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RESUMO 

 

A cultura da soja (Glycine max) apresenta grande importância para a balança comercial brasileira, 
trata-se de uma das principais commodities do país. Objetivou-se com o presente trabalho avaliar a 
influência de diferentes temperaturas associadas na redução do período de embebição de sementes 
de soja no teste de condutividade elétrica. Foram utilizadas sete cultivares de sementes de soja. 
Inicialmente, foi realizada a caracterização inicial das sementes puras, através dos testes de 
qualidade física e fisiológica. Para a determinação do vigor das sementes utilizou-se quatro 
repetições de 50 sementes, que foram embebidas em água ideionizada e levadas à incubadora BOD 
reguladas previamente nas temperaturas de 30 e 45

o
C. A mensuração da condutividade foi realizada 

nos períodos de condicionamento de 10, 30, 60 e 120 minutos após a inserção dos materiais na 
câmara de germinação. Pelos resultados obtidos observou-se que a elevação da temperatura 
diminuiu o tempo de embebição para identificação de sementes de soja com diferentes níveis de 
vigor. O teste de condutividade elétrica a 30 e 45°C por 120 minutos é eficiente na avaliação rápida 
da qualidade das sementes de soja com diferentes níveis de vigor. 

 
Palavras-chave: Glycine max. Deterioração. Vigor. Embebição. 

 
 

  



 
 

ABSTRACT 
 

The soybean crop (Glycine max) has great importance for the Brazilian trade balance, it is one of the 
main commodities of the country. The objective of this work was to evaluate the influence of different 
temperatures associated with the reduction of soybean soaking period in the conductivity test. Seven 
soybean cultivars were used. Initially, the initial characterization of the pure seeds was carried out, 
through the tests of physical and physiological quality. For the determination of seed vigor, four 
replicates of 50 seeds were used, which were soaked in ideionized water and fed to the BOD 
incubator, previously regulated at temperatures of 30 and 45

o
C. The conductivity measurements were 

performed in the conditioning periods of 10, 30, 60 and 120 minutes after the insertion of the materials 
in the germination chamber. From the results obtained, it was observed that the temperature increase 
decreased the soaking time for identification of soybean seeds with different levels of vigor. The 
electrical conductivity test at 30 and 45 ° C for 120 minutes is efficient in the rapid evaluation of the 
quality of soybean seeds with different levels of vigor. 

 
Keywords: Glycine max. Deterioration. Vigor. Soaking 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cultura da soja apresenta grande importância para a balança comercial 

brasileira, trata-se de uma das principais commodities do país. Nos últimos 20 anos, 

o crescimento anual da produção de soja no Brasil foi de 3,5 milhões de toneladas, o 

que representa um incremento de 13,4% a cada ano (EMBRAPA, 2017). 

A utilização de sementes de soja de alta qualidade é de fundamental 

importância para o sucesso do cultivo. A produção de sementes de soja com esses 

padrões é um grande desafio ao setor produtivo (EMBRAPA, 2016).A qualidade da 

semente está relacionada a quatro atributos: a qualidade fisiológica (sementes com 

alto vigor e germinação); a qualidade sanitária (sementes livres de patógenos que 

poderão ser a fonte de doenças); a qualidade genética (sementes livres de misturas 

com sementes de outras cultivares) e a qualidade física (livre de contaminantes). Em 

lavouras comerciais, têm-se observado aumento de produtividade de 10% a 12% 

quando usadas sementes vigorosas (EMBRAPA, 2016). 

O controle de qualidade de sementes deve ser cada vez mais eficiente, em 

razão da competitividade e exigência do mercado.Na atualidade, uma das principais 

exigências para a avaliação do vigor de sementes refere-se à obtenção de 

resultados confiáveis em um período de tempo relativamente curto, que permite a 

agilização das tomadas de decisões.  

