

comportamento superior quanto ao vigor. O volume de 75 mL permitiu identificar três 

níveis: baixo vigor para os lotes 1, 7, 8, 12, 10, intermediários os lotes e alto vigor 

para os lotes 6, 4, 5, 3, 9, 11 e 2. Os volumes 100 e 150 mL não detectaram 

diferenças no vigor das sementes dos 12 lotes de cártamo avaliados. 

Assim, houve efeito do volume de embebição sobre a lixiviação de potássio, 

com ajuste ao modelo linear de regressão decrescente (Figura 10 e Tabela 11), de 

modo que, à medida que se aumenta o volume de embebição, menor é a 

concentração de íons de potássio, pois a embebição em um volume maior de água 

implica maior diluição dos lixiviados, e consequentemente há maior concentração da 

solução ao reduzir o conteúdo de água.  

Na Figura 11, verifica-se a o ranqueamento dos lotes a partir do teste de 

lixiviação de cálcio. O volume de 50 mL permitiu identificar três níveis de vigor, 

indicando sementes dos lotes 1, 7 e 12 com menor vigor, dos lotes 4, 6, 9 e 11 com 

vigor intermediário e dos lotes 2, 3, 5, 8 e 10 com menor liberação de íons, sendo 

assim consideradas de maior vigor. Nos volumes de 75, 100 e 125 mL os 12 lotes 

se dividem em dois níveis de vigor. Com 75 mL sementes dos lotes 1, 2, 5, 7, 11 e 

12 e lotes 3, 4, 6, 8, 9 e 10 se exibem com menor e maior vigor, respetivamente. As 

sementes embebidas no volume de 100 mL se classificam com baixo vigor os lotes 

1, 3, 4, 7, 11 e 12 e com alto vigor os lotes 2, 5, 6, 8, 9 e 10, e sementes dos lotes 1, 
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2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12 foram classificadas como inferiores aos dos lotes 8, 9 e 10 

em relação ao vigor pela lixiviação de cálcio no volume de 125 mL. 

 

Figura 10. Dados ajustados para lixiviação de K+ de doze lotes de sementes de 
cártamo embebidos em quatro volumes de água destilada (mL) durante 
90 minutos. 50 mL: a¹: lote 1; b¹: lote 12; c¹: lotes 2, 7, 8 e 10; d¹: lotes 9 
e 11; e¹: lotes 3, 4, 5 e 6. 75 mL: a²: lote 1; b²: lote 2; c²: lotes 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11 e 12. 100 mL: a³: lotes 1 ao 12. 125 mL: a4: lotes 1 ao 12.  

Do mesmo modo, houve efeito do volume de embebição sobre a lixiviação de 

cálcio com ajuste ao modelo linear de regressão decrescente (Figura 11), no qual é 

visto a redução da concentração de íons de cálcio à medida que se aumenta o 

volume de embebição. As equações lineares e coeficientes de determinação (R²) 

são apresentados dos dados de lixiviação de potássio e cálcio encontram-se na 

Tabela 13. 
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Figura 11. Dados ajustados para lixiviação de Ca2+ de doze lotes de sementes de 
cártamo embebidos em quatro volumes de água destilada (mL) durante 
90 minutos. 50 mL: a¹: lotes 1, 7 e 12; b¹: lotes 4, 6, 9 e 11; c¹: lotes 2, 3, 
5, 8 e 10. 75 mL: a²: lotes 1, 2, 5, 7, 11 e 12; b²: lotes 3, 4, 6, 8, 9 e 10. 
100 mL: a³: lotes 1, 3, 4, 7, 11 e 12; b³: lotes 2, 5, 6, 8, 9 e 10. 125 mL: 
a4: lotes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12; b4: lotes 8, 9 e 10. 

