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RESUMO
A apl icação pré-colhei ta do desse cante paraqu at , qu an do re al iz ad a a pa rtir da s pr im eir as
épocas (75 e 72 dias após o início do florescimen to, para a Santa Rosa e IAC -2, respectivame nte )
não modificaram os teores com que ocorreram
normalme nte, proteí na, ex trato etéreo e cinzas
nos grãos.
As análises do resíduo de paraquat nos grãos
colhidos, mostram claramente que não se deve reco me nd ar tal pr ática às lavour as de so ja, cu jo
objetivo final seja o fornecimento de grãos para a
alimentação humana e animal. Entretanto pode
ser indicada, sem maiores restrições, àquelas cuja
finalidade é a produção de sementes comerciais.
PALAVRAS CHAVE: dessecante, semente,
composição química, resíduo.

SUMMARY
This work showed that the application of paraquat to either determinate or indeterminate
cultivars of soybean when the seeds have reached
physiological maturity does not affect the chemi cal
composition but it was verified that the levels of
paraquat residue in the grains was too high for

the mate rial to be recommen de d fo r human or
animal consumption.
KEY WORDS: desiccant, seed, chemical
composition, residue.

INTRODUÇÃO
Em alg umas regiões onde a colheita
muitas vezes coin cide com cond ições
de altas temperaturas e intensas
precipi ta ções
pluviométricas,
o
retardamen to na retirad a das sementes
de soja do campo pode levar a sérias
per das tant o na sua qualidade como
na sua quantidade.
A aplicação de um produto dessecante por época da mat uridade fisioló gic a das semente s, pode ser a soluçã o
par a este problem a, desde que tal
prát ica não traga nenh uma mudanç a
pre judicial a importante s constit uintes
dos grã os (óleo, prot eína e cinzas) e
nem deixe res íduos químic os do
produto nas seme ntes .
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Os produtos e as doses de dessecantes usados, normalmente não afetam os
teores de proteína e óleo nos grãos de
soja, segundo Tabin & Skalki (24).
Recentemente, mostrou-se que o paraquat não traz problemas aos teores de
óleo, proteína e cinzas dos grãos de soja,
quando aplicado depois de 54 dias após
o florescimento
(12);
no entanto,
afirmam os autores que a aplicaçã o não
deve ser feita antes dos 75 dias, pois
acarretaria problemas à quantidade total
acumulada
dos
elementos
citados
anteriormente.
A análise de resíduo do dessecante
químico aplicado deve ser realizada,
principalmente quando o produto final
colhido se destina à alimentação, ou
quando se tratam de moléculas com
capacidade de transloc ação nas plantas
tratadas (9).
Análises feitas em sementes de beterraba mostraram que as parcelas colhidas sete dias após a aplicação apresentaram 2 a 4 ppm de resíduo do ion
diquat. Quando colhidas 14 dias após
estes valores já tinham caído pela metade (2).
Os testes também já mostraram que
dois dias após o tratamento com diquat
(4,2 kg/ha) em pastagens (18), havia
grande quantidade de resíduo do
produto (200 µg/g semente), que foi diminuindo com o passar dos dias. Outros
autores, no entanto, já encontraram
ausência total de resíduos quími-cos nas
sementes de soja (4).
No presente trabalho, após a aplicação do paraquat em diferentes épocas
antes da colheita das sementes de soja,
foram feitas análises para se verificar a
possibilidade de ocorrência ou não de
alterações na composição química (proteína, óleo e cinzas) e resíduo do produto, nas sementes.
MATERIAIS E MÉTODOS
Os tratamentos constaram de aplicações do
produto dessecante, semanalmente, a partir dos
primeiros 72 e 75 dias após iniciado o floresci -

