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RESUMO 

 

A manutenção do vigor das sementes garante estande adequado da cultura, menor quantidade 

de falhas, redução do replantio e consequentemente obtenção de alto desempenho agronômico. 

Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar as condições de armazenamento 

de sementes certificadas e salvas e sua influência no vigor e a eficiência agronômica de produtos 

aplicados via sementes de soja (Glycine max L. Merril). O trabalho foi realizado a campo no 

Município de Paiçandu/PR com a cultivar Monsoy 6210 IPRO. O delineamento foi o 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 x 4, com quatro repetições. Os tratamentos 

constituíram de duas origens de soja (certificada - condições ideais de armazenamento - e salva 

– sementes armazenadas na fazenda), e quatro tratamentos de sementes utilizando variações de 

combinação entre inseticida, fungicida, fertilizante foliar e bioestimulante. As análises foram 

realizadas imediatamente após o tratamento para acompanhamento da qualidade fisiológica das 

sementes, por meio dos testes de germinação, envelhecimento acelerado 42°C por 48 horas, 

teste de condutividade elétrica e teste de emergência em areia. As sementes certificadas foram 

superiores às salvas em todas as variáveis. O tratamento contendo inseticida, fungicida e ACA 

Plus apresentou os melhores resultados.  
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ABSTRACT 

 

 

The maintenance of the vigor of the seeds guarantees adequate stand of the crop, less number 

of failures, reduction of replanting and consequently obtaining high agronomic performance. 

Therefore, the objective of this study was to evaluate the storage conditions of certified and 

saved seeds and their influence on the vigor and agronomic efficiency of products applied via 

soybean seeds (Glycine max L. Merril). The study was carried out in field in the city of Paiçandu 

/PR with the cultivar Monsoy 6210 IPRO. The design was completely randomized, in a 2 x 4 

factorial scheme, with four replications. The treatments consisted of two soybean origins 

(certified - ideal storage conditions - and saved - seeds stored on the farm), and four seed 

treatments using combinations of insecticide, fungicide, foliar fertilizer and biostimulant. The 

analyzes were performed immediately after the treatment to monitor the physiological quality 

of the seeds, by means of germination tests, accelerated aging 42 ° C for 48 hours, electrical 

conductivity test and sand emergency test. Certified seeds were higher than those saved in all 

variables. The treatment containing insecticide, fungicide and ACA Plus presented the best 

results. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O início do cultivo da soja (Glycine max L. Merril) no Brasil, ocorreu em 1882, quando 

os primeiros materiais genéticos foram trazidos dos Estados Unidos e testados no Estado da 

Bahia, porém não ocorreu êxito devido não ser adaptada a baixa latitude. Em 1900, a cultura 

foi testada no Estado do Rio Grande do Sul, onde teve êxito devido suas condições climáticas 

serem similares a região de origem da semente, e a partir deste sucesso a cultura se espalhou 

para o restante do Brasil (DALL’AGNOL, 2011). 

A semente representa um insumo indispensável no mercado agrícola, sendo ela a 

principal obtentora de novas tecnologias e inovações no mercado mundial, respondendo assim, 

em ganhos de produtividade, sendo em grãos como commodity ou com sementes para um 

recomeço de ciclo, sendo ela um ser vivo que possui características e atributos genéticos, 

fisiológicos e sanitários que um grão não possui. Esses fatores respondem pelo desempenho da 

semente no campo, culminando com o estabelecimento da população de plantas requerida pela 

cultivar, aspecto fundamental que contribui para que sejam alcançados níveis altos de 

produtividade (KRZYZANOWSKI, 2004). 

A soja continua sendo a principal cultura, correspondente a 51% da produção total. O 

cultivo no país ultrapassa a 33 milhões de hectares, distribuídos em cerca de 2.000 municípios. 

A expectativa é que os agricultores na safra 16/17 colham entre 101 e 104 milhões de toneladas, 

indicando um crescimento entre 6,7 e 9% na produção, podendo atingir 104 milhões de 

toneladas, contra 95,4 milhões de toneladas na safra anterior, sendo similar a produção dos 

EUA (PORTAL BRASIL, 2016). 

