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LOCAL DE PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO E QUALIDADE DE SEMENTES DE 
SOJA 

 
RESUMO – A soja é produzida em todo o país, entretanto, fatores ambientais 

e fitossanitários podem limitar a obtenção de sementes de qualidade fisiológica e 
sanitária satisfatórias. Assim, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar a 
qualidade fisiológica, sanitária e química inicial e durante o armazenamento de 
sementes de cultivares de soja colhidos em locais de produção com características 
edafoclimáticas distintas e verificar a influência da relação genótipo-ambiente. Foram 
utilizadas sementes de dois cultivares de soja de ciclo precoce (MSOY 7908 RR e 
CD 2630 RR) provenientes de quatro regiões com características edafoclimáticas 
distintas. As sementes foram avaliadas pelos testes de germinação, vigor 
(envelhecimento acelerado, condutividade elétrica e tetrazólio), hipoclorito de sódio, 
sanidade, determinação do teor de óleo e emergência de plântulas em campo. Após 
a determinação da qualidade inicial, as sementes foram armazenadas em câmara 
seca (20 ± 2 °C e 45% UR do ar) e avaliadas após seis e 12 meses. Observou-se 
para o cultivar MSOY 7908 RR, que a região de Perdizes (altitude de 1.030 m) foi 
favorável à produção de sementes de melhor qualidade fisiológica, química e 
sanitária quando comparadas às provenientes de Casa Branca (altitude de 600 m), 
devido às condições climáticas mais amenas. Com relação ao cultivar CD 2630 RR, 
sementes produzidas em Altinópolis (altitude de 980 m) tiveram menor qualidade 
fisiológica, química e sanitária quando comparadas às provenientes de Sales 
Oliveira, região de menor altitude, diferindo do encontrado na literatura. Esse 
comportamento deveu-se à precipitação e temperatura elevadas durante a pré-
colheita que ocasionaram danos por umidade prejudiciais ao desempenho das 
sementes. Para ambos os cultivares e nos quatro locais de produção estudados, 
houve redução da qualidade fisiológica e química durante o período de 
armazenamento. Além disso, os patógenos presentes inicialmente nas sementes 
também apresentaram declínio quanto sua incidência. Assim, Sementes de alta 
qualidade fisiológica, química e sanitária são produzidas em locais com condições 
climáticas de temperatura e precipitação pluvial amenas, independentemente da 
altitude da região, e o local de produção pode influenciar na escolha do cultivar. 
Sementes de melhor qualidade mantiveram seu potencial fisiológico durante o 
armazenamento. 

  
Palavras-chave: Altitude, condições climáticas, Glycine max (L.) Merrill, patologia, 
vigor 
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PRODUCTION SITES, STORAGE AND QUALITY OF SOYBEAN SEEDS 
 
ABSTRACT – The soybean is produced across the country, however, 

environmental and phytosanitary factors may limit the obtaining of seed of 
physiological and sanitary quality satisfactory. Thus, the present study aimed to 
evaluate the physiological, sanitary and chemical quality, initial and during the 
storage of soybean seeds cultivars harvested at production sites with different soil 
and climatic characteristics and verify the influence of genotype-environment 
relationship. It was used seeds of two soybean cultivars early cycle (M-SOY 7908 RR 
and CD 2630 RR) from four regions with different edaphoclimatic characteristics. 
Seeds were evaluated by germination, vigor (accelerated aging, electrical 
conductivity and tetrazolium), sodium hypochlorite, sanity, determination of oil 
content and seedling emergence in the field tests. After determining the initial seed 
quality, seeds were stored in a dry chamber (20 ± 2 °C and 45% RH of air) and 
evaluated again after six and 12 months. It was observed to MSOY 7908 RR cultivar 
that the region of Perdizes (altitude 1,030 m) was favorable for production of seeds 
with high physiological, chemical and sanitary quality when compared to those from 
Casa Branca (altitude 600 m), due to milder weather conditions verified in the first 
city. Regarding the CD 2630 RR cultivar, seeds produced in Altinópolis (altitude 980 
m) had lower physiological, chemical and sanitary quality when compared to those 
from Sales Oliveira (region with lower altitude), differing from results found in the 
literature. This behavior was due to the high precipitation and temperature verified 
during the pre-harvest, causing moisture damage harmful to performance. In both 
cultivars and four production sites studied, there was reduction of the physiological 
and chemical quality during storage. Furthermore, the pathogens initially present in 
the seeds also showed decline as its incidence. Thus, seeds with high physiological, 
chemical and sanitary quality are produced in sites with mild climate conditions of 
temperature and rainfall, regardless of the altitude of the region, and the production 
site can influence the cultivar chosen. Seeds of better quality maintained their 
physiological quality during the storage. 

 
Keywords: Altitude, climate conditions, Glycine max (L.) Merrill, pathology, vigor 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A cultura da soja assume posição de destaque na economia brasileira, sendo 

o Brasil, o segundo maior produtor mundial precedido apenas pelos Estados Unidos. 

Na safra 2014/15, o país produziu cerca de 94,5 milhões de toneladas de grãos 

devido ao incremento de 9,8% de área cultivada em relação à safra anterior 

(CONAB, 2015). No entanto, os esforços para a elevação da produção devem ser 

focados principalmente no aumento da produtividade e não pela exploração e 

abertura de novas áreas. Para isso, a utilização de sementes de alta qualidade é 

fundamental. 

O aumento da demanda por produtos à base de soja ocasionou rápida 

expansão do cultivo dessa espécie para regiões mais quentes e úmidas. Todavia, 

regiões favoráveis à produção de grãos nem sempre produzem sementes de boa 

qualidade (MINUZZI et al., 2010). A qualidade das sementes é influenciada por 

diversos fatores, como condições climáticas no campo durante a produção e no 

armazenamento, contaminação por patógenos e também ciclo do cultivar. 

Em estudos com sementes de soja, verificou-se que baixas temperaturas 

favorecem a qualidade das sementes e que condições quentes e úmidas, com 

excesso de precipitação pluviométrica, principalmente durante a maturação podem 

comprometer severamente a germinação e o vigor das mesmas (BRACCINI, et al., 

2003; COSTA et al., 2003; 2005b). A escolha de regiões com altitude superior a 700 

metros, onde predomina clima frio e seco no período da maturação à colheita, tem 

sido uma alternativa para produção de sementes de alto potencial fisiológico 

(COSTA et al., 2001 e 2005b). 

Outro ponto que merece atenção é a sanidade das sementes, uma vez que a 

presença de certos patógenos pode resultar em danos diretos, como redução do 

potencial germinativo, vigor, emergência de plântulas, período de armazenamento e 

até rendimento; além de danos indiretos, como os efeitos econômicos das doenças 

de plantas, que estão associados à perda de produtividade (ITO; TANAKA, 1993; 

MACHADO, 2004; MARTINS; SILVA, 2005). 