Testes de vigor cujos princípios baseiam-se na integridade das membranas 

celulares merecem destaque, visto que possibilitam detectar o processo de 

deterioração da semente logo em sua fase inicial (DELOUCHE; BASKIN, 1973); 

consequentemente, podem ser tomadas medidas pertinentes, visando reduzir ou 

minimizar o efeito da deterioração sobre a qualidade de sementes de um lote (DIAS; 

MARCOS FILHO, 1996). 

Dentre os testes de vigor, o de condutividade elétrica, inicialmente 

desenvolvido para sementes de ervilha (VIEIRA; KRZYZANOWSKI, 1999), se 

constitui em um método rápido e eficiente de determinação do seu potencial 

fisiológico. Este visa avaliar indiretamente a intensidade dos danos causados às 

membranas celulares resultantes do processo de deterioração da semente. Nesse 

teste, as sementes são embebidas em determinado volume de água deionizada, sob 

temperatura controlada, durante período pré-estabelecido. Portanto, àquelas com 
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menor vigor liberam maior quantidade de lixiviados, como consequência da menor 

estruturação e seletividade das membranas (VIEIRA et al., 2002). 

A grande demanda para análise de vigor das sementes, a variedade de 

cultivares e a necessidade da determinação da qualidade das sementes analisadas 

fazem com que exista a necessidade de acelerar o processo de análise através da 

condutividade elétrica, assim buscou-se aumentar a temperatura para diminuir o 

tempo de embebição e padronizar esse método de uma forma mais ágil visando um 

melhor desempenho em um menor espaço de tempo, devido ao grande número de 

amostras a serem analisadas em um laboratório. 

Durante a secagem natural da semente no processo de maturação, as 

membranas celulares sofrem um processo de desorganização estrutural, que 

encontram-se desorganizadas quanto menor o teor de água na semente (BEWLEY, 

1986), que perdem, temporariamente, a sua integridade organizacional (SIMON;  

RAJA-HARUM, 1972). 

A avaliação da qualidade fisiológica de sementes de soja é um aspecto 

importante a ser considerado em um programa organizado de produção, pois o 

emprego de metodologia adequada, possibilita a estimativa do vigor, do 

desempenho em campo e o descarte de lotes deficientes, diminuindo riscos e 

prejuízos. 

Assim, objetivou-se com o presente trabalho avaliar a influência de diferentes 

temperaturas associadas na redução do período de embebição de sementes de soja 

no teste de condutividade elétrica. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Importância da cultura da soja 

 

A soja (Glycine max.(L.) Merrill)  é uma das culturas mais antigas do mundo, 

havendo relatos que há cerca de 5.000 anos já era plantada pelos chineses, porém 

produzida em pequenas quantidades até o início do século XX (BM&F, 2009). 

A cultura da soja atingiu 136 anos de presença no Brasil em 2018. A 

exploração da oleaginosa iniciou-se no sul do país e hoje já é encontrada nos mais 

diferentes ambientes, retratado pelo avanço do cultivo em áreas de Cerrado. Nos 

anos 80, a soja liderou a implantação de uma nova civilização no Brasil Central 

(principalmente nos estados de Goiás e Mato Grosso), levando o progresso e o 

desenvolvimento para regiões despovoadas e desvalorizadas. 

A importância da soja em âmbito mundial está ligada à produção de óleo e 

farelo, seus principais subprodutos. O primeiro, direcionado ao consumo humano 

(com 30% da demanda mundial), e o segundo, utilizado como fonte de proteína de 

ração para animais e que representa 69% do consumo mundial. 

A safra mundial de soja em 2017 foi de 351,311 milhões de toneladas, com os 

Estados Unidos que responde por 117,208 milhões de toneladas, o Brasil, por 

113,923 milhões de toneladas; dentro da produção brasileira, o estado do Mato 

Grosso é o maior produtor nacional, responsável por 30,0514 milhões de toneladas, 

com uma média de 3.273 kg/há, seguido pelo estado do Paraná com uma produção 

de 19,534 milhões de tonelada, com uma média de 3.721 kg/há de produtividade. 

