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RESUMO 
 

A obtenção de altas produtividades está assentada ao uso de sementes de qualidade com alto potencial 
fisiológico. A avaliação do potencial fisiológico é realizada por meio de testes de germinação e vigor, em que 
os testes de envelhecimento acelerado e condutividade elétrica estão entre os mais utilizados. Sendo assim, 
entender a relação entre os testes de vigor é essencial, auxiliando na obtenção de informações mais precisas. 
Neste sentido, o objetivo do presente trabalho foi investigar a relação entre os resultados do teste de 
envelhecimento acelerado, conduzido à 41ºC por 24 horas na época de comercialização, com o teste de 
condutividade elétrica. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições. Foram 
utilizadas cinco cultivares de soja, com distintos níveis de vigor, alto, médio e baixo classificadas por meio do 
teste de tetrazólio. Em seguida, as sementes foram submetidas ao teste de envelhecimento acelerado e ao 
teste de condutividade elétrica. Por meio dos softwares Sisvar e SAS System fez-se as análises estatísticas. 
Foi observado um valor negativo e de forte intensidade de correlação de Pearson entre os dois testes. Assim, 
pode-se afirmar que os testes, envelhecimento acelerado e condutividade elétrica, se correlacionam 
consideravelmente. Podendo o teste de condutividade elétrica, quando necessário, substituir o teste de 
envelhecimento acelerado para análise do potencial fisiológico de sementes de soja. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Glycine max; Qualidade fisiológica; Vigor. 
         
1 INTRODUÇÃO 

 
Atualmente o Brasil destaca-se por ser o segundo maior produtor de soja a nível 

mundial, ocupando cerca de 63% da área cultivada para a produção de grãos no país 
(CONAB, 2019). A obtenção de altas produtividades está assentada ao uso de sementes 
de qualidade com alto potencial fisiológico. 

A avaliação do potencial fisiológico é realizada por meio de testes de germinação e 
vigor. Os principais testes aplicados para a avaliação do vigor das sementes de soja são: 
emergência de plântulas em campo, condutividade elétrica, envelhecimento acelerado e 
tetrazólio. O teste de envelhecimento acelerado, além de ser bastante utilizado para avaliar 
o potencial fisiológico de sementes de soja, vem se mostrando eficiente na seleção de lotes 
para a semeadura da soja com base no potencial de desempenho da semente em 
condições de campo e na avaliação da capacidade de potencial de armazenamento 
(POPINIGIS, 1985). 

Desta forma, buscar compreender a relação entre os testes de vigor é fundamental, 
para obtenção de informações mais precisas sobre a qualidade da semente, podendo 
auxiliar na tomada de decisão quanto ao manejo dos lotes. 

Este trabalho tem por objetivo investigar a relação entre os resultados do teste de 
envelhecimento acelerado, conduzido à 41ºC por 24 horas na época de comercialização, 
com o teste de condutividade elétrica.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 
2.1 CONDUÇÃO DO EXPERIMENTO 
 

A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Tecnologia de Sementes do Núcleo de 
Pesquisa Aplicada à Agricultura (Nupagri), pertencente ao Centro de Ciências Agrárias da 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), Maringá/PR, em parceria com o Laboratório de 
Fisiologia do Núcleo de Tecnologia de Sementes e Grãos da Embrapa Soja, Londrina/PR. 

O experimento foi instalado adotando-se o delineamento experimental inteiramente 
casualizado, com quatro repetições. Foram utilizadas cinco cultivares de soja, com distintos 
níveis de vigor, alto, médio e baixo classificadas por meio do teste de tetrazólio. Em seguida, 
as sementes foram submetidas ao teste de envelhecimento acelerado por 24 horas à 41ºC, 
na qual foi obtido os valores em porcentagem de plântulas normais, constituindo os 
tratamentos, conforme a Tabela 1.  
Tabela 1 - Esquema detalhado dos tratamentos com suas respectivas porcentagens de plântulas 
normais no teste de envelhecimento acelerado 24h/41ºC. 

