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RESUMO 

A secagem é essencial para que a vida útil da soja seja prolongada reduzindo o teor de umidade 
típico pós-colheita de 20 a 25%, para 10-15%, o qual é o nível de umidade segura de armazenamento. 
Contrariamente à operação convencional, a secagem intermitente opera com entradas transientes durante o 
processo de secagem. Neste contexto, realizaram-se experimentos de secagem em operação convencional 
e intermitente comparando em termos de fissura e potencial germinativo. Utilizou-se as temperaturas de ar 
de secagem de 50°C e 70°C em ambas as operações, porém a secagem intermitente consistiu-se em modular 
a temperatura e a vazão de alimentação em um período e amplitude especifico, submetendo as sementes à 
ação do ar aquecido do secador a intervalos regulares de tempo (5,10 e 15 min), intercalados com a retirada 
das sementes e exposição ao meio ambiente (30°C) sem circulação de ar durante o mesmo tempo, 
sucessivamente até uma umidade definida de armazenamento de 12%(b.s). Concluiu-se que a temperatura 
do ar de secagem é um fator influente no potencial germinativo das sementes de soja. Temperatura elevada 
(70°C), em ambas as operações de secagem, danificou significativamente o material, comprometendo a 
qualidade das sementes. Porém, na temperatura de ar de 50°C em todas as operações, as sementes 
apresentaram germinação suficiente para a sua comercialização. Além disso, Nota-se que tanto para a 
operação convencional e intermitente não houve valores superiores ao limite de 10 % para a ruptura de 

tegumento das sementes de soja. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
A soja é valorizada por apresentar em sua composição elevado teor de óleo e de 

proteína, além de propriedades benéficas para a saúde humana, tornando-se a semente 
oleaginosa de maior interesse mundial. O Brasil é responsável por uma alta porcentagem 
na produção e exportação de soja, sendo um dos maiores na escala mundial. Tal produção 
reflete em grande importância comercial para a economia brasileira (GALÃO et al., 2014). 

Após a colheita, a soja é necessariamente armazenada a longo prazo, devido a sua 
produção ser sazonal e as demandas indústriais contínuas (ZHAO et al., 2014). Essa etapa 
é a grande responsável para a qualidade fisiológica das sementes, influênciando o seu 
potencial germinativo (HÖFS et al., 2004). 

O controle do teor de umidade pode ser efetuado a partir da técnica de secagem, 
que envolve simultaneamente a transferência de calor e massa, tornando-se um processo 
essencial na cadeia produtiva da soja (RAGHAVI et al., 2018).Contrariamente à operação 
convencional, a secagem intermitente opera com entradas transientes das condições do ar. 
Tal secagem é caracterizada pela submissão da semente à ação do ar aquecido na câmara 
de secagem a intervalos regulares de tempo, intercalados com períodos de exposição ao 
meio ambiente. Este último período, permite a redistribuição da umidade no interior das 
sementes reduzindo os gradientes hídrico e térmico (ELIAS, 2002). 

De acordo com Chua et al., (2003), o regime intermitente é favorável para produtos 
onde o processo de secagem pode ser controlado através dos transportes difusivos interno 
que cada material a ser seco contém, como é o caso da soja. Quando opera-se com 
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entradas transiente durante o processo de secagem, tal ação pode causar uma 
potencialização no transporte de massa e de energia no sistema. 

Em operação intermitente, as condições do ar podem ser moduladas de várias 
formas, como em perturbações degraus ou no formato senoidal. Pode-se também modular 
algumas condições do ar como a temperatura, vazão, pressão e umidade, as quais são 
propriedades que infuenciam nas taxas de secagem, na qualidade do material a ser seco e 
no consumo energético do processo (DEFENDI et al., 2015).  

Um fator relevante para o processo de secagem é a utilização de temperaturas 
elevadas, pois essa ação térmica pode expor as sementes a danos térmicos causando 
redução no potencial germinativo das sementes (ULLMANN et al., 2010; SOUZA PEREIRA 
et al., 2011; OLIVA et al., 2012). 