(CONAB, 2017). 

A soja consolidou sua posição de maior cultura explorada no Brasil, e passou 

a apresentar expressiva importância econômica e vem levando o progresso e 

desenvolvimento nas diversas regiões de cultivo. No mercado mundial, atualmente o 

Brasil participa com cerca de 51,6 milhões de toneladas (AGROSTAT, 2017). No 

Brasil, boa parte da soja colhida - mais de 30 milhões de toneladas - vai para 

indústria esmagadora, que transforma em derivados, como farelo e óleo. O farelo de 

soja ocupa o segundo lugar nos produtos mais utilizados na elaboração de rações. 

Em 2017, a AGROSTAT registrou que as exportações ultrapassaram os 14 milhões 

de toneladas. 
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2.2 Qualidade de sementes 

 

A qualidade de um lote de sementes resulta da interação de características 

que determinam o seu valor para a semeadura. Constitui o principal foco de atenção 

da tecnologia de sementes, durante todas as fases de um programa de produção de 

sementes, estabelecido em consonância com a estrutura e os recursos disponíveis 

ao produtor, sempre visando o retorno econômico (MARCOS FILHO, 2010). 

Os procedimentos fundamentais para a produção de sementes de alta 

qualidade incluem a escolha da região produtora, considerando aspectos 

agronômicos, estruturais e comerciais; a seleção das áreas destinadas à produção 

(isolamento, sanidade, presença de plantas invasoras, localização e acesso, 

topografia, características de clima e solo); o estabelecimento do plano de sucessão 

de culturas; a origem e a qualidade das sementes básicas; o manejo da área 

(sistema de preparo de solo, época e cuidados durante a semeadura, adequação 

dos tratos culturais); as inspeções e a erradicação de plantas indesejáveis; o 

controle de insetos e doenças; a colheita, a secagem e o beneficiamento; as 

condições de armazenamento e transporte de produto; o estabelecimento de 

programa integrado de controle de qualidade durante todas as etapas da produção. 

Várias dessas etapas seguem os mesmos princípios e procedimentos adotados na 

produção agrícola comercial, mas os cuidados e o nível tecnológico dirigidos à 

produção de sementes são mais apurados, pois o material produzido não se destina 

ao consumo direto ou indireto, que deve exibir características compatíveis ao 

desempenho diferenciado após a semeadura (MARCOS FILHO, 2010). 

Segundo Marcos Filho (1998) a qualidade de sementes é definida como um 

conjunto de características que determinam seu valor para a semeadura, indicando 

que o potencial de desempenho das sementes somente pode ser identificado, de 

maneira consistente, quando é considerada a interação dos atributos de natureza 

genética, física, fisiológica e a sanidade. O potencial de desempenho deve 

considerar a capacidade das sementes se originarem plântulas normais, a 

velocidade e a uniformidade de emergência e de crescimento de plântulas em 

campo, o potencial de armazenamento e a conservação do potencial fisiológico 

durante o transporte (HAMPTON; TEKRONY, 1995). 
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Em contrapartida, Hamptom (2002) ponderou que, se o termo qualidade 

define “grau, padrão ou símbolo de excelência “, a qualidade de sementes deve ser 

conceituada como o padrão de excelência de um conjunto de características que 

determinam o potencial de desempenho da semente após a semeadura em campo 

ou durante o armazenamento. 

O controle da germinação de sementes é realizado por fatores ambientais, 

sendo os principais a temperatura, a luz e a umidade. Para desencadear o processo 

germinativo, a semente necessita absorver uma quantidade mínima de água, sendo 

que a quantidade varia de acordo com o tipo de semente (FLOSS, 2011). 

De acordo com Neves (2013), a água é considerada um fator intrínseco no 

processo germinativo. Quando o nível da água está abaixo do limite suportado pela 

célula, pode ocorrer acréscimo na concentração de solutos, mudança do pH da 

solução intracelular, desnaturação das proteínas, aceleração de reações 

degenerativas, e a perda da integridade das membranas (SUN; LEOPOLD, 1997, 

apud STEFANELLO, 2006). 