Um dos recursos que permitiram que a soja chegasse a esse patamar foi o tratamento de 

sementes. Segundo Menten e Moraes (2010), entende-se por tratamento de sementes, no sentido 

amplo, a aplicação de processos e substâncias que preservem ou aperfeiçoem o desempenho 

das sementes, permitindo que as culturas expressem todo seu potencial genético. Incluindo 

então a aplicação de defensivos (fungicidas e inseticidas), produtos biológicos, inoculantes, 

bioestimulantes, micronutrientes, entre outros. 

Uma prática agronômica utilizada frequentemente é o uso de bioestimulantes no 

processo de tratamento de sementes, pois estes promovem o equilíbrio hormonal das plantas, 

favorecendo a expressão do seu potencial genético e a degradação de substâncias de reservas 

das sementes, na diferenciação, divisão e alongamento celular, assim, devido a estas ações, 

estimula o desenvolvimento do sistema radicular (RAMOS &BINOTTI, 2012). 
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Para Castro   et   al.   (2008), os   bioestimulantes   fazem   parte   de   um   grupo   de 

fitorreguladores vegetais, tais como auxina, citocinina, giberelina, retardadores ou inibidores 

de crescimento e do etileno. Com o uso destas substâncias os órgãos vegetais são alterados 

morfologicamente, de forma que o crescimento e desenvolvimento é promovido ou inibido. 

A utilização de sementes certificadas é a prática agronômica mais recomendada, pois 

assegura ao agricultor o controle de gerações, padrão de qualidade garantido pelo produtor de 

sementes e por laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), e possibilita a segurança de estar utilizando um insumo registrado. 

Além disso, é através da semente certificada que são introduzidos no campo os mais recentes 

avanços do melhoramento genético vegetal (ABRASS, 2016).  

Por outro lado, um entrave para o desenvolvimento da agricultura brasileira é a 

utilização de sementes piratas, que reduz o incentivo à pesquisa para o desenvolvimento de 

novos cultivares e novas tecnologias a serem incorporadas às sementes e, sem pesquisa, os 

avanços produtivos da agricultura brasileira reduzirão a cada safra. Estima-se que pelo menos 

30% da safra brasileira 2015/2016 de soja foi semeada com sementes ilegais, um número 

preocupante e que deixa a agricultura nacional em estado de alerta. A semente pirata é aquela 

que não possui nenhum tipo de certificação ou garantia de procedência e qualidade. É ilegal 

produzir, comercializar e, também, comprar sementes piratas (ABRASS, 2016). 

Segundo Peralta (2017), o uso de sementes piratas aumenta o risco de propagar pragas 

e doenças e reduz a produtividade da lavoura. A utilização ilegal também encarece a produção 

e pode levar a uma aplicação maior na quantidade de agrotóxicos, que causa danos ao meio 

ambiente. “Com uma semente de qualidade e com identidade comprovada se evita gastos na 

produção e no uso dos agroquímicos. Consequentemente, o produtor terá um aumento na 

produção e na renda”. 

Entretanto, a utilização de “sementes salvas”, as quais muitas vezes dão origem às 

sementes piratas, permanece sendo uma prática prevista em lei, conforme especifica o Anexo 

da IN nº 09 em seu capítulo 7 - Reserva de Material de Reprodução para Uso Próprio. 

São poucos os trabalhos na literatura que relatam a perda de qualidade fisiológica de 

sementes quando tratadas e armazenadas por algum período de tempo. Segundo Bewley e Black 

(1994) e Popinigis, (1985) a qualidade fisiológica da semente é caracterizada e avaliada pela 

sua capacidade de germinação, vigor e longevidade. 

Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi avaliar as condições de armazenamento 

de sementes certificadas e salvas e sua influência no vigor e a eficiência agronômica de produtos 
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aplicados via sementes de soja, visando avaliar a qualidade de sementes e o desenvolvimento 

de plântulas após tratamento. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação pertencente a empresa Fortgreen, 

localizada no município de Paiçandu - Paraná, Brasil. Para a implantação do experimento 

utilizou-se solo coletado na profundidade de 0-10 cm em uma área com mais de 30 anos de 

plantio com as culturas de soja, milho e trigo. As avaliações da qualidade fisiológica foram 

conduzidas no Laboratório de Bioensaios da Fortgreen. 