O ciclo da planta também pode afetar a qualidade da semente, pois cultivares 

precoces finalizam seus ciclos entre fevereiro e março, época em que estão sujeitos 
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a altas temperaturas e umidade relativa do ar, sendo mais facilmente contaminados 

por patógenos em comparação aos cultivares tardios (HAMAWAKI, et al., 2002). 

Pesquisas apontam que o retardamento da colheita promove queda gradual da 

qualidade e aumento na infestação de sementes de soja (BRACCINI; DHINGRA, 

1996; BRACCINI et al., 2003). 

O conhecimento da composição química da semente, é importante, pois pode 

afetar o processo de secagem, vigor, armazenamento, susceptibilidade a danos 

mecânicos e ao ataque por patógenos e insetos, absorção de água e germinação 

das sementes (MARCOS FILHO, 2005). 

Além disso, a manutenção da qualidade obtida em campo está diretamente 

relacionada às condições de armazenamento, como temperatura e umidade relativa 

do ar; presença de insetos e microrganismos, que podem ocasionar injúrias e 

doenças; e material e tipo de embalagem utilizada para conservação (CARVALHO; 

NAKAGAWA, 2012). 

Sendo assim, dada a ampla diversidade climática nas regiões de cultivo de 

soja, aliada ao grande número de cultivares com diferentes graus de sensibilidade 

aos fatores ambientais, essa pesquisa teve como objetivo avaliar a qualidade 

fisiológica, sanitária e química inicial e durante o armazenamento de sementes de 

cultivares de soja colhidos em locais de produção com características 

edafoclimáticas distintas e verificar a influência da relação genótipo-ambiente. 

 

  



3 
 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

   2.1. Locais de produção, condições climáticas e fatores genéticos sobre a 
qualidade de sementes 

 

O desenvolvimento da cultura e o processo de maturação das sementes de 

soja são influenciados por diversos fatores, dentre os quais se destacam: genótipo, 

condições climáticas (temperatura, precipitação pluvial, umidade relativa do ar, 

umidade do solo e fotoperíodo) e ataque de patógenos e pragas (BRACCINI et al., 

2003). 

O atributo genético é intrínseco da espécie e, ou cultivar e é representado por 

pureza varietal, potencial produtivo, resistência a pragas e doenças, precocidade, 

qualidade do grão e da semente, acúmulo de reservas e resistência a condições 

adversas de solo e clima (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012). No entanto, a qualidade 

das sementes de soja dependerá do genótipo em interação com o ambiente de 

produção, pois seu desempenho pode apresentar grande variabilidade e ser 

determinado de acordo com as condições climáticas da região em que são 

produzidas (SILVA; LAZARINI; SÁ, 2010). 

Sementes de soja de cultivares distintos podem apresentar variabilidade na 

composição química, bem como sementes do mesmo cultivar produzidos sob 

diferentes condições ambientais, com reflexos sob o potencial fisiológico. Neste 

contexto, a composição química da semente pode influenciar quali-quantitativamente 

na disponibilidade de compostos de pronta utilização pelo embrião, afetando o 

processo germinativo de sementes (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012). 

A obtenção de sementes de alta qualidade é bastante problemática na 

maioria das regiões produtoras de soja do Brasil, porém, existem locais de cultivo 

tradicionais que produzem sementes de excelente potencial fisiológico, como o sul 

do Paraná e o Rio Grande do Sul. Estudos realizados quanto à produção de 

sementes dos cultivares BR 16 e BRS 133 evidenciaram que a região sul do Estado 

do Paraná produz sementes com melhor germinação e vigor, em comparação com 

as regiões norte e oeste do Paraná (COSTA, et al., 2003; COSTA et al., 2005a; 

TEÓFILO; DUTRA; DIAS, 2007). 
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Em estudo realizado com sementes de soja produzidas em diferentes 

localidades, foi observada grande influência do ambiente na qualidade fisiológica, 

visto que sementes provenientes da região de Guarapuava – PR apresentaram 

maior germinação, vigor e viabilidade em comparação às regiões de Campo Mourão 

– PR e Guaíra – SP. Esses resultados podem ser explicados pela ocorrência de 

temperaturas médias acima de 24 °C e altos índices pluviométricos, nos municípios 

de Campo Mourão e Guaíra, enquanto em Guarapuava a temperatura média 

durante o desenvolvimento da cultura não excedeu os 23 °C (GOMES et al., 2012). 

Alterações na semente causadas por variações de temperatura e umidade 

relativa do ar de acordo com o ambiente são apontadas como uma das principais 

causas da redução do potencial fisiológico de sementes de soja no campo. Isto 

ocorre, pois, ao atingir a maturidade fisiológica, a semente desliga-se 

fisiologicamente da planta-mãe e até o momento da colheita passa por 

desidratações e hidratações cíclicas (COSTA et al., 2005b). Essas variações do 

volume das sementes no estádio de maturação promovem a formação de rugas nos 

cotilédones, cujas lesões são bastante peculiares e nitidamente observadas por 

meio do teste de tetrazólio (COSTA et al., 2005a). 

Regiões com temperaturas acima de 30 °C associadas a períodos de alta 

umidade relativa do ar durante a fase de enchimento dos grãos contribuem para 

diminuir o potencial fisiológico das sementes (MINUZZI et al., 2010). Pois a 

hidratação e desidratação sucessiva em condições de campo ocasionam maiores 

danos por embebição (MARCOS FILHO, 2005). Por outro lado, altas temperaturas 

associadas a condições de baixa umidade predispõem as sementes a danos 

mecânicos durante a colheita, reduzindo o poder germinativo e o vigor das mesmas 

(CONFALONE; COSTA; PEREIRA, 1997; LIMA et al., 2008). 

A deficiência hídrica durante o processo final de maturação das sementes de 

soja provoca redução do peso das sementes e afeta significativamente seu 

desempenho, embora promova a elevação do teor de proteínas (MARCOS FILHO, 

2005). Em algumas regiões produtoras, estas condições climáticas desfavoráveis 

podem ocorrer, tornando importante a produção em áreas com irrigação. 

A composição química também é influenciada por temperaturas elevadas, 

sendo produzidas sementes com maior teor de óleo e menor teor de proteína em 
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regiões com estas características (COPELAND; MCDONALD, 1995; CARVALHO; 

NAKAGAWA, 2012). No entanto, a composição química da soja, em termos de 

proteína e óleo, também depende de outros fatores, como genótipo, estação de 

crescimento, localização geográfica e práticas agronômicas (BOYDAK et al., 2002; 

ZARKADAS et al., 2007). 