Com isso, o processo de secagem, não deve prejudicar a qualidade das sementes, 
alterando o mínimo possível sua estrutura física e nutricional (D’ARCE, 2004). O aumento 
da eficiência na colheita requer uma secagem mais rápida, com a adoção de temperaturas 
de secagem e vazões de ar mais elevadas. Entretanto, temperaturas altas reduzem a 
germinação e o vigor das sementes, podendo alterar suas características químicas e 
físicas. Esses danos causados nas sementes, estão relacionados com as condições da 
operação de secagem, além do conteúdo de água e da qualidade iniciais da semente, 
aliada aos aspectos genéticos (CHEN; BURRIS, 1991). 

O teste de Fissura, também conhecido como Teste do Hipoclorito de Sódio para 
sementes de soja, pode ser usado para determinar rapidamente o percentual de dano 
mecânico (ruptura de tegumento) das sementes (Krzyzanowsk et al., 2004). Segundo, este 
autor, a colheita é a fase considerada mais crítica na cadeia produtiva da soja, pois os 
impactos causados pelos mecanismos de trilha durante a colheita são a maior fonte de 
danos mecânicos à semente. Além da colheita, a operação de beneficiamento também 
pode causar danos mecânicos, devido à utilização de equipamentos inapropriados e ou 
desajustados. Estes autores acrescentam, que esse teste é de simples execução, e pode 
ser empregado no momento da recepção da semente na Unidade de Beneficiamento de 
Semente (UBS), como também aplicado na linha de beneficiamento para avaliação de 
danos mecânicos ocasionados pelos equipamentos de transporte. 

Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito que a operação 
intermitente, em leito fixo com modulações na temperatura do ar de secagem e na vazão 
de alimentação proporcionam no percentual de dano mecânico e na germinação das 
sementes de soja a uma umidade segura de armazenamento (12% b.s) em relação à 
operação convencional. 
 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
2.1 SECADOR: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
 

O secador de leito fixo é composto de um soprador que fornece um fluxo de ar, com 
vazão ajustada por um “dumper”, através de quatro resistências elétricas acionadas 
separadamente (uma de 2200 W, duas de 2500 W e uma de 3000 W) e reguladas por um 
variador de voltagem (VARIAC), uma bandeja retangular de dimensões de 43 por 42 cm e 
uma mesa de suporte para a bandeja, conforme ilustrado na Figura 1. 

Além disso, a velocidade e a temperaturas do ar de secagem foram medidas, 
respectivamente, com um anemômetro digital (precisão: 0,1m/s) e por meio de um termopar 
inserido dentro do fluxo de ar no interior do secador, acoplado a um indicador digital de 
temperatura (precisão: 0,5ºC), uma balança semi-analítica com leitura mínima de 0,01 g, 
um cronômetro e uma estufa que opera a 105 °C ± 2°C. 
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Figura 1: Modelo esquemático do secador de leito fixo  

Fonte: Adaptado Motta Lima et al., 2008 

 
Utilizou-se um papelão com as mesmas dimensões que a bandeja do secador com 

um furo circular no meio de mesmo raio da peneira circular utilizada, de característica (Tyler 
9 – abertura 2 mm) e diâmetro de 20 cm, a qual foi utilizada para colocar as amostras de 
sementes de soja do cultivar Monsoy 6410. 
 
2.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 

As amostras de sementes de soja transgênica do cultivar Monsoy 6410 foram 
utilizadas nas operações convencionais e intermitentes, em leito fixo e em camada delgada, 
em ambas as operações trabalharam-se com umidade inicial de 20% (b.s), velocidade fixa 
do ar de secagem de 1 m.s-1 e em duplicata.  