mento, para as cultivares IAC-2 e Santa Rosa,
respectivamente. Tais épocas foram estabelecidas
em função dos teores de umidade dos grãos, que
estavam ao redor de 56,8% para a Santa Rosa e
57,5% para IAC-2. Cada tratamento semanal teve
sua respe ctiva comparação (nã o tra tado) e alé m
disso houve a testemunha geral, ou seja, aquele
tratamento no qual as plantas foram colhidas
obedecendo-se o critério usual dos agricultores.
O p ro d u to u s a d o fo i o p a r a q u a t * 1 1 , 1 '
dimetil-4,4' bipiridilium-ion) 20%, na dose de 2,0
litros do produto comercial por hectare .
Do total de grãos colhidos em cada parcela,
tomou -se uma amostra representativa que fbi enviada para aná lises no labora tório de Tecnologia
dos Pro duto s Agr op ecu ári os da Fac uld ad e de
Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal.
Cada uma dessas amostras foi moída em moinho de laboratório, até a finura de 80 mesh, e com
o material assim preparado, foram de terminados
os teores de proteína, extrato etéreo e cinzas.
O teor protéico (%) foi calculado através da
multiplicação do teor (%) de nitrogénio total pelo
fator 6,25 (1). O teor de nitrogênio total foi determinado pelo método microkjyeldahl e para tal
baseou-se nos métodos propostos pela AOAC (1) e
Sarruge & Haag (20).
Para a determinação do extrato etéreo, utili zou-se a extração direta com éter de petróleo num
extrator Soxhlet, conforme metodologia proposta
pela AOAC (1). 0 teor (%) de cinzas também foi
determinado conforme metodologia proposta por
essa mesm a associação.
Pa ra as an ál ises de re sídu o, o ma te ri al fo i
env ia do pa ra o la bo ra tó ri o pe rt enc ent e à Ci a.
Imperial de Indústrias Químicas (ICI), sediado na
Jeallot's Hill Research Station, cidade de Brack nell, Inglaterra.
As análises foram realizadas cinco meses após
a colheita, considerando-se este tempo como um
período de armazenamento normal de grãos ou
sementes comerciais.
O aparelho utilizado para estas análises apresentava uma sensibilidade para detecção de até
0, 05 pp m do pa ra qu at . A ta xa de re cu pe ra çã o
obtida para o método empregado, foi de 51% para
um padrão de 0,5 ppm e de 54 a 61% para o de 1,0
ppm.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados sobre os conteúdos proteico, lipídico e de cinzas, expressos em
gramas por 100 gramas de matéria seca,
para as duas cultivares, encontram-se
no quadro 1.
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QUADRO 1. Conteúdos protéico, lipidico, e de cinzas, expressos em gramas por 100 gramas de
matéria seca de sementes de soja obtidas de plantas artificialmente dessecadas ou
nã o com paraquat, em diferentes épocas após o início do florescimento, para as
cultivares Santa Rosa e IAC-2.

QUADRO 2. Resíduo do paraquat (mg/kg) em grãos de soja das cultivares Santa Rosa e IAC-2, colhidas
uma semana após as aplicações. Análise de resíduos realizada em 10.09.1978.

Os teores dos constituintes analisados
nos grãos não diferiram significativam ent e em nen huma das épo cas ,
tanto nas parcelas tratadas como nas
não tratadas, para as duas cultivares.
Esses resultados concordam com os
obtidos por Rubel et al. (19), que
encontraram valores constantes e
ig ua is aos ob ti do s no fi na l, pa ra os
teores de proteína, óleo e ácidos graxos,
aos 65 dias após o florecimento, em três
cultivares comerciais de soja (Acne,
Chippewa e Harosoy) (63).

Trabalho realizado por Durigan et al.
(12) mostrou claramente que aplicações
feitas muito precocemente (antes da
maturidade fisiológica) podem acarretar
reduções drásticas na quantidade de
produto colhido, sem afetar sua qualidade ou seja, o dessecante paraquat,
quando foi aplicado 54 dias após o início
do florescimento (na cultivar "Viçoja"),
não modificou os teores com que
normalmente ocorrem esses constituintes nos grãos. Entretanto, o tratamento
não foi indicado para antes dos 75 dias

APLICAÇÃO DE DESSECANTE EM CULTURA DE SOJA - III

após o início do florescimento, pois isto
provoco u uma reduç ão na qua nt idade
total acumulada destes componentes.
O não interrelacionamento entre os
processos de acúmulo lipídico e
protéi co foi mos tra do por Gar ner et al.
(15), que afirmaram ser estes constituintes acumulados simultaneamente em
determinada época do ciclo, porém, não
encontraram evidência da existência de
uma relação direta entre tais mecanismos.