 
Tabela 12. Equações de regressão para ajustes dos dados de lixiviação de K+ e Ca2+ 

de sementes de 12 lotes de cártamo submetidas a quatro volumes de 
água destilada no período de 90 minutos de embebição 

 Lixiviação de K+  Lixiviação de Ca2+  

Lotes Equações R² Equações R² 

1 Ŷ = 27,89 - 0,16x 0,90** Ŷ = 17,01 – 0,09x 0,91** 
2 Ŷ = 22,87 - 0,12x 0,97** Ŷ = 14,61 – 0,07x 0,99** 
3 Ŷ = 20,28 - 0,11x 0,89** Ŷ = 13,61 – 0,06x 0,98** 
4 Ŷ = 18,53 - 0,08x 0,96** Ŷ = 15,34 – 0,08x 0,91** 
5 Ŷ = 19,17 - 0,10x 0,89** Ŷ = 14,32 – 0,07x 0,99** 
6 Ŷ = 19,10 - 0,10x 0,98** Ŷ = 14,68 – 0,08x 0,95** 
7 Ŷ = 24,84 - 0,14x 0,82** Ŷ = 18,04 – 0,10x 0,98** 
8 Ŷ = 24,01 - 0,14x 0,93** Ŷ = 14,55 – 0,09x 0,96** 
9 Ŷ = 19,77 - 0,08x 0,97** Ŷ = 15,78 – 0,09x 0,97** 

10 Ŷ = 23,01 - 0,14x 0,90** Ŷ = 13,82 – 0,08x 0,97** 
11 Ŷ = 22,14 - 0,12x 0,95** Ŷ = 16,29 – 0,09x 0,96** 
12 Ŷ = 21,61 - 0,11x 0,87** Ŷ = 18,22 – 0,10x 0,91** 

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste de F, respectivamente. 

Pode-se observar ainda nas Figuras 10 e 11, que maiores valores de lixiviação 

de potássio e cálcio foram observados no menor volume de água (50 mL), o qual 
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proporcionou acréscimo mais acentuado, com maior concentração de eletrólitos 

comparado aos volumes de 75, 100 e 125 mL. Assemelhando aos resultados obtidos 

por Souza et al. (2009) em sementes de mamona e por Nunes et al. (2017) em 

sementes de feijão de corda. Além disso, nota-se que em questão a estratificação 

de lotes, o volume de 50 mL foi mais sensível na detecção de diferenças de vigor os 

lotes, em ambos os testes. Deste modo, há redução da quantidade de água, 

facilitando a execução dos testes. 

Diante disso, pela interpretação dos resultados foi constatado que os testes 

de lixiviação de potássio e cálcio foram eficientes em ranquear os lotes de sementes 

de cártamo quanto ao vigor, proporcionou maior diferenciação entre os lotes quando 

as sementes são embebidas no volume de 50 mL de água destilada. 

Na Tabela 14 encontram-se o resumo da análise de variância dos dados de 

lixiviação de potássio e cálcio de sementes de doze lotes de cártamo submetidas a 

embebição com 50 mL de água durante seis períodos, os quais revelaram para 

determinação do período de embebição que não houve interação significativa entre 

os lotes e períodos, entretanto, houve efeito significativo de forma isolada para os 

fatores avaliados tanto para lixiviação de potássio, quanto para lixiviação de cálcio.  

Tabela 14. Resumo da análise de variância dos dados de lixiviação de K+ e Ca2+ de 
sementes de doze lotes de cártamo submetidos a seis períodos de 
embebição em 50 mL de água destilada 

Fonte de Variação 
Graus de 
Liberdade 

K+ Ca2+ 

Quadrados médios 

Lotes (L) 11  133,66** 25,25** 
Períodos (P) 5   577,24** 252,19** 

L x P 55  7,58 ns 4,69ns 
Blocos 3 53,43** 33,63** 

Resíduo  213  7,80 4,33 

CV (%) - 12,48 15,87  
**,ns Significativo a 1% de probabilidade e não significativo pelo teste de F, respectivamente. CV: 
Coeficiente de variação – não submetido a análise estatística. 

