
_______________________________________________
1. Paulo C. das M. Santos e Amanda M. Gonçalves são alunos de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia, Área de Fitossanidade, 
Departamento de Agronomia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Av. Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP: 52171-
900. E-mail: pcmerces@bol.com.br; amandamelo.g@gmail.com
2. Sueny K. S. de França, Thyago M. A. Monteiro e João F. da S. Júnior são Engenheiros Agrônomos formados pela Universidade Federal Rural da 
Amazônia, Belém, PA, CEP 66.077-530. E-mail: sueny.kelly@yahoo.com.br, thymagnun@bol.com.br, joaojrsilva@hotmail.com
3. Aldenir de O. Alves é aluna de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia, Área de Fitossanidade, Departamento de Agronomia, 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, Av. Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, Recife, PE, CEP: 52171-900. E-mail: 
aldeoli@hotmail.com

EMBEBIÇÃO E TESTE DE CONDUTIVIDADE 
ELÉTRICA EM SEMENTES DE JAMBU EM 

FUNÇÃO DE DIVERSOS VOLUMES DE ÁGUA 
DESTILADA

Paulo Cézar das Mercês Santos1, Sueny Kelly Santos de França2, Aldenir de Oliveira Alves3, Amanda Melo 
Gonçalves1, Thyago Magnun Amorim Monteiro2, João Fernandes da Silva Júnior2

Introdução

O jambu (Spilanthes oleracea L.), também 
conhecido como agrião-do-norte, agrião-do-pará, é 
uma planta herbácea perene, semi-ereta de ramos 
decumbentes, pertence à família Asteraceae 
(Compositae). Possui flores pequenas, amarelas, 
dispostas em capítulos, multiplicando-se tanto por 
sementes quanto por hastes enraizadas [1,2]. Segundo 
Cardoso [3], está classificada como hortaliça não 
convencional.

Seu uso é bastante difundido na região Amazônica, 
sendo consumido em pratos típicos, a exemplo do
tacacá e do pato no tucupi [2,4]. Atualmente, tem sido 
empregado na indústria farmacêutica e cosmética, com 
propriedade anestésica e cicatrizante [4].

Diversos autores têm estudado várias metodologias 
para testar o vigor das sementes, de maneira rápida, de 
fácil execução, sem exigir equipamentos complexos, 
além de igualmente aplicável para determinar o vigor 
tanto de uma semente como de um lote delas. O teste 
de condutividade elétrica baseia-se no princípio de 
avaliação da qualidade das sementes indiretamente, 
através do processo de deterioração, onde são 
lixiviados os constituintes celulares das sementes 
embebidas em água, devido à perda da integridade dos 
sistemas celulares. Quando há uma baixa 
condutividade significa alta qualidade da semente, em 
contrapartida uma alta condutividade, ou seja, maior 
saída de lixiviados da semente sugerindo um menor 
vigor [5].

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo 
estudar o processo de embebição e a condutividade 
elétrica da solução de água destilada em sementes de 
jambu.

Material e métodos

O experimento foi instalado no Laboratório de 
Fisiologia Vegetal, Instituto de Ciências Agrárias, da 
Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém-PA, 
no período de 09 a 10 de maio de 2008.

Foram utilizadas sementes de jambu colhidas no 
Núcleo de Capacitação e Pesquisa em Horticultura da 
referida Universidade.

As sementes foram selecionadas e separadas em 8 
repetições. Cada unidade experimental continha 50 
sementes. Em seguida foram pesadas (peso 0) em 
balança analítica, com precisão de quatro casas 
decimais (0,0001 g). Estas foram colocadas em copos 
de plásticos descartáveis de 200 mL e imersas em 25, 
50 e 75 mL de água destilada. A condutividade elétrica 
(CE) da solução foi medida no tempo zero, por meio de 
leitura em condutivímetro e os resultados expressos em 
µS cm-1 g-1 de semente. Os recipientes foram mantidos 
em câmara de germinação, tipo Biochemical Oxygen 
Demand (B.O.D.) com temperatura de 25 ºC.

Após 4 horas, foi novamente medida a 
condutividade elétrica nos recipientes contendo as 
sementes. Em seguida, estas sementes foram retiradas 
da água, enxutas com papel toalha, visando eliminar o 
excesso de água, sendo pesadas para verificar o peso 
correspondente ao período de embebição e depois 
devolvida ao recipiente. Esse procedimento foi 
repetido nos tempos 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24 horas. 