Sabe-se ainda, de acordo com traba lh o de Iv an ov ci ta do por Ga rn er et
al. (15), que existe um período de
intensa formação de óle o dur ante o
ciclo, o qual corresponderia à metade
entre o florescimento e a maturação final
das sementes. Para o trabalho em
questão, estas épocas esta riam em torno
de 51 e 52 dias após o início do
florescimento, r espe cti v ame nt e pa ra
as cul ti v ar es Santa Rosa e IAC-2.
As duas cultivares testadas apresentaram teores dos constituintes analis ado s, den tro do pad rão esp era do
para
ca da
u ma
e de
val or es
pa re ci do s entre ambas.
As ap li ca çõ es fe it as na pr im ei ra
época, embora bem precoce, provavelmente ocorreram após a semente já ter
atingido os seus teores finais dos compo ne nt es an al is ad os no pr es en te
en saio.
Pode - se con cluir , em v ist a dos
dados, que a técnica do dessecamento
pré-colheita, desde que realizada no mínimo 75 e 72 dias após o início do florescimento (re spe ctivamente par a a cul ti var Santa Rosa e IAC-2), não afetará os
conteúdos protéico, lipídico e de cinzas
das sementes.
Pode-se observar pelo quadro 2, que
as quantidades de resíduo do paraquat,
mo st ra m- se ba st an te su pe ri or es ao
lim ite máxim o de res ídu o est abe lec ido
pela WHO/FAO (26) em relação a este
pr od ut o, na cu lt ur a da so ja . Pa ra os
grãos , na forma em que se encon tr am
ao té rm in o da co lh ei ta , o li mi te
má xi mo estabelecido pelas organizações
anteriores citadas é de 0,1 mg/kg.
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Par a tod as as épo cas de aplica ção ,
nas duas cultivares estudadas, a quanti da de re si du al de te ct ad a fo i se mp re
ma io r do qu e o li mi te pe rm it id o,
ch ega nd o a 20 ve ze s ma is co mo
oc or re u para a primeira época de
aplicação na cultivar IAC-2.
Os re su lt ad os ob ti do s no mu nd o,
por dive rsos aut ores, mos tr am- se bastante contra dit ório s, de tal fo rm a que
esse tipo de avaliação se reveste, a cada
dia que passa, de cres cen te im port ân cia, visando- se a obtenção de produtos
agrícolas totalmente isentos de
resíduos tóxicos de qualquer natureza.
Gig ax & Bur nsi de (16 ), com aplica ções de 1,12 kg/ha do paraquat em sorgo, detectaram resíduos nos grãos que
variaram entre 0,08 e 0,36 ppm. De acordo com Hil ton (17 ) est es nív eis de res í duos estão muito abaixo da quantidade
necessária par a causa r toxic ida de
crônica em cães, que é de 85 ppm na
ração diária.
Vários outros trabalhos já tentaram
esclarecer a respeito do modo de ação e
degradação do paraquat e do diquat em
diversas culturas (3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13,
14, 21, 22, 23, 25, 27).
Com base nos resultados obtidos,
not a- se cl ar am en te qu e nã o se de ve
proceder à recomendação de tal prática
em lavouras de soja , cujo objetiv o final
do produto colhido seja a alimentação
humana e/ou animal; pelo menos até o
sur gi me nto de provas par a uma el ucidação final e conclusiva do problema.
Ent ret ant o,
o
dessec amento
précolheita pode continuar a ser indicado,
sem mai ores res tri çõe s, às lav our as de
soja que se destinariam à produção de
sementes comerciais.
Este problema existe, e as próprias
rec ome ndaçõ es fei tas pel os est udi oso s
do mundo todo, nos boletins elaborados
na Reunião Conjunta WHO/FAO (26),
mostram ser desejável o estudo comparativo detalhado de toxicidade e
metabolismo para elucidar a razão da
co mp ar at iv am en te al ta se ns ib il id ad e
do homem a este composto, além de
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estudos que relacion em a concentr ação
no pulmão e toxicidade.
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