As médias referentes aos 12 lotes de sementes de cártamo em relação a 

lixiviação de potássio e cálcio estão apresentadas a Tabela 15. De imediato, 

observa-se que, os dois testes classificaram os 12 lotes em diferentes níveis de 

qualidade fisiológica, no entanto, o teste de lixiviação de potássio diferencia os lotes 

em cinco níveis de vigor, enquanto a lixiviação de cálcio divide os lotes em três níveis, 

e ainda os dois testes ranqueiam os lotes de forma diferente. 

O teste de lixiviação de potássio caracterizou sementes do lote 1 com menor 

vigor, seguidas, em ordem crescente de vigor, pelas do lote 12, logo após pelas dos 



49 
 

 

lotes 2, 7, 8 e 10, e estas pelas dos lotes 9 e 11, sendo estas classificadas em níveis 

intermediário de vigor. Os lotes 3, 4, 5 e 6 se destacam com menor liberação de íons 

de potássio, o que nos permite identifica-los como lotes de maior vigor.  

Resultados semelhantes em grandes culturas que demonstraram que o teste 

de lixiviação de potássio foi eficiente na separação de lotes também foram relatados 

por Dias & Marcos Filho (1995) em sementes de soja, Favarato et al. (2011) em 

sementes de trigo, assim como Barbieri et al. (2012) em sementes de arroz, Zucareli 

et al. (2013) em sementes de milho doce e Souza et al. (2014) estratificaram lotes 

de sementes de algodão. 

Para a lixiviação de cálcio verificou-se estratificação em três classes de vigor: 

com menor vigor os lotes 1, 7 e 12, lotes 4, 6, 9 e 11 com vigor intermediário, e maior 

vigor pelos lotes 2, 3, 5, 8 e 10 (Tabela 15). Apesar de não ranquear de forma 

semelhante ao teste de lixiviação de potássio, o teste de lixiviação de cálcio permitiu 

a separação dos lotes em diferentes graus de qualidade fisiológica. Confrontando-

se com dados obtidos por Vanzolini & Nakagawa (2003) que trabalhando com 

sementes de amendoim, observaram que o teste de lixiviação de cálcio não foi 

considerado adequado para avaliar o potencial fisiológico de sementes de 

amendoim, e também por Costa et al. (2007) em sementes de cebola e por Zucareli 

et al. (2013) em sementes de milho doce.  

Tabela 15. Tabela de médias dos lotes dos dados de lixiviação de K+ e Ca2+ de 
sementes de doze lotes de cártamo submetidos a seis períodos de 
embebição em 50 mL de água destilada 

Lotes 
Lixiviação (ppm.g-1) 

K+ Ca2+ 

1 27,34 a 13,03 a 
2 23,24 c 10,77 c 
3 20,23 e 10,37 c 
4 18,93 e 11,82 b 
5 19,81 e 10,65 c 
6 20,38 e 11,15 b 
7 23,37 c 13,13 a 
8 23,24 c 10,29 c 
9 21,90 d 11,14 b 
10 22,87 c 9,62 c 
11 22,18 d 11,47 b 
12 24,95 b 14,07 a 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo método de Scott-Knott a 1 e 
5% de probabilidade. 
 

Embora ambos os testes tenham detectado as diferenças entre os lotes, a 

lixiviação de potássio foi mais sensível em estratificá-los.  Ainda na Tabela 9, é 
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possível perceber através das médias, que quantificando somente os íons de 

potássio e cálcio na solução, observa-se valores superiores na liberação de íons de 

potássio, visto que este é o principal íon inorgânico lixiviado pelas sementes durante 

a embebição (KIKUTI et al., 2008). Fato este também observado por Fessel et al. 

(2010) em sementes de soja e por Vanzolini & Nakagawa (2003) em sementes de 

amendoim, onde o K+ foi o principal íon lixiviado, independentemente do nível de 

vigor.  