A cultivar utilizada foi a Monsoy 6210 IPRO, de grupo de maturidade 6.2 e hábito de 

crescimento indeterminado. Adotou-se o delineamento inteiramente ao acaso (DIC), arranjado 

em esquema fatorial 2 x 2 (origem; tratamento de sementes), totalizando oito tratamentos e 

quatro repetições. Os tratamentos das sementes foram feitos em sacos plásticos com capacidade 

para 5 litros utilizando 1 kg de sementes por saco, tendo como testemunha semente branca. O 

fator origem foi composto de sementes salvas e sementes certificadas e o tratamento de 

sementes foi feito com a aplicação de inseticida (Fipronil - 250 g/L (25% m/v) – 2mL/Kg de 

sementes) + fungicida (Fludioxonil - 25 g/L (2,5% m/v) – 1 mL/kg de semente), e os demais 

acrescentando os dois produtos, ACA Plus® (2 mL/kg de semente) e Stimulate® (5 mL/kg de 

semente). 

O bioestimulante utilizado foi o ACA Plus®, que contém acetato de zinco amoniacal 

com 7% de nitrogênio (86,1 g/L) e 8,5% de zinco (104,55g/L). O biorregulador Stimulate é 

composto por cinetina (0.09 g/L), ácido 4-indol-3-ilbutírico (0.05 g/L) e ácido giberélico (0.05 

g/L). 

A classificação do Stimulate foi feita por Castro et al. (1998), como sendo um 

bioestimulante que contém fitorreguladores. Na composição básica desse bioestimulante estão 

0,005%, de ácido indolbutírico (auxina), 0,009% de cinetina (citocinina) e 0,005% de ácido 

giberélico (giberelina).  

Após o tratamento realizou-se a semeadura, de maneira que, inicialmente, cada vaso 

recebeu cinco sementes e, após a emergência, foram selecionadas as três plantas mais vigorosas, 

totalizado 12 plantas por tratamento. 
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Foram realizadas análises para acompanhamento da qualidade fisiológica das sementes, 

conforme metodologia descrita a seguir: 

Teste Padrão de Germinação (G): será realizado com quatro subamostras de 50 sementes 

para cada tratamento e repetição de campo foram utilizadas quatro repetições com quatro 

subamostras de 50 sementes, para cada tratamento, utilizando-se como substrato o rolo de papel 

tipo Germitest®, umedecido com água destilada na proporção de 2,5 vezes seu peso seco. Serão 

confeccionados rolos sendo estes levados para germinador do tipo Mangelsdorf, regulado para 

manter constante a temperatura de 25°C, por um período de oito dias. Os resultados serão 

expressos em porcentagem de plântulas normais, segundo as prescrições contidas nas Regras 

para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). 

Teste de envelhecimento acelerado (EA): será conduzido com quatro subamostras de 50 

sementes por tratamento e repetição, as quais serão dispostas sobre tela de aço inox inserida no 

interior de caixas plásticas (gerbox) contendo 40 mL de água. A umidade relativa no interior 

das caixas será de aproximadamente 100%. Posteriormente, as caixas serão levadas a uma 

câmara de germinação (B.O.D) a 42oC por 48 horas. Após esse período, as sementes serão 

submetidas ao teste de germinação, conforme descrito anteriormente. A avaliação será realizada 

no quinto dia após a semeadura, computando-se as plântulas consideradas normais (MARCOS 

FILHO, 1999). Os resultados serão expressos em porcentagem. 

Teste de Condutividade Elétrica (CE): Será conduzido com quatro repetições de 50 sementes, 

provenientes da porção de sementes fisicamente puras e pesadas, colocadas em copos plásticos 

contendo 75 mL de água deionizada, mantidas a 25oC por 24 horas. Após o período pré 

determinado, a condutividade elétrica da solução será medida em condutivímetro CG 1800 

GEHAKA e os dados obtidos para cada lote serão expressos em µm/cm/g de sementes. 