O conhecimento da composição química é do interesse prático da tecnologia 

de sementes, especialmente em sementes oleaginosas, que possuem altos teores 

de lipídeos e estes têm menor estabilidade química, contribuindo para a redução do 

potencial de armazenamento (MARCOS FILHO, 2005). As primeiras estruturas a 

manifestarem evidências do processo de deterioração são as membranas celulares, 

ocasionando prejuízos irreversíveis à qualidade de sementes da maioria das regiões 

produtoras de soja do Brasil (COSTA et al., 2005a). 

Existem regiões nos estados de Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso que 

produzem sementes de soja com maiores teores de proteína e óleo. As sementes 

produzidas no estado de Minas Gerais apresentaram os maiores índices desses 

constituintes, seguidas pelas produzidas em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e sul 

do Paraná, conforme verificado por COSTA et al. (2005b). 

O local de produção não intervém apenas nas características físicas, 

químicas e fisiológicas das sementes, mas também na sanidade. Fatores como altas 

quantidades de chuvas e altas temperaturas ocasionam sérios prejuízos às 

sementes no final da maturação, devido aos maiores índices de infecção causados 

principalmente por fungos (HENNING, 2005). 

Os problemas sanitários têm-se tornado importantes no controle de qualidade 

de sementes, pois, além dos aspectos de transmissão e suas consequências 

epidemiológicas, a presença de certos patógenos nas sementes pode resultar em 

redução da germinação e do vigor, comprometendo o armazenamento e o 

rendimento em campo (ITO; TANAKA, 1993). 

Os fungos que atacam as sementes pertencem a duas categorias, os de 

campo e os de armazenamento. No campo, a deterioração é intensificada pela 

interação com alguns fungos, como Phomopsis sp., Fusarium sp., Cercospora 

kikuchii e Colletotrichum truncatum, que, ao infectarem a semente, contribuem para 

a redução do vigor e da germinação (HENNING, 2005). 
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No armazenamento, os fungos de campo permanecem quiescentes ou até 

mesmo morrem, enquanto outros como Aspergillus sp. e Penicillium sp., 

dependendo das condições do ambiente, podem crescer e afetar a qualidade das 

sementes (GALLI; PANIZI; VIEIRA, 2007).  

O emprego de cultivares com alta qualidade de sementes, associado à 

escolha de regiões com características climáticas favoráveis, pode proporcionar a 

produção de sementes de melhor qualidade, além de melhores rendimentos na 

exploração comercial da cultura (BRACCINI et al, 2003).  

 

   2.2. Avaliação do potencial fisiológico de sementes 
 

A utilização de procedimentos eficientes para a produção, comercialização e 

utilização de lotes de sementes de alta qualidade têm sido o principal objetivo da 

tecnologia de sementes. Esse conjunto de conhecimentos permite a obtenção de 

resultados confiáveis e reproduzíveis para detecção e solução de problemas durante 

o processo produtivo (FESSEL et al., 2010; MARCOS FILHO, 2013). 

O potencial fisiológico reúne informações sobre a germinação (viabilidade) e o 

vigor de sementes. A qualidade das sementes com vistas ao comércio e atendendo 

as normas oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

baseia-se nos resultados de análise de pureza e do teste de germinação (BRASIL, 

2009; ISTA, 2009). Este teste, embora muito útil, apresenta limitações, uma vez que 

fornece informações que superestimam o potencial fisiológico, por ser conduzido em 

condições ambientais favoráveis (BARBOSA et al., 2012). 

Por esta razão, a utilização de testes de vigor para avaliar o comportamento 

das sementes sob ampla faixa de condições ambientais é imprescindível para 

complementar as informações adquiridas no teste de germinação, com resultados 

obtidos em curto período (TORRES; MARCOS FILHO, 2005).  

Os testes de vigor são classificação em métodos diretos e indiretos. Os 

diretos procuram simular as condições, às vezes adversas, que ocorrem no campo e 

os indiretos avaliam atributos físicos, biológicos, fisiológicos ou bioquímicos que 

indiretamente se relacionam com o vigor das sementes. Considerando-se que cada 

teste possui um princípio, programas de controle de qualidade procuram verificar o 
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potencial fisiológico por meio da utilização e interpretação conjunta dos resultados 

de dois ou mais testes (CUSTÓDIO, 2005). 

Dentre os testes que têm sido recomendados para a avaliação do potencial 

fisiológico de sementes de soja estão os testes de envelhecimento acelerado, 

condutividade elétrica e tetrazólio. Além destes, testes rápidos também são 

utilizados para avaliação de dano mecânico nas sementes, como o hipoclorito de 

sódio (VIEIRA; BITTENCOURT; PANOBIANCO, 2003). 

O emprego desses testes visa principalmente avaliar a qualidade das 

sementes, seja pela capacidade germinativa, lixiviação de exsudatos ou pelo 

percentual de danos mecânicos com o máximo de precisão e rapidez. A 

identificação de características de um lote de sementes em superar condições 

adversas, assim como seu potencial de armazenamento permite melhor uso e 

manejo dos mesmos (DODE et al., 2013). 

  

   2.3. Armazenamento de sementes de soja 
 

Após a colheita, as sementes passam por vários processos, sendo o 

armazenamento etapa obrigatória em uma empresa produtora de sementes, 

principalmente no Brasil, onde as condições climáticas tropicais e subtropicais são 

predominantes. 

A produção de sementes de alto potencial fisiológico é influenciada por 

inúmeros fatores intrínsecos (genético) e extrínsecos (do campo) já expostos 

anteriormente, no entanto, a manutenção dessa qualidade, em termos de 

germinação e vigor, até o momento da semeadura depende das condições 

encontradas durante o armazenamento. 

Assim, o processo de deterioração é inevitável, mas pode ser retardado se o 

armazenamento das sementes for realizado de forma adequada, em baixas 

temperatura e umidade relativa do ar, reduzindo a velocidade dos processos 

bioquímicos e a proliferação de fungos patogênicos (CARDOSO; BINOTTI; 

CARDOSO, 2012; SMANIOTTO et al., 2014). 

Dentre os fatores temperatura e umidade relativa do ar, o segundo é mais 

importante, uma vez que a semente é higroscópica e tende a equilibrar seu teor de 
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água com o ambiente. Com isso, elevada umidade relativa do ar leva ao aumento do 

teor de água das sementes e, consequentemente, da atividade metabólica e 

respiratória das mesmas, com retomada da germinação; o oposto ocorre em baixa 

umidade relativa do ar, no entanto, se esta for excessivamente baixa, pode haver 

desnaturação de proteínas e perda da integridade das membranas celulares 

(CARVALHO; NAKAGAWA, 2012).  

Em estudos envolvendo qualidade fisiológica e armazenamento de sementes 

de soja foi observado que o ambiente não controlado ocasionou maior redução do 

potencial fisiológico nas sementes de soja, em comparação com a câmara seca 

(50% UR e 20 ºC) e câmara fria (90% UR e 10 ºC) (FORTI; CICERO; PINTO, 2010). 