Como verificado nos resultados, a intensidade da liberação de exsudatos está 

diretamente relacionada com o período de reorganização das células e reparo de 

danos nas membranas, logo, são influenciadas pela sua condição fisiológica (PINTO 

et al., 2016). 

Em relação ao período de embebição, não houve interação para dos doze 

lotes embebidos em 50 mL de água destilada nos períodos de 30, 60, 90, 120, 150 

e 180. A Figura 12 ilustra a tendência de desempenho linear crescente da lixiviação 

de potássio e cálcio com o aumento do período de embebição. Houve aumento 

progressivo nos valores de lixiviação de potássio e cálcio com o decorrer do período 

de embebição, ou seja, maior liberação de íons, fato também constatado por 

Carvalho et al. (2009) em sementes de soja e Souza et al. (2014) em sementes de 

algodão.  

 

Figura 12. Dados ajustados para lixiviação de potássio (K+) e cálcio (Ca2+) em  
ppm.g-1 de sementes de doze lotes de cártamo, submetidos a embebição 
durante seis períodos de embebição. 

Contrariamente, Albuquerque et al. (2001) estudando a aplicabilidade de 

testes rápidos na avaliação do potencial fisiológico de sementes de girassol 
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verificaram que não foi possível identificar um melhor período de embebição para 

ser usado em testes de lixiviação. Já Kikuti et al. (2008) avaliando o vigor de seis 

lotes de sementes de amendoim concluíram que o teste de lixiviação de potássio 

conduzido no período de 60 minutos, constitui-se em uma opção eficaz para a 

diferenciação entre os lotes quanto ao potencial fisiológico.  

De acordo com os dados obtidos, como não há distinção na classificação de 

níveis de vigor para os 12 lotes em relação aos seis períodos avaliados em ambos 

os testes de lixiviação, permitindo assim a avaliação do vigor das sementes em 

menor tempo, sendo que o início da imersão é acompanhado pela rápida lixiviação 

de exsudados, principalmente o íon potássio, que de acordo com Taiz & Zeiger 

(2013) é o cátion que está em maior concentração nas membranas e mais disponível 

nas células vegetais. 

Além disso, justifica-se ainda utilizar o menor período pela importância da 

rapidez na obtenção de resultados em programas de controle de qualidade de 

sementes, afim de agilizar as tomadas decisões sobre o destino dos lotes, pelas 

empresas de sementes. 

 

4.3  Análise de Componentes Principais  

 

Para explicar a variabilidade dos dados na análise de componentes principais 

dos 12 lotes de cártamo foram necessários dois componentes com uma variação 

total de 40,97% e 21,26%. A soma desses valores totalizou 62,23% da variância 

acumulada (Figura 13), demonstrando que os dois primeiros componentes principais 

explicaram próximo de 70% da variância total dos dados, estando de acordo com 

Rencher (2012). 

Quanto maiores os vetores indicativos das variáveis (Figura 13), maior é o 

poder discriminatório destes na avaliação dos lotes, fato este também verificado na 

Tabela 16, na qual as variáveis representativas do componente estão baseadas no 

módulo da relação 0,5(-0,5) sendo  o autovalor do componente (OVALLES; 

COLLINS, 1988), com o intuito de se entender a importância de cada variável na 

construção dos dois componentes adotados.  Foram considerados variáveis 

discriminatórias dos componentes os autovetores superiores a 0,22 e 0,31 para os 

componentes 1 e 2, respectivamente. 
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Figura 13. Dispersão de autovetores ao longo de um plano circular e formação de 

grupos obtidos por análise de componentes principais de acordo com a 

primeira contagem de germinação (PCG), germinação (G), primeira 

contagem de emergência em campo (PCE1), emergência de plântulas 

no campo (EC1),  índice de velocidade de emergência (IVE1), primeira 

contagem de emergência em campo (PCE2), emergência de plântulas 

no campo (EC2),  índice de velocidade de emergência (IVE2), 

condutividade elétrica com 25 sementes (CE25) e com 50 sementes 

(CE50), lixiviação de potássio (LK) e lixiviação de cálcio (LCa) de 

sementes de 12 lotes de cártamo. 