 
 
 
 

2.2 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS SEMENTES 
 

Teste de envelhecimento acelerado: foram utilizadas caixas de plástico (11 x 11 x 3 
cm) como compartimentos individuais.  As amostras foram distribuídas em camada única, 
tomando toda a superfície da tela metálica suspensa no interior de cada caixa, contendo 40 
mL de água destilada (KRZYZANOWSKI et. al, 1991). Em seguida, conduzidas ao interior 
da câmara jaquetada de água a 41ºC por 24 horas. Posteriormente, as sementes foram 
submetidas ao teste de germinação conforme Marcos-Filho (2001). A avaliação foi realizada 
no quinto dia após a semeadura, computando-se as plântulas consideradas normais. Os 
resultados foram expressos em porcentagem de plântulas normais. 

Condutividade elétrica: avaliada por meio do método de massa (VIEIRA; 
KRZYZANOWSKI, 1999), avaliou-se a condutividade elétrica. Utilizou-se oito subamostras 
de 25 sementes por repetição e por tratamento. As sementes foram pesadas em balança 
analítica com precisão de 0,001 g e imersas em 75 mL de água deionizada, em copos  
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descartáveis de plástico (capacidade de 200 mL). Então, estes foram mantidos em câmara 
de germinação a 25°C por 24 horas. Logo após o período de embebição das sementes, 
realizou-se a avaliação da condutividade elétrica das soluções, por meio de condutivímetro 
Digimed DM-32. Os resultados obtidos foram divididos pelo peso de cada subamostra, 
sendo expressos em μS cm-1 g-1. 
 
2.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Os dados das variáveis respostas foram submetidos à análise de variância, mediante 
o atendimento das pressuposições básicas (erros normalmente distribuídos com média 
zero e variância em comum). Para tal, utilizou-se os testes de ShapiroWilk (normalidade) e 
Levene (homogeneidade de variâncias residuais). As variáveis foram submetidas à análise 
de variância (p<0,05 e p<0.01), utilizando-se o sistema para análise estatística Sisvar 
(FERREIRA, 2000). Submeteu-se os dados da variável resposta estudada à análise de 
correlação simples de Pearson (r) a 1% de probabilidade pelo software SAS System. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
                

Encontrou-se um valor de correlação de Person, significativo a 1% de probabilidade, 
entre o envelhecimento acelerado e a condutividade elétrica, sendo este igual a -0,8912. 

 De maneira parecida ao encontrado neste trabalho, Diniz et al. (2013) e Santorum 
(2011) também observaram valores negativos para correlação de Pearson entre o teste de 
envelhecimento acelerado e o teste de condutividade elétrica em sementes de soja, 
indicando que valores crescentes de uma variável estão associados a valores decrescentes 
da outra na associação linear simples com esta variável. 

É possível relacionar este comportamento à própria natureza do teste de 
condutividade elétrica, pois a sua essência é avaliar o potencial fisiológico com base na 
quantidade de lixiviados encontrada na solução de embebição. Nele, sementes de 
membranas danificadas ou deterioradas, isto é, potencialmente menos vigorosas, 
apresentam uma maior liberação de exsudatos para o exterior da célula, de modo a resultar 
em valores de condutividade elétrica superiores àqueles observados em sementes com 
membrana íntegra, e, portanto, mais vigorosas (MARCOS-FILHO, 2015). De tal modo, 
especificamente para o teste de condutividade, considera-se que o vigor das sementes é 
inversamente proporcional à leitura observada (VIEIRA; KRZYZANOWSKI, 1999). 

Ao verificar a intensidade da correlação do teste de envelhecimento acelerado com 
a condutividade elétrica, segundo a escala de Gonçalves et al. (2017), obteve-se uma forte 
intensidade de correlação entre os testes. O mesmo foi observado por Schuab et al. (2006), 
ao se avaliar a qualidade fisiológica de genótipos de soja. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por meio desse trabalho, foi possível constatar que a condutividade elétrica e o teste 
de envelhecimento acelerado se correlacionam consideravelmente.  

Pode-se afirmar que os dois testes são eficientes quanto a caracterização fisiológica 
de sementes de soja, sendo a condutividade elétrica uma opção rápida e objetiva, podendo 
ser substituta do teste de envelhecimento acelerado, quando necessário. 
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