Teste de emergência das plântulas em substrato de areia (EM): para a realização do teste 

serão utilizadas quatro subamostras de 50 sementes, por repetição de campo, semeada a 3 cm 

de profundidade, em caixas plásticas contendo areia lavada umedecida. O teste será conduzido 

em estufa sem controle de luz, temperatura e umidade. As avaliações serão efetuadas ao quinto 

e décimo segundo dia após a semeadura, ou até a estabilização da emergência, determinando-

se a porcentagem de emergência inicial e final. Os resultados serão expressos em porcentagem 

de plântulas normais, ou seja, com todas as estruturas essenciais para seu pleno 

desenvolvimento. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p ≤ 0,05) e, 

quando significativos, foram submetidos à comparação de médias pelo teste de Tukey (p ≤ 
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0,05). Todas as análises foram realizadas através do software estatístico SISVAR (FERREIRA, 

2011). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As médias dos resultados obtidos na avaliação da qualidade das sementes da cultivar 

Monsoy 6210 IPRO, em função dos dois fatores estudados (origem e diferentes tratamentos de 

sementes), encontram-se na Tabela 2. A análise de variância (Tabela 1) permitiu inferir que 

houve diferença significativa na origem das sementes e entre os tratamentos realizados, no 

entanto, a interação dos fatores não resultou em diferença estatística. As sementes certificadas 

mostraram-se superiores para todos os testes realizados (Tabela 2).  

 

Tabela 1– Valores de F (Fisher Snedecor) dos dados relativos do teste de germinação (G), teste 

de envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica (CE) e emergência em substrato de 

areia (EM) em sementes salvas e certificadas da cultivar Monsoy 6210 IPRO. 

Origem/ Tratamento de sementes G (%) EA (%) CE (µm/cm/g) EM (%) 

Origem (O) 45.75* 186.68* 32.44* 186.68* 

Tratamento de sementes (TS) 8.56* 5,20* 11.25* 5.2* 

O * TS 0.15NS 0.45NS 1.07NS 0.46NS 

C.V. (%) 3,85 4,58 4.69 4.58 

Em que: C.V.: Coeficiente de Variação;  

* e NS: significativos e não significativos a 5% de probabilidade de erro pelo teste F, 

respectivamente. 

 

Tabela 2 - Contagem final do teste de germinação (G), teste de envelhecimento acelerado (EA), 

condutividade elétrica (CE) e emergência em substrato de areia (EM) em sementes salvas e 

certificadas da cultivar Monsoy 6210 IPRO em função de diferentes tratamentos de sementes. 

Origem/ Tratamento de sementes G (%) EA (%) CE (µm/cm/g) EM (%) 

Sementes Certificadas 
92,5 a 82,8 a 74,0 a 67,0 a 

Sementes Salvas 
85,0 b 65,5 b 89,3 b 56,1 b 

Testemunha 
85,2 b 71,7 b 81,5 ab 58, bc 

Inseticida + Fungicida 
89.3 b 75,8 ab 78,5 c 57,3 bc 
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Inseticida + Fungicida + ACA Plus 
92.5 a 77,8 a 84,7 a 67,3 a 

Inseticida + Fungicida + Stimulate 
89.1 b 72,7 b 82,5 ab 63,3 b 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade. 

 

 Ao levar em consideração as condições de armazenamento, a semente certificada 

apresentou maiores ganhos em vigor, fato esse que sinaliza como positivo a utilização 

agronômica viável ao agricultor a utilização de sementes certificadas. Dentre os tratamentos 

utilizados, os que continham bioestimulantes apresentaram menor queda no vigor das sementes, 

tanto certificadas quanto salvas. 

 Segundo  Albrecht  et  al  (2010)  a utilização de biorreguladores  pode  contribuir  

no equilíbrio e balanço hormonal das plantas, produzindo assim maior quantidade de 

fotoassimilados resultando melhor desenvolvimento. 

 A qualidade das sementes de soja, avaliada por meio da germinação, vigor e 

emergência apresentou diferença tanto  nas  diferentes condições de armazenamento quanto nos 

tratamento. 

O armazenamento das sementes colhidas é fundamental para que se tenham bons índices 

de germinação. Assim, pode-se explicar a diferença na germinação pelo fato das sementes 

salvas serem armazenadas pelos agricultores sem as condições ideais para se evitar a 

deterioração das sementes, enquanto as sementes certificadas são armazenadas em condições 

controladas de umidade e temperatura. Neste sentido, Bellé et al. (2016), acrescentaram que 

quanto à germinação, a genética do material e a umidade do mesmo interferem na avaliação, 

provavelmente por apresentarem maior deterioração durante o armazenamento.  