Para Marcos Filho (2015) a embebição caracteriza a fase inicial da 

germinação das sementes, sendo acompanhada pela liberação de exsudatos e tem-

se como reflexo a reorganização celular. Sementes com baixo teor de água são 

mais sensíveis a rápida hidratação (VIEIRA et al, 2004), e, sofrem com um aumento 

considerável na lixiviação de solutos quando submetidas a embebição em substratos 

com plena disponibilidade hídrica, que pode ocasionar danos que podem promover o 

desenvolvimento de plântulas anormais ou até mesmo impedir a germinação de 

sementes. 

A temperatura exerce influência na velocidade, uniformidade e percentagem 

de germinação. De modo geral, a temperatura ideal para a germinação está situada 

entre 20 e 30°C.Essa temperatura também influencia no processo de embebição das 

sementes, uma vez que quando esse processo ocorre, as temperaturas próximas à 

mínima pode ocasionar redução do crescimento das plântulas (MARCOS FILHO, 

2015). Quando as membranas das sementes estão secas e são aquecidas, elas 

podem passar para a fase cristalina líquida, e, quando a embebição for iniciada 

pequenas quantidades de exsudatos são liberadas, e então, menos danos celulares 

ocorrem (MARCOS FILHO, 2015). 
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2.3 Controle de qualidade de sementes 

 

A utilização de métodos rápidos para estimar a viabilidade das sementes, já é 

uma necessidade nas empresas e laboratório de análises de sementes, devido as 

vantagens da rapidez dos resultados nos diversos segmentos de produção. Os 

testes rápidos, também chamados de testes de vigor, possibilitam detectar o 

processo de deterioração das sementes em sua fase inicial. 

Dentre os testes de vigor, destaca-se o teste de condutividade elétrica, que 

avalia indiretamente o grau de estruturação das membranas celulares, em 

decorrência de deterioração das sementes, por meio da determinação da quantidade 

de íons lixiviados em solução de embebição (VIEIRA; KRZYZANOWSKI, 1999). 

No início do processo de embebição, a capacidade da semente reorganizar o 

sistema de membranas celulares e reparar danos físicos e, ou, biológicos, que 

podem ter ocorrido durante o processo de produção, irá influenciar a quantidade e a 

natureza de lixiviados para o meio externo (VIEIRA; KRZYZANOWSKI, 1999). 

As membranas celulares são compostas por fosfolipídios e proteínas. As 

sementes com baixo vigor apresentam desorganização na estrutura das membranas 

celulares, permitindo o aumento na lixiviação de solutos, como açúcares, enzimas, 

nucleotídeos, ácidos graxos, ácidos orgânicos, aminoácidos, proteínas e compostos 

inorgânicos, tais como fosfatos e íons de K+, Ca++, Na+ e Mg++ (MARCOS FILHO et 

al., 1982; FESSEL et al., 2006). 

Vários fatores podem interferir nos resultados do teste de condutividade 

elétrica, e, consequentemente na sua interpretação. Entre esses, podemos citar o 

tamanho das sementes (TAO, 1978; DESWAL; SHEORAN, 1993), temperatura da 

água de embebição (MURPHY; NOLAND, 1982), período de embebição das 

sementes (LOEFFLER et al., 1988; AOSA, 2002), e a presença de danos físicos nas 

sementes (TAO, 1978; DUKE; KAKEFUDA, 1981). 

