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RESUMO 
 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a relação funcional entre os resultados do teste de 
envelhecimento acelerado, conduzido à 41ºC por 24 horas, com o desempenho fisiológico das sementes no 
teste de emergência em campo nas sementes de soja. O experimento foi instalado adotando-se o 
delineamento em blocos completos com tratamentos casualizados, com quatro repetições. Foram utilizadas 
sementes de soja das cultivares BMX Potência RR, 6563 RSF IPRO, 6663 RSF, M6410 IPRO e M6210 
IPRO com distintos níveis de vigor, alto, médio e baixo classificados por meio do teste de tetrazólio. A 
qualidade fisiológica das sementes foi avaliada por meio dos seguintes testes: envelhecimento acelerado 
(E.A.) e porcentagem de emergência em campo (P.E.C.). Os dados das variáveis respostas foram 
submetidos à análise de variância e análise de regressão linear simples visando obter a equação para 
estimar o desempenho fisiológico de cada tratamento nos testes avaliados. Em relação às análises de 
regressão linear simples, foi encontrado um alto valor para o coeficiente de determinação para a equação 
linear da porcentagem de emergência em campo, indicando que, com elevada precisão, os resultados do 
teste de envelhecimento acelerado podem ser empregados para predizê-las. 

  
 PALAVRAS-CHAVE: Glycine max; Vigor; Germinação. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em um contexto marcado pelo crescimento do consumo de proteínas animais, pela 
preocupação com a saúde e pelo desenvolvimento de novas matrizes energéticas, em 
razão do seu elevado teor de proteína (40%) e de óleo (20%) (LOPES et al., 2016), a soja 
se consolidou como a  principal commodity agrícola utilizada como matéria-prima na 
produção de insumos para a produção de ração animal, elaboração de bebidas à base de 
soja, bem como para a fabricação de óleos alimentícios (RIGO et al., 2015) e para a 
geração de biocombustível (CASTANHEIRA et al., 2005). Face a este cenário, como 
grande produtor e exportador da soja, é crucial para o Brasil obter elevada produtividade 
de grãos, processo que inclui, entre outros fatores, a necessidade de se semear lavouras 
com sementes de alta qualidade fisiológica. 

Marcos Filho e França Neto (2017) conceituam que a qualidade de um lote de 
sementes é resultado da interação das características que determinam seu potencial de 
desempenho e, consequentemente, o valor para semeadura. Neste contexto, com  base 
no desempenho das semente em condições de campo, o teste de envelhecimento 
acelerado tem se mostrado eficiente na separação de lotes em diferentes níveis de vigor, 
fator crucial para a tomada de decisão de semeadura da cultura. 

Assim, o objetivo desse trabalho foi investigar a relação funcional entre os 

resultados do teste de envelhecimento acelerado, conduzido à 41ºC por 24 horas, com o 

desempenho fisiológico das sementes no teste de emergência à campo com sementes de 

soja. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
As avaliações da qualidade fisiológica foram conduzidas 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), 
no município de Maringá, em parceria com o Laboratório de Fisiologia do Núcleo de 
Tecnologia de Sementes e Grãos da Embrapa Soja, município de Londrina, ambos 
localizados na região norte central do Estado do Paraná. 

O experimento foi instalado adotando-se o delineamento em blocos completos com 
tratamentos casualizados, com quatro repetições. Foram utilizadas sementes de soja 
[Glycine max (L.) Merrill] das cultivares BMX Potência RR, 6563 RSF IPRO, 6663 RSF, 
M6410 IPRO e M6210 IPRO com distintos níveis de vigor, alto, médio e baixo, 
classificados por meio do teste de tetrazólio.  

Após a escolha dos materiais, as sementes foram submetidas ao teste de 
envelhecimento acelerado por 24 horas à 41ºC, no qual foram obtidos os valores em 
porcentagem de plântulas normais pelo procedimento do teste de germinação, 
constituindo os tratamentos deste trabalho de pesquisa, conforme a Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Esquema detalhado dos tratamentos com suas respectivas porcentagens de plântulas 

normais no teste de envelhecimento acelerado 24h/41ºC. 