Além disso, também foi constatado perda de vigor nas sementes de soja durante os 

seis meses de armazenamento com temperatura de 23 ºC e umidade relativa do ar 

de 60% (BARBOSA et al., 2010).  

Lotes que possuem sementes vigorosas mantêm sua qualidade fisiológica 

durante maior período de armazenamento do que os de menor vigor, sendo este o 

principal objetivo do armazenamento, preservação das características fisiológica, 

genética e sanitária das sementes obtidas durante a produção em campo até a 

semeadura na próxima safra (CARNEIRO, 1985; NODARI et al., 1998). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Análise de Sementes 

do Departamento de Produção Vegetal da UNESP, Câmpus de Jaboticabal, SP. 

Foram avaliadas sementes de soja dos cultivares de ciclo precoce MSOY 7908 RR e 

CD 2630 RR, obtidos junto à EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária, Uberlândia, MG, provenientes de locais de produção com condições 

ambientais distintas (Tabela 1). Cada local de produção foi representado por cinco 

lotes provenientes de diferentes campos de produção. 

 

Tabela 1. Características dos locais de produção e dos cultivares utilizados. 
Informações MSOY 7908 RR  CD 2630 RR 
Grupo de maturação 7.9  6.3 
Ciclo 115-120 dias  107 dias 
Local de produção Casa Branca/SP Perdizes/MG  Altinópolis/SP Sales Oliveira/SP 
Latitude 21° 46' 26" S 19° 21' 10" S  21° 01' 32" S 20° 46' 19" S 
Longitude 47° 05' 11" W 47° 17' 34" W  47° 22' 26" W 47° 50' 17" W 
Altitude (metros) 600 1.030   980  650  

Clima Tropical de 
altitude 

Tropical de 
altitude 

 Tropical de 
altitude Tropical 

Data de colheita 05/05 – 08/05 31/03 – 05/04  07/03 – 11/03 17/03 – 22/03 
 

Para avaliação do potencial fisiológico dos lotes, foram realizados, além da 

determinação do teor de água, os testes de germinação, vigor (primeira contagem 

da germinação, envelhecimento acelerado, condutividade elétrica, tetrazólio), 

hipoclorito de sódio, determinação do teor de óleo, sanidade e emergência de 

plântulas em campo. Os procedimentos para cada teste encontram-se descritos a 

seguir: 

Teor de Água: determinado com duas repetições de 25 sementes, em estufa 

a 105 ± 3 °C, durante 24 horas (BRASIL, 2009). Os resultados foram expressos em 

percentagem (base úmida). 

Germinação: quatro repetições de 50 sementes de cada lote foram 

distribuídas em rolos de papel de germinação umedecidos com quantidade de água 

deionizada equivalente a três vezes sua massa seca, e mantidos a 25 °C. As 

avaliações foram realizadas no quinto e no oitavo dia após a semeadura, sendo os 

resultados expressos em percentagem de plântulas normais (BRASIL, 2009). 
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Primeira Contagem da Germinação: determinada a percentagem de 

plântulas normais no quinto dia após a instalação do teste de germinação 

(NAKAGAWA, 1999; BRASIL, 2009). 

Envelhecimento Acelerado: aproximadamente 250 sementes foram 

distribuídas em camada única e uniforme sobre telas de inox e colocadas em caixas 

de germinação tampadas (11,0 × 11,0 × 3,5 cm), com 40 mL de água deionizada ao 

fundo. Estas foram mantidas a 41 °C por 48 horas (MARCOS FILHO, 1999). 

Posteriormente, duas repetições de 25 sementes foram colocadas em estufa a 105 ± 

3 °C, durante 24 horas, para determinação do teor de água, e quatro repetições de 

50 sementes foram submetidas ao teste de germinação, sendo a avaliação realizada 

no quinto dia após a semeadura. Os resultados foram expressos em percentagem 

de plântulas normais. 

Condutividade Elétrica: quatro repetições de 50 sementes foram pesadas e 

colocadas para embeber em 75 mL de água deionizada e mantidas a 25 °C, por 24 

horas. Após a embebição foi determinada a condutividade elétrica da solução e os 

resultados expressos em μS.cm-1.g-1 (MARCOS FILHO; VIEIRA, 2009). 

Teste de Tetrazólio: quatro repetições de 50 sementes foram pré-

condicionadas entre papel umedecido com quantidade de água equivalente a 2,5 

vezes a massa do substrato seco, durante 16 horas, a 25 °C. Em seguida, as 

sementes foram colocadas em recipientes de plástico e mantidas submersas em 

solução 0,075% de 2,3,5-trifenil cloreto de tetrazólio, a 40 °C, no escuro, por 150 

minutos. Decorrido esse período, as sementes foram lavadas em água corrente e 

analisadas uma a uma, computando-se como número de sementes viáveis 

(viabilidade) as incluídas nas classes de sementes de 1 a 5, e como vigorosas 

(vigor) as incluídas nas classes de sementes de 1 a 3. Os danos mecânicos, por 

umidade e por percevejo observados nas sementes incluídas nas classes de 6 a 8 

(TZ 6-8) também foram contabilizados. Os resultados foram expressos em 

percentagem de sementes viáveis e vigorosas (FRANÇA NETO; KRZYZANOWSKI; 

COSTA, 1999).  

Teste de Hipoclorito de Sódio: quatro repetições de 50 sementes 

aparentemente íntegras foram colocadas em recipientes e cobertas com solução 

hipoclorito de sódio (5,25%). Decorridos 10 minutos, a solução foi escorrida e as 
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sementes distribuídas sobre folhas de papel, sendo contado o número de sementes 

intumescidas. Os resultados foram expressos em percentagem de dano mecânico 

(KRZYZANOWSKI; FRANÇA NETO; COSTA, 2004). 

Emergência de Plântulas em Campo: quatro repetições de 50 sementes 

tratadas com carbendazim  thiram de acordo com a dose recomendada pelo 

fabricante (2 mL.kg-1 de sementes) foram semeadas manualmente a 3 cm de 

profundidade, em linhas de 2,5 m de comprimento cada, espaçadas 0,5 m entre si. A 

contagem das plântulas normais emergidas foi efetuada aos 14 dias após a 

semeadura e os resultados expressos em percentagem de plântulas normais 

(NAKAGAWA, 1999).  