De modo geral, todos estes fatores citados, podem ser controlados, para 

minimizar os seus efeitos. Entretanto, existem outros fatores que não são facilmente 

controlados, tais como o genótipo (SHORT; LACY, 1976; PANOBIANCO; VIEIRA, 

1996), estádio de desenvolvimento das sementes no momento da colheita (STYER; 

CANTLIFFE, 1983; POWELL, 1986), e condições de armazenamento, 

principalmente temperatura (FERGUSON, 1988; VIEIRA et al., 2001; FESSEL et al., 

2006). 
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Estudos realizados com sementes de soja têm mostrado que os resultados de 

condutividade elétrica podem ser influenciados pela temperatura de 

armazenamento, especialmente as temperaturas baixas, como 10°C. (FERGUSON, 

1988; VIEIRA et al., 2001). 

Conforme relatou MARCOS FILHO, as sementes armazenadas durante longo 

período perdem gradativamente a integridade do sistema de membranas, com 

reflexos na taxa de liberação de solutos quando as sementes são embebidas.  

Estudos com sementes de soja deterioradas a temperaturas mais altas, 

comprovaram o aumento na condutividade elétrica e redução no envelhecimento 

acelerado para semente de soja, no entanto, para sementes armazenadas a 10°C 

foram observadas pequenas alterações na condutividade elétrica, opondo-se a 

queda observada no envelhecimento acelerado (FERGUSON, 1988). 

As sementes de soja armazenadas em temperaturas abaixo de 10°C 

apresentaram leituras de condutividade elétrica praticamente constante, ou seja, 

mudanças não significativas durante todo o período de armazenamento, já, os 

resultados obtidos para sementes armazenadas em temperaturas mais elevadas 

(20°C) mostraram um rápido declínio tanto para a condutividade elétrica, quanto 

para o envelhecimento acelerado. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Sementes das Faculdades 

Integradas de Ourinhos (FIO), na cidade de Ourinhos – SP. Foram utilizadas sete 

cultivares de sementes de soja, sendo elas: Credenz Bayer 26B42, Agroceres 3730, 

Syngenta 1059, TMG 7062, TMG 7063, Monsoy 6410 eNidera 6823. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4 x 7, sendo tempos 

de embebição e cultivares de soja, isoladas nas temperaturas de 30 e 45oC. Os 

testes foram realizados conforme as prescrições das Regras para Análises de 

Sementes-RAS (BRASIL, 2009).  

Inicialmente, foi realizada a caracterização inicial das sementes puras, através 

dos testes de qualidade física e fisiológica. O teor de água das sementes foi 

realizado com duas sub-amostras, sendo que cada era composta de 5±0,5 gramas 

de sementes inteiras. Os recipientes metálicos e suas respectivas tampas foram 

pesadas em balança com sensibilidade de 0,001 g e convenientemente 

identificadas. As amostras foram inseridas nos recipientes, e colocados sob suas 

respectivas tampas dentro da estufa de ventilação forçada de ar previamente 

regulada à temperatura de 105±3°C, pelo período de 24 horas. Após este tempo, as 

amostras foram retiradas, tampadas rapidamente levadas ao dessecador até esfriar 

e por fim foram pesadas. 

Para a germinação (G) eprotrusão radicular (P), quatro sub-amostras de 50 

sementes foram separadas e o teste foi montado em rolo de papel tipo Germitest, 

umedecido com água deionizada na quantidade equivalente à 2,5 vezes a massa do 

papel seco. Os rolos foram mantidos na câmara de germinação tipo BOD a 20°C, a 

primeira contagem de germinação foi realizada no quinto dia e a contagem final da 

germinação foi realizado no oitavo dia. Os resultados foram expressos em 

porcentagem de plântulas normais. 

O teste de condutividade elétrica foi usado para avaliar também a qualidade 

inicial das sementes. Quatro sub-amostras de 50 sementes foram pesadas com 

precisão de três casas decimais e, posteriormente, colocadas em copo plástico 

descartável (capacidade de 200 mL), com 75 mL de água deionizada e, em seguida, 

levada à incubadora BOD a 25oC por 24 horas. Após esse período foi realizada a 
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leitura da condutividade elétrica da solução de embebição. Os dados foram 

transformados em (µS cm-1 g-1), conforme descrito por Marcos Filho et al. (1987). 