Os resultados obtidos da condutividade elétrica e 
peso em diferentes volumes de água, durante várias 
horas de avaliação foram submetidos à análise de 
regressão e transformados em taxa de condutividade 
elétrica e taxa do peso das sementes. Estes dados foram 
então analisados no delineamento inteiramente 
casualizado, submetidos à análise de variância para 
comparação das médias pelo de Teste de Tukey (P≤ 
0,01), utilizando o programa SAEG® 9.0 [6] e 
considerados significativos os resultados com 
probabilidade menor que 1%.

Resultados e discussão

Foi possível observar que houve um aumento 
gradativo do peso à medida que aumentava o tempo de 
imersão nos diferentes volumes de água. Entretanto, 



não houve diferença significativa entre o peso das 
sementes e os diferentes volumes de água. O peso 
médio das sementes no tempo zero foi de 0,0097 g, e 
após 24 horas de embebição obtiveram um incremento 
de 206,18%, cuja médias das sementes foi de 0,02 g.

Segundo Beckert [7], durante o processo de 
embebição, as proteínas são as maiores responsáveis 
pelo aumento de tamanho das sementes. O tegumento 
também exerce papel importante, uma vez que a 
embebição pode ser impedida em virtude da 
impermeabilidade do tegumento, e assim a germinação 
não ocorre.

A absorção de água pelas sementes ocorre de acordo 
com padrão trifásico, de acordo com Bewley & Black
[8]. A fase I, denominada embebição, é um processo 
físico que ocorre em consequência do potencial 
matricial e independe da viabilidade ou dormência das 
sementes. A fase II é considerada a fase estacionária, 
em função do balanço entre o potencial osmótico e o 
potencial de pressão, cuja semente absorve a água 
lentamente e o eixo embrionário ainda não consegue 
crescer. Na última fase, ocorre um novo aumento no 
grau de umidade das sementes e observa-se a emissão 
de raiz primária.

Quanto à condutividade elétrica, houve uma 
diferença significativa entre a quantidade de água em 
que as sementes foram imersas. Com apenas 25 mL de 
água, a média da taxa de CE foi de 1,4887 µS cm-1 g-1

de semente, diferindo dos demais tratamentos. No 
entanto, com o volume de 50 e 75 mL de água não 
houve diferença entre estes tratamentos, apresentando 
0,9355 e 0,7553 µS cm-1 g-1 de semente, 
respectivamente (Tabela 1). Dessa forma, com o 
aumento do volume de água há uma baixa CE, o que
proporciona um melhor desempenho da qualidade da 
semente, uma vez que há uma menor saída de 
eletrólitos liberados, revelando menor intensidade de 
desorganização dos sistemas membranais das células 
[9]. 

Martin et al. [10] compararam e identificaram 
diferentes testes que avaliem adequadamente a 
qualidade fisiológica de sementes de repolho cv. Chato
de Quintal e Coração de Boi, concluindo que, no teste 
de condutividade elétrica, deve-se reduzir o tempo 
indicado de 24 horas de embebição das sementes para 
4 horas. Sá  et al. [11] estudaram a correlação entre 
períodos de embebição e condutividade elétrica em 
sementes de três variedades de alface: Crespa Grand 
Rapids TBR, Babá de Verão e Crespa Elba. As 
sementes de todas as variedades aumentaram de peso 
com o aumento do tempo de embebição, apresentando 
aumento linear na absorção de água até 6 h, mantendo-
se estável até 18 h, quando atingiram a embebição 
máxima. 

Pereira et al. [12] verificaram a eficiência do teste de 
condutividade elétrica na avaliação da qualidade 

fisiológica de sementes de alfavaca (chicória-de-
caboclo), com vistas à obtenção destes resultados em 
24 horas. No período de avaliação observou-se que no 
período de 24 horas houve maior lixiviação de 
eletrólitos, concluindo que quanto maior o tempo de
imersão, maior a quantidade de exsudatos na água de 
solução e maiores os valores de condutividade elétrica.
Sendo assim, os resultados mostraram a possibilidade 
de redução do tempo de 24 horas para 16 horas de 
embebição das sementes de alfavaca.

Diante dessas informações, a determinação da 
condutividade elétrica da água de embebição de 
sementes pode se constituir em alternativa promissora 
para a avaliação da qualidade das sementes
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Tabela 1. Taxa de condutividade elétrica de sementes de jambu embebidas em diferentes quantidades de água e avaliadas em vários 
períodos (h).

Tratamentos (Água Destilada) CE (µS cm-1 g-1 h-1)
25 mL 1,48871 a
50 mL 0,9355 b 
75 mL 0,7553 b

C.V. (%) 9,085
1 Taxa de condutividade elétrica submetidos à análise de regressão. Dados transformados em log (x+1).
2 Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey  (P = 0,01).