Determinação do Teor de Óleo: foram realizadas as leituras dos espectros 

de reflectância em equipamento NIR (Near Infrared Spectroscopy) da marca Bruker, 

modelo Tango, a fim de se obter os teores de óleo presentes nas sementes. Para 

obtenção dos espectros foi utilizado um rotor para as medições de reflexão 

realizadas em triplicatas. Cada espectro foi medido com uma média de 64 scans 

com resolução de 16 cm-1. A região estabelecida para a curva de calibração foi de 

9400 a 5448 cm-1, 4600 a 4424 cm-1. 
Sanidade de Sementes: vinte repetições de 10 sementes foram colocadas 

em placas de Petri sobre três folhas de papel de filtro previamente umedecidas com 

água deionizada e, posteriormente, levadas para a câmara de incubação por sete 

dias a 20 ± 2 °C e fotoperíodo de 12 horas (LIMONARD, 1966). Após este período, 

as sementes foram examinadas em microscópio estereoscópico e os resultados 

expressos em percentagem de sementes com incidência do fungo. 

Após a avaliação da qualidade inicial das sementes, estas foram 

armazenadas e mantidas em câmara seca (20 ± 2 °C e 45% UR do ar), sendo 

avaliadas novamente após seis e 12 meses de armazenamento. 

Para fins estatísticos, os cinco lotes foram unificados por região estudada e os 

dados obtidos foram analisados utilizando-se delineamento inteiramente 

casualizado, em esquema fatorial 2  3 (dois locais de produção e três períodos de 

armazenamento), com vinte repetições e a comparação das médias foi realizada por 

intermédio do teste de Tukey, a 5% de probabilidade. Os dados da avaliação do 
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teste de tetrazólio considerando-se os danos ocasionados nas sementes (classes 6 

a 8) e do teste de sanidade não foram avaliados estatisticamente. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
   4.1. Cultivar MSOY 7908 RR 
 

Os lotes de sementes de soja do cultivar MSOY 7908 RR, produzidos em 

Perdizes – MG e Casa Branca – SP, apresentaram teores de água situados dentro 

do limite de variação de dois pontos percentuais para o teor de água inicial (9,8% e 

10,7%) e de três a quatro pontos após o teste de envelhecimento acelerado (23,2% 

e 26,2%) (MARCOS FILHO, 2005) (dados não apresentados em tabela). Essa 

similaridade entre os lotes é importante, pois está relacionada com a padronização 

das avaliações e obtenção de resultados consistentes (PANOBIANCO; MARCOS 

FILHO, 2001; ROSSETTO; LIMA; GUIMARAES, 2004). 

Com relação aos fatores local de produção e armazenamento, a interação 

dupla foi significativa para os testes de germinação, primeira contagem da 

germinação, envelhecimento acelerado, tetrazólio (vigor) e condutividade elétrica. 

Para os demais testes, foram discutidos apenas os efeitos principais (Tabela 2). 

As sementes produzidas em Perdizes apresentaram emergência de plântulas 

em campo e teor de óleo superiores em relação à Casa Branca. Além disso, durante 

o armazenamento das sementes em câmara seca, o número de plântulas emergidas 

decresceu progressivamente, bem como o teor de óleo e a viabilidade das 

sementes, verificada pelo teste de tetrazólio (Tabela 2). 

A avaliação de danos mecânicos pelo teste de hipoclorito mostrou que as 

sementes de ambos os locais de produção apresentaram índices superiores a 10%, 

no entanto, observou-se menor incidência de danos para as sementes de Perdizes 

(Tabela 2). Esses índices podem indicar a necessidade de efetuar ajustes na 

colhedora ou nos equipamentos de beneficiamento (KRZYZANOWSKI; FRANÇA 

NETO; COSTA, 2004). Durante o armazenamento, não houve alteração na 

quantidade de danos nas sementes (Tabela 2).  
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Tabela 2. Resultados de germinação (G), primeira contagem da germinação (PC), envelhecimento acelerado (EA), hipoclorito 

de sódio (HS), emergência de plântulas em campo (EC), tetrazólio (vigor e viabilidade) (TZ), determinação do teor 
de óleo (Óleo) e condutividade elétrica (CE) de sementes de soja, cultivar MSOY 7908 RR, produzidas em 
Perdizes – MG e Casa Branca – SP, após zero, seis e 12 meses de armazenamento. 

Fatores G PC EA HS EC TZ vigor TZ 
viabilidade Óleo CE 

 ------------------------------------------------------------------ % ------------------------------------------------------------------ S.cm-1.g-1 
Local de produção (L) 
Perdizes 88 a 85 a 79 a 13 a 73 a 75 a 87 a 22,0 a 92,4 b 
Casa Branca 85 b 83 b 80 a 17 b 67 b 74 a 86 a 21,8 b 85,8 a 
Teste F 5,28* 4,03* 0,62ns 16,71** 6,85* 0,72ns 0,77ns 6,14* 4,43* 
dms 1,95 2,07 2,10 1,74 4,29 2,495 1,95 0,175 6,15 
Armazenamento (A) 
0 meses 88 a 86 a 73 c 14 a 87 a 75 a 90 a 22,1 a 69,1 a 
6 meses 90 a 88 a 79 b 15 a 67 b 78 a 89 a 22,0ab 79,0 b 
12 meses 82 b 78 b 87 a 16 a 56 c 70 b 81 b 21,7 b 119,3 c 
Teste F 25,38** 31,85** 58,81** 1,97ns 71,24** 13,22** 35,94** 5,53** 98,15** 
dms 2,87 3,04 3,08 2,56 6,30 3,67 2,87 0,26 9,04 
L  A 7,47** 10,26** 7,82** 0,12ns 1,30ns 6,67 ** 1,38ns 0,55ns 19,03** 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna dentro de cada fator não diferem entre si pelo teste de Tukey (p0,05). ns e *: não-significativo e 
significativo a 5%, respectivamente, pelo teste F. DMS: Diferença mínima significativa. 
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Considerando-se o desdobramento da interação, a germinação inicial e após 

o armazenamento das sementes produzidas nas duas regiões manteve-se com 

valores acima do recomendado para comercialização, que é 80% (BRASIL, 2005) 

(Tabela 3). Esse comportamento é esperado, pois o declínio significativo na 

germinação não está entre os primeiros eventos da deterioração de sementes 

(DELOUCHE; BASKIN, 1973). 

 

Tabela 3. Interação significativa entre local de produção e armazenamento da 
análise de variância referente aos testes de germinação, primeira 
contagem da germinação, envelhecimento acelerado, tetrazólio (vigor) e 
condutividade elétrica de sementes de soja, cultivar MSOY 7908 RR, 
produzidas em Perdizes – MG e Casa Branca – SP, após zero, seis e 12 
meses de armazenamento. 