Após a verificação da qualidade fisiológica do lote, iniciou-se o teste de 

condutividade elétrica afim de determinar o vigor das cultivares em temperaturas 

elevadas durante a condução do teste. Para a determinação do vigor das sementes 

utilizou-se quatro repetições de 50 sementes que pesadas em balança de precisão 

de três casas decimais, e, posteriormente, colocadas em copo plástico descartável 

(capacidade de 200 mL) contendo 75 mL de água deionizada e, em seguida, levada 

à incubadora BOD reguladas previamente nas temperaturas de 30 e 45oC. A 

mensuração da condutividade foi realizada nos períodos de condicionamento de 10, 

30, 60 e 120 minutos após a inserção dos materiais na câmara de germinação. As 

temperaturas foram isoladas para a avaliação, portando não foi adicionada como 

variável no ensaio. Para aferir a condutividade elétrica foi realizado condutivímetro 

TECNAL Tec-4MP, com eletrodo constante 1, sendo a leitura realizada até 2000 

µS.cm-1 com coeficiente de variação de 2,02% e solução padrão de 146,9 µS.cm-1à 

20°C.  

Os dados foram submetidos à análise de variância com uso do programa 

estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011). Para a comparação entre as médias, 

empregou-se o teste de Scott & Knott, a 5% de probabilidade. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pela análise de variância foi possível observar diferenças significativas entre 

as cultivares, em relação ao teor de água e a qualidade fisiológica avaliadas na 

Tabela 1. Também foi possível observar diferenças significativas da condutividade 

elétrica das sementes de soja na Tabela 2. 

Na Tabela 1 foi possível observar em relação ao teor de água que as 

sementes da cultivar 1059 apresentavam no o menor teor água (6,4%) em relação 

as demais cultivares analisadas. Em geral, tem-se verificado que teores de água 

muito baixos (≤10%) ou muito altos (≥17%) apresentam influência significativa nos 

resultados. Recomenda-se a uniformização dos teores de água dos lotes para uma 

faixa entre 10% e 17%, antes da avaliação da condutividade elétrica (Association of 

Official Seed Analysts, 1983; Loeffler et al., 1988; Hampton et al., 1992). Assim, as 

cultivares 6410, 26B42, 7062 e 7063 apresentam teor de água uniforme para realizar 

o teste de condutividade elétrica como citado. Efeito maior tem sido observado 

quando o teor de água das sementes é muito baixo (≤10%), causando aumento 

significativo nos resultados do teste para várias espécies. 

 

Tabela 1 - Caracterização inicial de sementes de soja avaliadas quanto pelo teor de água (%), 
protrusão radicular (%), germinação (%) e condutividade elétrica (μS cm

-1
 g

-1
). 

Variedade TA (%) P (%) G (%) CE(μS cm-1 g-1) 

3730 8,34 C 34 C 0 D 289,14 A 
1059 6,40 D 94 A 82 A 223,36 A 
6410 12,00 A 38 C 21 C 225,89 A 
26B42 11,40 A 68 B 46 B 185,03 B 
7062 10,89 A 97 A 69 A 95,89 B 
7063 11,28 A 95 A 82 A 163,36 B 
6823 9,19 B 82 B 65 A 148,11 B 

CV (%) 3,08 15,08 23,55 31,80 
*Médias seguidas da mesma letra em maiúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott 
Knott a 5% de probabilidade. TA: teor de água; P: protrusão radicular; G: germinação; CE: 
condutividade elétrica.  
Fonte: O autor 

 
 Em relação a porcentagem de protrusão radicular as cultivares 1059, 

7062 e 7063 foram estatisticamente superiores. Contudo, as cultivares 3730 e 6410 

apresentaram menor protrusão radicular. Em relação a germinação, as cultivares 

1059, 7062, 7063 e 6823 apresentaram a maior porcentagem de plântulas normais 

avaliadas no teste de germinação. Vale ressaltar que na cultivar 3730 não foi 

possível observar o desenvolvimento de plântulas normais nas condições do teste 
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de germinação. Uma possível explicação para este fato é devida o menor vigor 

dessas sementes apresentados no teste de condutividade elétrica (289,14μS cm-1 g-

1) realizado nas condições normais (25oC usando 4 repetições de 50 sementes 

embebidas em 75 mL água deionizada). É importante mencionar que quanto maior 

os resultados do teste de condutividade elétrica maior é deterioração das sementes. 