O vigor avaliado pelo envelhecimento acelerado permite afirmar que sementes 

provenientes de certificação foram mais vigorosas comparadas com as sementes salvas.  Tozzo 

e Peske (2008), em estudos com sementes de soja comerciais e sementes salvas da cultivar M-

Soy6101, observaram acentuada redução de vigor no teste de envelhecimento acelerado ao se 

utilizar de sementes salvas.  

O teste de condutividade elétrica (CE) também mostrou a superioridade em termos de 

vigor para as sementes certificadas (Tabela 2), de maneira que essas se mostraram mais íntegras, 

com membranas preservadas e com menor lixiviação dos constituintes celulares das sementes 

embebidas em água. Esse resultado está de acordo com várias pesquisas que mostram que a 

diminuição da germinação e do vigor relacionam-se diretamente com a elevação da 

concentração de eletrólitos liberados pelas sementes durante a embebição (PANOBIANCO & 
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MARCOS FILHO, 2001; MARCOS FILHO et al., 1990 e 2005; VIEIRA et al., 2002 e 2004). 

No trabalho de Rampim et al. (2016) também foram encontrados resultados em que os valores 

de CE de sementes salvas foram superiores às comerciais, indicando menor vigor. 

 Na avaliação da emergência em substrato de areia, em concordância com o 

comportamento observados nos outros testes de vigor, notou-se que a semente certificada teve 

maior porcentagem de emergência, indicando vigor mais elevado (Tabela 2).   

 Quanto ao tratamento das sementes, independente da origem da cultivar, observou-se 

que as sementes que receberam fungicida, inseticida e o ACA Plus apresentaram melhores 

resultados para todas as variáveis estudadas (Tablea 2). Inoue (2014), trabalhando com a cultura 

do algodão, demonstraram que os tratamentos que receberam acetato de zinco via semente, 

tiveram diferença significativa quando comparados à testemunha, visto que o uso desse 

composto proporcionou maior proteção, vigor e maior produtividade.  

Em milho, a aplicação de acetato de Zn amoniacal aumentou o índice de velocidade de 

emergência e melhorou aspectos no desenvolvimento vegetativo da planta (Gomes et al., 2016), 

assim como Milléo e Cristófoli (2015) encontraram resultados positivos na soja. O zinco, 

quando aplicado, estimula a biossíntese da auxina endógena, resultando na relação de troca 

auxina/citocinina o que incrementa a formação de raiz (PACHOLCZAK & SZYDLO, 

2008),podendo ainda, modular a produção de giberelina, que favorece o processo de 

germinação das sementes e emergência das plantas.  

A utilização do bioestimulante não apresentou resposta em relação à testemunha, 

corroborando as conclusões de Castro et al. (2008) e Dario et al. (2005). Leite et al. (2003), no 

mesmo sentido, descreve uma menor emergência de plântulas na aplicação de giberelina e 

citocinina em sementes de soja. 

O efeito de fitotoxidade de alguns produtos em sementes, quando aplicados sozinhos ou 

em combinação com fungicidas (Oliveira & Cruz, 1986) não foi observado neste trabalho, visto 

que o comportamento da testemunha foi semelhante aos demais tratamentos. Para a germinação, 

todos os tratamentos atenderam ao padrão mínimo de 80% para a produção e comercialização 

de sementes de soja (Brasil, 2005). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Sementes certificadas apresentaram maior vigor, caracterizado por sementes mais 

íntegras (menor condutividade elétrica), com maiores porcentagens de germinação, 

envelhecimento acelerado e emergência em areia.  
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O tratamento de sementes com inseticida, fungicida e o ACA Plus se mostrou superior 

aos demais tratamentos, porém todos atenderam ao padrão mínimo de 80% para a produção e 

comercialização de sementes de soja. 

            Os dados indicaram que sementes certificadas associadas ao uso de bioestimulantes 

apresentaram melhor desempenho agronômico quando comparadas com sementes salvas e 

demais tratamentos, demonstrando que as condições de armazenamento podem influenciar na 

produtividade agrícola, bem como o uso de bioestimulante garante por mais tempo a 

preservação da qualidade fisiológica do material. 
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