Parâmetros Avaliados Armazenamento 
(Meses) 

Local de Produção CV 
(%) Perdizes Casa Branca 

Germinação (%) 
0 91 aA   85 bAB 

6,24 6 92 aA 88 bA 
12 80 aB 83 aB 

Primeira Contagem da 
Germinação (%) 

0 89 aA   82 bAB  
6 90 aA 85 bA 6,85 

12 76 bB 80 aB  

Envelhecimento 
Acelerado (%) 

0 69 bC 76 aB  
6 79 aB 79 aB 7,30 

12 88 aA 85 bA  

Tetrazólio – Vigor (%) 
0 79 aA 71 bB  
6 76 aA 79 aA 9,30 

12 69 aB 70 aB  

Condutividade Elétrica 
(S.cm-1.g-1) 

0   68,2 aA   69,9 aA  
6   73,1 aA   84,8 bB 19,07 

12 135,8 bB 102,8 aC  
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha dentro de cada fator 
não diferem entre si pelo teste de Tukey (p0,05). CV (%): Coeficiente de Variação. 

 

Como os resultados de germinação apresentaram-se acima do padrão de 

comercialização, ressalta-se a importância da utilização de testes de vigor para 

complementar e auxiliar nas decisões internas de empresas produtoras de sementes 

quanto ao destino dos lotes e regiões de distribuição e às prioridades de 

comercialização e de armazenamento (VIEIRA; CARVALHO, 1994; MACHADO et 

al., 2011). 
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Observou-se que a região de Perdizes, cuja altitude é de 1.030 m, produziu 

sementes com maior germinação e velocidade de germinação (primeira contagem 

da germinação) na avaliação inicial e após seis meses de armazenamento em 

relação às produzidas em Casa Branca (altitude de 600 m) (Tabela 3). Isso ocorre, 

pois regiões situadas em elevadas altitudes e com temperaturas amenas no 

processo de maturação das sementes são consideradas favoráveis à produção de 

sementes de melhor qualidade (COSTA, et al., 2005b). 

Em trabalhos com sementes de soja produzidas em diferentes locais 

verificou-se que as oriundas do sul do Paraná e do Rio Grande do Sul apresentaram 

excelente qualidade fisiológica, quando comparadas àquelas de outras regiões 

produtoras do Brasil (COSTA et al., 2001), e que Alto Garças - MT, localizada em 

altitude superior a 700 m, também produz sementes de melhor qualidade (OLIVEIRA 

et al., 2012). 

Após 12 meses de armazenamento, a qualidade das sementes produzidas 

em ambas as regiões não apresentou diferença, sendo esse comportamento 

justificado pela redução da qualidade das sementes, especialmente as produzidas 

em Perdizes, devido ao longo período de armazenamento (Tabela 3).  

Com relação aos testes de vigor, de modo geral, as sementes apresentaram 

desempenho semelhante, independentemente do local em que foram produzidas, 

além de ter sido observada redução do vigor das sementes com o aumento do 

período de armazenamento, merecendo destaque o período de 12 meses, em que a 

queda da qualidade foi maior (Tabela 3). 

O teste de envelhecimento acelerado foi o único que mostrou resultados 

contraditórios quando comparado aos demais, o que pode ter ocorrido devido a 

maior incidência de fungos na avaliação inicial que juntamente com as condições do 

teste (alta umidade e temperatura) foram favoráveis à proliferação dos patógenos. 

Durante o armazenamento, a contaminação por fungos nas sementes foi reduzida, o 

que ocasionou aumento de plântulas normais após o teste (Tabela 3). 
A condutividade elétrica das sementes aumentou durante o armazenamento, 

devido à crescente liberação de lixiviados para a solução de embebição, 

principalmente após 12 meses, sendo este um indicativo de perda de qualidade 

fisiológica (Tabela 3). O aumento da condutividade elétrica no decorrer do 
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armazenamento pode estar relacionado à reidratação das sementes, que pode ter 

promovido maiores danos ao sistema de membranas (SMANIOTTO et al., 2014) 

(Tabela 3). 

Apesar dos resultados do teste de tetrazólio (vigor) não terem sido diferentes 

entre os locais de produção estudados, com exceção das análises iniciais (mês 

zero) (Tabela 3), a avaliação dos diferentes danos observados nas sementes 

durante esse teste (TZ classes 6 a 8) permitiu a constatação de menores índices de 

danos por umidade nas sementes produzidas em Perdizes, o que contribuiu para o 

elevado padrão de germinação e vigor em relação às sementes produzidas em Casa 

Branca (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Resultados médios da avaliação inicial (zero meses de armazenamento) 

referente aos danos mecânicos, por umidade e por percevejo, 
encontrados nas sementes de soja, cultivar MSOY 7908 RR, produzidas 
em duas Perdizes – MG e Casa Branca – SP, incluídas nas classes de 6 
a 8 pelo teste de tetrazólio. 

 

Os danos por umidade verificados nas sementes são resultado da exposição 

a ciclos alternados de condições ambientais secas e úmidas na fase final da 

maturação, sendo intensificados caso ocorram em ambientes quentes, típicos de 

regiões tropicais e subtropicais (FRANÇA-NETO; HENNING, 1984). 

Durante a colheita na região de Perdizes, foi constatada temperatura média 

de 27,9 °C e precipitação pluvial em torno de 3 mm diários, o que favoreceu a 

produção de sementes com menores danos por umidade (Figuras 1 e 2). 
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Figura 2. Dados diários de precipitação pluvial e temperaturas máxima e mínima durante o ciclo da cultura da soja, cultivar 

MSOY 7908 RR, produzidas em Perdizes – MG e Casa Branca – SP. 
 
 

 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

12/10/2012 1/10/2013 2/10/2013 3/10/2013 4/10/2013 

Precipitação (m
m

) Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C

) 

Perdizes - MG 

Precipitação Tmín Tmáx 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

1/10/2013 2/10/2013 3/10/2013 4/10/2013 5/10/2013 

Precipitação (m
m

) Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C

) 

Casa Branca - SP 

Precipitação Tmín Tmáx 



19 
 

As sementes produzidas na região de Casa Branca apresentaram danos por 

umidade superiores, mesmo não havendo precipitação pluvial durante a fase de pré-

colheita, contudo, a grande variação de temperatura observada na fase final 

contribuiu para a diferença de potencial fisiológico verificada na pesquisa (Tabela 3; 

Figuras 1 e 2). 

Os resultados da avaliação de danos mecânicos pelo teste de tetrazólio (TZ 

classe 6 a 8) foram superiores a 5% nas sementes provenientes de ambos os locais 

de produção, sendo que Perdizes apresentou índices de 6,9% e Casa Branca, de 

5,1% (Figura 1). Danos mecânicos acima de 5% podem ser considerados 

prejudiciais à qualidade da semente (COSTA et al., 2005a), contudo, os índices 

foram muito próximos do limite estipulado, não ocasionando perda de desempenho 

(Tabela 3). 

Em relação aos danos por percevejos, as sementes produzidas em ambas as 

regiões apresentaram incidência dessas lesões inferior a 5%, não afetando 

significativamente a qualidade das mesmas (Figura 1). O ciclo precoce do cultivar 

MSOY 7908 RR pode ter possibilitado a dispersão dos percevejos no campo, não 

havendo tempo para a proliferação e alimentação destes. Em trabalhos sobre danos 

provocados por percevejos em sementes foi observado que danos na faixa de 5% 

também não promoveram redução no vigor, porém, a partir de 6% iniciou-se o 

declínio da qualidade das sementes (COSTA et al., 2003). 