As demais cultivares apresentavam sementes com menor condutividade elétrica, 

portanto, estavam menos deterioradas e possuem maior vigor. Esses resultados 

comprovam a maior viabilidade (germinação) das cultivares 7062 e 7063. Essas 

diferenças podem ser explicadas pelo fato de que as primeiras alterações nos 

processos bioquímicos associados à deterioração ocorrem, geralmente, antes que 

sejam verificados declínios na capacidade germinativa (DELOUCHE; BASKIN, 

1973). Por este motivo, o uso de testes de vigor é de grande utilidade no 

monitoramento da qualidade das sementes, a partir da maturidade (DIAS; MARCOS 

FILHO, 1995). 

Na Tabela 2 foi possível observar diferenças significativas na condutividade 

elétrica das sementes das diferentes cultivares de soja avaliadas. 
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Tabela 2 -  Condutividade elétrica (μS cm
-1

 g
-1

) da solução de embebição de sementes de cultivares 
de soja, submetidas a diferentes temperaturas e períodos de embebição. 

    Tempo de Embebição 

Cultivares 10 min 30 min 60 min 120 min 

30oC 

3730 18,39 Aa 30,31 Ab 45,76 Bc 65,25 Dd 

1059 18,76 Aa 29,92 Ab 39,94Ac 50,48 Bd 

6410 20,67 Aa 35,05 Bb 46,61 Bc 60,23Cd 

26B42 21,40 Aa 31,05 Ab 39,15 Ac 49,33 Bd 

7062 22,69 Ba 31085 Ab 38,22 Ac 45,01 Ad 

7063 25,26 Ba 32,77 Ab 39,79 Ac 49,97 Bd 

6823 26,23 Ba 39,32 Cb 49,99 Cc 60,91 Cd 

CV = 6,05         

 45oC 

3730 18,45 Aa 32,68 Ab 45,29 Bc 70,63 Bd 

1059 24,02 Aa 40,19 Ab 46,55 Bb 68,69 Bc 

6410 27,04 Aa 52,71 Cb 62,80 Cc 95,35 Dd 

26B42 27,90 Aa 44,32 Bb 51,11 Bb 73,06 Bc 

7062 22,59 Aa 30,37 Aa 37,23 Ab 49,37 Ac 

7063 20,28 Aa 33,74 Ab 39,86 Ac 52,79 Ad 

6823 30,01 Aa 54,22 Cb 61,58 Cb 85,20 Cc 

CV = 13,48         
*Médias seguidas da mesma letra em maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si 

pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade. 
Fonte: O autor 

 

O teste de condutividade elétrica em sementes é considerado um teste 

bioquímico indireto e tem relação com a integridade das membranas celulares. Os 

resultados são relacionados com a germinação, com isso sementes que apresentam 

maiores liberações de soluto ao decorrer da embebição mostram menor germinação 

(MARCOS FILHO, 2015). Com um teste de vigor busca-se características 

importantes como, simplicidade, rapidez, baixo custo, objetividade, reproduzível e 

com resultados que se relacionam com a emergência de plântulas no campo 

(KRZYZANOWSKI; VIEIRA; FRANÇA NETO, 1999). 