Baseado nos resultados obtidos pela análise componentes principais na 

Tabela 16, pode-se inferir que as variáveis germinação, primeira contagem de 

emergência (2), emergência de plântulas em campo (1), emergência de plântulas em 

campo (2), índice de velocidade de emergência (1), índice de velocidade de 

emergência (2), condutividade elétrica com 25 sementes, com 50 sementes e 

lixiviação de Ca apresentaram poder discriminatório para o componente principal 1. 

Já as variáveis primeira contagem de germinação, primeira contagem de emergência 

(1), índice de velocidade de emergência (1) e lixiviação de potássio apresentaram 

poder discriminatório para o componente principal 2.  
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 Tabela 16. Matriz de autovalores e autovetores dos componentes principais das 

variáveis de primeira contagem de germinação, germinação, primeira 

contagem de emergência (1), índice de velocidade de emergência (1), 

emergência de plântulas em campo (1) da EC (1), primeira contagem 

de emergência (2), índice de velocidade de emergência (2), 

emergência de plântulas em campo (2) da EC (2), condutividade 

elétrica com 25 sementes, condutividade elétrica com 50 sementes, 

lixiviação de K e lixiviação de Ca para avaliação da qualidade fisiológica 

de sementes de 12 lotes de Carthamus tinctorius 

Variáveis representativas do componente baseada no módulo da relação 0,5(-0,5), destacada em 
negrito (OVALLES; COLLINS, 1988). 

Portanto, observa-se a eficiência dos testes de condutividade elétrica utilizando 

25 sementes e da lixiviação de potássio e cálcio em diferenciar a qualidade fisiológica 

dos 12 lotes de cártamo, uma vez que estão no quadrante oposto de germinação e 

testes de vigor, de forma que quanto menor foi a germinação maior foi a liberação 

de lixiviados, e consequentemente quanto maior a germinação menor a 

condutividade elétrica e lixiviação.  

 Assim, o grupo 1 é constituído pelo lote 8 com sementes de maior viabilidade e 

vigor pelos testes mencionados, o grupo 2 foi caracterizado lotes intermediários (4, 

5, 6, 7, 9, 10 e 11) quanto à qualidade fisiológica e o grupo 3 compreende lotes de 

sementes com menor vigor (1, 2, 3 e 12), pois estão no quadrante oposto a essas 

variáveis. Além disso, é possível verificar que o comportamento destes lotes foi 

similar ao verificado nas análises univariadas (Tabelas 3 e 5). 

 

 

 Variáveis  Componente 1 Componente 2 

Primeira contagem de germinação 0,15 0,44 
Germinação 0,31 0,03 
Primeira contagem de emergência (1) -0,05 0,53 
Primeira contagem de emergência (2) 0,23 -0,18 
Emergência de plântulas em campo (1) 0,33 0,26 
Emergência de plântulas em campo (2) 0,40 -0,09 
Índice de velocidade de emergência (1) 0,26 0,42 
Índice de velocidade de emergência (2) 0,39 -0,10 

Condutividade elétrica com 25 sementes -0,33 -0,29 
Condutividade elétrica com 50 sementes -0,34 0,04 

Lixiviação de K -0,17 0,31 
Lixiviação de Ca -0,23 -0,15 

Autovetores 4,91 2,55 
Variância Acumulada (%) 40,97 62,23 
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5. CONCLUSÕES 

 
O teste de condutividade elétrica utilizando 25 sementes embebidas em 50 

mL de água destilada por seis horas é promissor na identificação de lotes com 

diferentes níveis de vigor de sementes de cártamo.  

Os testes de lixiviação de potássio e cálcio realizado com 25 sementes 

embebidas em 50 mL de água destilada por 30 minutos possibilita a identificação de 

diferentes níveis de qualidade fisiológica de lotes de sementes de cártamo utilizando 

o medidor portátil.  
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