As condições climáticas durante a produção e o armazenamento influenciam 

diretamente na qualidade das sementes e constituem o principal fator na ocorrência 

de fungos nas mesmas (FRANÇA NETO; HENNING, 1992; GALLI; PANIZI; VIEIRA, 

2007). Do ponto de vista sanitário, a semente ideal seria aquela que não apresenta 

qualquer microrganismo indesejável, todavia, nessa pesquisa foi identificada a 

presença de patógenos de campo e de armazenamento importantes para a cultura 

da soja, como Aspergillus sp., Cercospora kikuchii, Fusarium spp., Phomopsis sp., 

Phoma sp. e Penicillium sp. provenientes de ambas as localidades (Figura 3). 

Inicialmente, os fungos de campo (Cercospora kikuchii, Fusarium spp., 

Phomopsis sp. e Phoma sp.) apresentaram baixa incidência, a qual reduziu durante 

o armazenamento (Figura 3). 
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Figura 3. Análise sanitária de sementes de soja, cultivar MSOY 7908 RR, produzidas em Perdizes – MG e Casa Branca – 

SP, após zero, seis e 12 meses de armazenamento. 
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A diminuição da incidência de fungos predominantemente de campo é 

verificada normalmente, uma vez que estes não são capazes de se desenvolver sob 

condições secas de armazenamento (GALLI; PANIZI; VIEIRA, 2007), como as 

observadas nessa pesquisa. 

Os fungos Aspergillus sp. e Penicillium sp., patógenos comumente 

encontrados durante o armazenamento de sementes, apresentaram índices 

relativamente baixos de infestação, os quais reduziram ao longo do período de 12 

meses, principalmente para as sementes produzidas em Perdizes (Figura 3). Esses 

resultados condizem com o observado em pesquisa com sementes de milheto 

(BAHRY et al., 2008), em que as condições de armazenamento não favoreceram o 

crescimento desses fungos. 

Como a incidência dos fungos foi baixa, reduzindo durante o armazenamento, 

a qualidade fisiológica das sementes não foi afetada pela presença desses 

patógenos (Tabela 3; Figura 3). 

 
   3.2. Cultivar CD 2630 RR 

 

Os lotes de sementes de soja do cultivar CD 2630 RR, produzidos em 

Altinópolis – SP e Sales Oliveira – SP, semelhante ao observado para o cultivar 

MSOY 7908 RR, apresentaram teores de água dentro dos dois pontos percentuais 

recomendados para o teor de água inicial (10,1% e 11,0%) e após o teste de 

envelhecimento acelerado (25,7% e 26,0%) (MARCOS FILHO, 2005) (dados não 

apresentados em tabela). Isso confirma que os resultados obtidos nos demais testes 

não foram influenciados por esse fator. 

Assim como no cultivar MSOY, na análise dos fatores local de produção 

(Altinópolis e Sales Oliveira) e armazenamento (zero, seis e 12 meses), o teste de 

emergência de plântulas em campo, de hipoclorito de sódio e a determinação do 

teor de óleo não tiveram interação dupla significativa (Tabela 4). 

O teor de óleo das sementes produzidas nos diferentes locais foi similar, 

enquanto que a percentagem de sementes danificadas na região de Sales Oliveira 

foi inferior a de Altinópolis, justificando a maior emergência de plântulas em campo 

(Tabela 4). 
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Tabela 4. Germinação (G), primeira contagem da germinação (PC), envelhecimento acelerado (EA), hipoclorito de sódio (HS), 

emergência de plântulas em campo (EC), tetrazólio (vigor e viabilidade) (TZ), determinação do teor de óleo (Óleo) e 
condutividade elétrica (CE) de sementes de soja, cultivar CD 2630 RR, produzidas em Altinópolis – SP e Sales 
Oliveira – SP, após zero, seis e 12 meses de armazenamento. 

Fatores G PC EA HS EC TZ vigor TZ 
viabilidade Óleo CE 

 ------------------------------------------------------------------ % ------------------------------------------------------------------ S.cm-1.g-1 
Local de produção (L)          
Altinópolis 86 b 82 a 47 b 15 b 58 b 60 b 79 b 22,6 a 108,5 b 
Sales Oliveira 88 a 83 a 65 a 12 a 66 a 74 a 88 a 22,7 a   95,4 a 
Teste F 6,06* 1,39ns 121,0** 11,81** 16,86** 101,61** 95,5** 0,82ns 27,47** 
dms 1,56 1,90 3,35 1,56 3,63 2,74 1,76 0,19 4,95 
Armazenamento (A)          
0 meses 90 a 88 a 65 a 14 a 80 a 70 a 88 a 22,9 a   79,8 a 
6 meses 90 a 84 b 51 b 13 a 59 b 72 a 84 b  22,6 ab   89,1 b 
12 meses 80 b 76 c 52 b 13 a 47 c 60 b 79 c 22,4 b 137,1 c 
Teste F 78,4** 49,23** 29,08** 1,04ns 112,1** 31,88 ** 34,07** 7,925** 202,525** 
dms 2,29 2,795 4,92 2,29 5,30 4,03 2,59 0,28 7,27119 
L  A 5,13** 3,93* 41,03** 0,36ns 0,07ns 45,68** 18,30** 0,34ns 10,59** 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna dentro de cada fator não diferem entre si pelo teste de Tukey (p0,05). ns e *: não-significativo e 
significativo a 5%, respectivamente, pelo teste F. DMS: Diferença mínima significativa. 
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Quanto ao armazenamento, houve redução desses parâmetros com o 

aumento do período, exceto para o teste de hipoclorito, em que a quantidade de 

danos permaneceu a mesma (Tabela 4).  

Considerando o desdobramento da interação entre os fatores, as sementes 

provenientes da região de Altinópolis, situada a 980 m, apresentaram menor 

qualidade, evidenciada de maneira geral por todos os testes executados, quando 

comparadas com as sementes produzidas em Sales Oliveira, região de menor 

altitude (650 m), diferindo do observado para o cultivar MSOY (Tabelas 3 e 5). Esse 

comportamento não condiz com o relatado na literatura (GOMES et al., 2012), 

porém, isso se deve às condições climáticas encontradas no campo durante a pré-

colheita, de precipitação e temperatura elevadas (Figura 4). 

 

Tabela 5. Interação significativa entre local de produção e armazenamento da 
análise de variância referente aos testes de germinação, primeira 
contagem da germinação, envelhecimento acelerado, tetrazólio (vigor e 
viabilidade) e condutividade elétrica de sementes de soja, cultivar CD 
2630 RR, produzidas em Altinópolis – SP e Sales Oliveira – SP, após 
zero, seis e 12 meses de armazenamento. 