No teste de condutividade elétrica (Tabela 2) realizado a 30oC com 10 

minutos foi possível observar apenas dois níveis de vigor nas diferentes cultivares 

de soja analisadas. Já nos tempos de 30 e 60 minutos observou-se três níveis de 

vigor. Contudo, no tempo de 120 minutos foi possível diferir em quatro níveis de 

vigor as cultivares analisadas. Foi possível observar que a cultivar 3730 apresentou 



21 
 

o menor vigor (65,25 μS cm-1 g-1), entretanto, a cultivar 7062 possui o maior vigor 

(45,01 μS cm-1 g-1)pelo teste de condutividade elétrica.  

Em relação aos tempos de embebição a 30oC analisados dentro de cada 

cultivar foi possível observar diferenças significativas entre os quatro tempos 

analisados. Porém, o tempo de 120 minutos apresentou maior quantidade de 

lixiviados na água de embebição permitindo uma avaliação com maior segurança. 

No teste de condutividade elétrica (Tabela 2) realizado a 45oCno tempo de 10 

minutos não foi possível identificar diferenças de níveis de lixiviação entre as 

cultivares avaliadas. Já com 30 e 60 minutos foi possível identificar nessa 

temperatura três níveis de vigor das sementes das cultivares de soja. O tempo de 

120 minutos em 45oC possui quatro níveis de vigor e uma maior quantidade de 

lixiviados do que a 30oC. 

Em relação aos tempos de embebição a 45oC analisados dentro de cada 

cultivar foi possível observar diferenças significativas entre os quatro tempos apenas 

para as cultivares 3730, 6410 e 7063. Nas demais cultivares foram observados três 

níveis de lixiviados. A cultivar 6410 apresentou maior lixiviação e maior deterioração 

a 45oC no teste de condutividade elétrica a 120 minutos.Torna-se importante notar 

que a liberação mais intensa ocorreu quando se elevou a temperatura para 40oC 

(Tabela 3), o que se mostra coerente com as observações de Vanzolini e Nakagawa 

(1999a) e Gaspar e Nakagawa (2002b). 

Nas metodologias estudadas verificou-se que houve aumento progressivo nos 

valores da condutividade com o decorrer do período de embebiçãofato também 

constatado em sementes de soja por Loeffler et al. (1988); Marcos Filho et al. 

(1990); Dias e Marcos Filho (1996).É importante notar que a liberação mais intensa 

ocorreu quando se elevou a temperatura para 45°C (Tabela 2). Assim, verifica-se 

que o teste de condutividade elétrica com o uso de 120 minutos a 45°C (Tabela 2), 

houve maior discriminação entre as sementes dos diferentes cultivares, separando-

os em quatro níveis distintos de vigor. Esse período indicou que a semente 7062 

apresentou maior vigor, enquanto que a semente 6410, apresentou um menor vigor 

com maior perda de lixiviados.  

Em geral, as metodologias de condutividade empregadas foram eficientes na 

avaliação da qualidade das sementes de soja, indicando que há possibilidade de 

redução do período de embebição no teste de condutividade elétrica, os resultados 

indicaram que é possível reduzir o tempo de embebição das sementes de soja em 



22 
 

períodos inferiores a 24 horas nesse teste e, assim, possibilitar o descarte de lotes 

de qualidade inferior (Carvalho et al., 2009). Vanzolini e Nakagawa (1999), em 

sementes de amendoim, quando utilizada a temperatura de 40oC, conseguiram 

reduzir de 24 para 3 horas o tempo de embebição. 

 

 

 

  



23 
 

5. CONCLUSÃO 

 

A qualidade inicial das sementes soja foi diferente nas cultivares avaliadas. 

A elevação da temperatura de embebição no teste de condutividade elétrica 

diminui o tempo de embebição para identificação de sementes de soja com 

diferentes níveis de vigor. 

O teste de condutividade elétrica a 30 e 45°C por 120 minutos é eficiente na 

avaliação rápida da qualidade das sementes de soja com diferentes níveis de vigor. 

A combinações 120 minutos/30oC e 120 minutos/45°C possibilita a 

discriminação em lotes de sementes com diferentes níveis de deterioração e vigor 

pelo teste de condutividade elétrica. 
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