 

Tratamentos 

 

Cultivar  

Envelhecimento 

acelerado 

24h/41ºC (%) 

1 6663 RSF  97,50 

2 6563 RSF IPRO 91,50 

3 BMX Potência RR 91,50 

4 M6210 IPRO 89,50 

5 BMX Potência RR 87,00 

6 M6410 IPRO 73,50 

7 BMX Potência RR 73,00 

8 6563 RSF IPRO 74,00 

9 M6210 IPRO 67,00 

10 M6210 IPRO 64,00 

11 M6410 IPRO 63,00 

12 6563 RSF IPRO 61,00 

13 M6210 IPRO 46,00 

14 M6410 IPRO 37,00 

15 6563 RSF IPRO 20,50 

 
A qualidade fisiológica das sementes foi avaliada por meio dos seguintes testes: 
Teste de envelhecimento acelerado (E.A.): realizado adotando-se o método do 

“gerbox”. As sementes foram distribuídas em camada única dispostas sobre tela de aço 
inox, inserida no interior de caixas plásticas (tipo “gerbox”), contendo 40 mL de água 
destilada (KRZYZANOWSKI et al., 1991). Em seguida, os gerbox foram tampados e 
levados a uma câmara jaquetada de água (modelo 3015, marca VWR/USA), regulada a 
41ºC por 24 horas, uma vez que o teste foi realizado praticamente na época de entrega 
das sementes; portanto, 48 horas envelhecimento nessa época seria muito drástica para 
o teste, mascarando o resultado real do desempenho fisiológico da semente. 
Posteriormente, as sementes foram submetidas ao teste de germinação, conforme 
descrito anteriormente, com quatro subamostras de 50 sementes por tratamento e 

http://scholar.google.com.br/scholar?q=soja+glycine+max&hl=pt-BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ei=xvgqVMKWFq6HsQSHiICoDg&sqi=2&ved=0CBoQgQMwAA
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repetição. 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. 

Porcentagem de emergência em campo (P.E.C.): realizada com quatro 
subamostras de 100 sementes por repetição e por tratamento, sendo cada subamostra de 
100 sementes tratada com fungicida + inseticida e distribuída em sulcos de dois metros 
de comprimento, com cinco centímetro de profundidade. A contagem foi realizada aos 15 
dias após a semeadura e os resultados expressos em porcentagem de plântulas normais, 
conforme descrito por Nakagawa (1994). 

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). Foi realizada a análise de regressão linear simples 
visando obter a equação para estimar o desempenho fisiológico de cada tratamento nos 
testes avaliados. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
As variáveis apresentaram resultados significativos a 1% de probabilidade pelo 

teste F e na análise de variância da regressão linear simples.  
Foram obtidos valores relativamente elevados de coeficientes de determinação 

para as equações lineares, obtidas a partir da variável independente teste de 
envelhecimento acelerado e variável dependente porcentagem de emergência em campo 
(R2 = 0,8385). Esse resultado indica que, com uma apropriada precisão, uma parte 
importante desses dados pode ser explicada pelo modelo de regressão linear simples 
(Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Modelo matemático estatístico com interpretação agronômica da variável resposta 
porcentagem de emergência no campo (P.E.C) obtido através da análise de regressão linear 
simples 

                                   y=α+ β.x 

Modelo Agronômico  R² 

. = 44,887+ 0,395204E.A. 0,8385 

 

Verifica-se que, para cada unidade de aumento percentual no envelhecimento 
acelerado (E.A.), a porcentagem de emergência em campo aumenta em 0,39520% de 
plântulas normais. Dados preliminares obtidos por França Neto et al. (2002) sinalizam 
que, quando realizado por ocasião da semeadura, o teste de envelhecimento acelerado 
(41ºC, 100% UR, durante 24h) se apresentou como um parâmetro adequado para estimar 
a emergência em campo da cultura da soja.  

Tais resultados foram observados em inúmeros experimentos entre os anos de 
1998 e 2002, em que empregando-se diversas cultivares, os valores de qualidade 
fisiológica obtidos foram submetidos a análise de regressão linear simples. A equação 
obtida no período de 1998-2002 (Y = 29,506 + 0,6258E.A), a qual, segundo os autores, foi 
semelhante as equações obtidas para cada ano separadamente, demonstrou que o teste 
de E.A. foi eficaz para predizer a emergência de sementes no campo. 
 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Em relação às análises de regressão linear simples, foi encontrado um alto valor 
para o coeficiente de determinação para a equação linear da porcentagem de emergência 
em campo, indicando que, com elevada precisão, os resultados do teste de 
envelhecimento acelerado podem ser empregados para predizê-las. 
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