Parâmetros 
Avaliados 

Armazenamento 
(Meses) 

Local de Produção CV 
(%) Altinópolis Sales Oliveira 

Germinação (%) 
0 90 aA 91 aA 

4,97 6 87 bA 92 aA 
12 80 aB 79 aB 

Primeira Contagem 
da Germinação (%) 

0 88 aA 87 aA 
6,35 6 82 bB 87 aA 

12 76 aC 76 aB 

Envelhecimento 
Acelerado (%) 

0 66 aA 64 aA 
16,52 6 33 bC 68 aA 

12 41 bB 64 aA 

Tetrazólio – Vigor (%) 
0 69 aA 72 aA 

11,28 6 69 bA 75 aA 
12 43 bB 76 aA 

Tetrazólio – 
Viabilidade (%) 

0 85 bA 91 aA 
5,84 6 82 bA 86 aB 

12 71 bB 87 aB 

Condutividade 
Elétrica (S.cm-1.g-1) 

0 84,2 bA   75,3 aA 
13,41 6 89,9 aA   88,3 aB 

12 151,5 bB 122,7 aC 
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha dentro de cada fator 
não diferem entre si pelo teste de Tukey (p0,05). CV (%): Coeficiente de Variação. 
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Figura 4. Dados diários de precipitação pluvial e temperaturas máxima e mínima durante o ciclo da cultura da soja, cultivar 

CD 2630 RR, produzidas em Altinópolis – SP e Sales Oliveira – SP. 
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Com relação ao armazenamento, foi possível verificar queda acentuada do 

potencial fisiológico, principalmente aos 12 meses de armazenamento (Tabela 5). A 

manutenção prolongada da qualidade das sementes foi possível, pois as condições 

de armazenamento dessa pesquisa foram favoráveis, conforme verificado por Forti, 

Cícero e Pinto (2010), estudando diferentes condições de armazenamento sobre a 

qualidade de sementes de soja. 

As sementes de Sales Oliveira também apresentaram redução da qualidade 

observada pelos resultados dos testes de germinação, primeira contagem da 

germinação, tetrazólio (viabilidade) e condutividade elétrica (Tabela 5). 

Diferenças foram detectadas em relação à progressão do processo 

deterioração das amostras provenientes dos diferentes locais de produção, sendo 

que Altinópolis teve menor desempenho em relação à Sales Oliveira (Tabela 5). 

Esse comportamento pode ser verificado, pois sementes de menor vigor apresentam 

menor potencial de conservação durante o armazenamento (SANTOS et al., 2011).  

Conforme destacado anteriormente, o menor potencial fisiológico das 

sementes de Altinópolis pode estar intimamente relacionado com danos por umidade 

sofridos durante o período de maturação das sementes (Figura 5). Nessa região, foi 

identificada alta quantidade de sementes incluídas nas classes de 6 a 8 com danos 

por umidade em torno de 11%, índice considerado elevado em relação às 

produzidas em Sales Oliveira, que apresentaram 4,7% de danos (Figura 5). 

Esses danos por umidade foram ocasionados previamente à colheita, uma 

vez que houve exposição das sementes a ciclos alternados de hidratação devido à 

ocorrência de chuvas na região, que variaram de zero a 42,33 mm diários, além de 

temperaturas acima de 30 °C. Já em Sales Oliveira, as condições climáticas foram 

mais amenas, com precipitação variando de zero a 22,08 mm diários e temperaturas 

mais baixas (média máxima de 28 °C) (Figura 4), favorecendo a produção de 

sementes de maior qualidade, sendo esta mantida durante o armazenamento. 

Em condições de baixas temperatura e umidade relativa do ar, a conservação 

da qualidade das sementes é favorecida, uma vez que reduz a atividade enzimática 

envolvida no processo de respiração (HARRINGTON, 1972), além de prevenir o 

desenvolvimento de microrganismos. No entanto, alguns fungos podem ser trazidos 

do campo juntamente com as sementes, como foi o caso desse trabalho, as quais 
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apresentaram incidência de Aspergillus sp., Cercospora kikuchii, Fusarium spp., 

Phomopsis sp. e Penicillium sp. e Phoma sp., mesmos patógenos encontrados no 

cultivar MSOY (Figura 6).  

 

 
Figura 5. Resultados médios da avaliação inicial (zero meses de armazenamento) 

referente aos danos mecânicos, por umidade e por percevejo, 
encontrados nas sementes de soja, cultivar CD 2630 RR, produzidas em 
Altinópolis – SP e Sales Oliveira – SP, incluídas nas classes de 6 a 8 pelo 
teste de tetrazólio. 

 

Sementes produzidas em Altinópolis apresentaram elevada incidência de 

Aspergillus sp. (56,3%) logo após o recebimento das sementes (Figura 6). Esses 

altos valores podem estar associados às condições climáticas de campo, que 

geraram maior umidade nas sementes, o que favorece o desenvolvimento desse 

gênero (Figura 4). Com o armazenamento, houve redução desse patógeno, 

diferentemente do observado para o fungo Penicillum sp., que teve maior incidência 

após seis meses de armazenamento (Figura 6). 

Esses fungos sobrevivem em ambiente com baixa umidade e são os 

principais responsáveis pela perda da viabilidade das sementes, pois localizam-se 

preferencialmente no embrião (DHINGRA, 1985). Penicillium sp. é menos frequente 

que Aspergillus sp., porém ocorre geralmente em semente de soja de baixa 

qualidade, o que condiz com a qualidade das sementes oriundas de Altinópolis 

(Tabela 5; Figura 6). 
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Figura 6. Análise sanitária de sementes de soja, cultivar CD 2630 RR, produzidas em Altinópolis – SP e Sales Oliveira – SP, 
após zero, seis e 12 meses de armazenamento. 
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Os demais fungos (Cercospora kikuchii, Fusarium spp., Phoma sp. e 

Phomopsis sp.) ocorreram em baixa incidência e em geral tiveram sua percentagem 

reduzida com o armazenamento, não sendo prejudiciais ao desempenho das 

sementes (Figura 6). 

Em estudo com sementes de soja com diferentes níveis de incidência de 

Cercospora kikuchii, causador da mancha púrpura, também não foi observado 

nenhum efeito negativo sobre a qualidade das mesmas (GOULART, 1997; 

HENNING, 2005). 
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5. CONCLUSÃO 
 

Sementes de alta qualidade fisiológica, química e sanitária são produzidas em 

locais com condições climáticas de temperatura e precipitação pluvial amenas, 

independentemente da altitude da região, e o local de produção pode influenciar na 

escolha do cultivar. Sementes de melhor qualidade mantiveram seu potencial 

fisiológico durante o armazenamento. 
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