Para as secagens convencionais, as amostras foram submetidas a dois níveis de 
temperatura do ar de secagem (50°C e 70 °C). Já a operação intermitente consistiu-se em 
modular propriedades do sistema, como a temperatura do ar e a vazão de alimentação, 
numa frequência e períodos pré-determinados, utilizando os mesmos níveis de temperatura 
do ar de secagem (50 e 70 °C), intercalados com exposição das sementes ao meio 
ambiente à 30°C com períodos de 5, 10 e 15 minutos. 

As sementes de soja foram hidratadas antes de serem submetidas ao processo de 
secagem, para atingir a condição inicial de umidade de 20% em b.s. Uma parcial de soja 
hidratada utilizou-se o método do peso seco constante em estufa a 105 °C± 2°C por 24 
horas. O restante da soja hidratada cobriu-se a superfície da peneira com uma 
monocamada de aproximadamente 115g de soja e mediu-se a massa do sistema peneira 
mais soja. Colocou-se a peneira com soja sobre a bandeja e o papelão, conforme a Figura 
2 e acionou o cronômetro, dando início a secagem da mesma. A massa de soja mais a 
peneira foi pesada a cada 1 min em balança semi-analitica (precisão: 0,01g), o 
procedimento foi finalizado quando obteve-se umidade final de 12% (b.s). 

 
2.3 SECAGEM INTERMITENTE 
 
Para as secagens intermitentes além de realizar todos os itens anteriores, as sementes 
foram submetidas à ação do ar aquecido a intervalos regulares de tempo, intercalados com 
períodos de secagem em temperatura ambiente (30°C), sem escoamento de ar. 

Para melhor entendimento, a Figura 2 representa o esquema de modulação 
realizado para a temperatura do ar de secagem em operação intermitente, especificamente 
à operação de temperatura de ar de 50 ° C no período de 5 minutos, sendo procedido da 
mesma forma para os demais tempos (10 e 15 min) e para a temperatura de ar de secagem 
de 70 °C com períodos de 5,10 e 15 min. 

Paralelamente a modulação realizada na temperatura do ar de secagem, as 
secagens intermitentes consistiram-se em modular a vazão de alimentação na mesma 
amplitude e período, como ilustrado na Figura 3, especificamente no período de 5 minutos. 
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Figura 2: Representação da secagem intermitente a 50°C no período de 5 minutos. 

Fonte: Autores 

 

Figura 3: Representação da perturbação na vazão de secagem no período de 5 minutos 
Fonte: Autores  

 

Em virtude de intercalar a temperatura do ar de secagem (50 °C) e a vazão de 
secagem (1m.s-1) para uma temperatura mais fria (30°C) e sem circulação de ar, conforme 
as Figuras 2 e 3, obtém-se modulações em formato de degrau. 

As operações intermitentes, iniciam-se sempre nas condições fixas do secador com 
o secador operando em regime permanente em uma dada temperatura e ar escoando a 1 
m/s. Posteriormente, as sementes são expostas ao meio ambiente a temperatura de 30°C, 
sem circulação de ar durante o mesmo período, sucessivamente, conforme as Figuras 2 e 
3, até as sementes alcançarem a umidade final segura para o armazenamento de 12% 
(b.s). 

Após isso, o material seco obtido nas operações convencionais e intermitentes foi 
analisado em relação ao teste de fissuras e de germinação. 

Os resultados do teste de germinação são utilizados afim de avaliar o potencial 
fisiológico das sementes de maneira a expressar melhor o desempenho em condições de 
campo. Assim, o teste foi realizado seguindo-se uma metodologia padronizada, sob 
condições controladas de laboratório, para que se obtenha a maior porcentagem de 
germinação no menor tempo possível (COIMBRA et. al, 2007). 

 
2.4 TESTE DE GERMINAÇÃO 
 

Foram utilizadas quatro subamostras de 50 sementes, para cada tratamento e 
repetição analítica. As sementes foram distribuídas sobre duas folhas de papel “Germitest” 
e coberta com uma terceira, previamente umedecidas com água destilada utilizando-se a 
proporção de 2,5 vezes o peso do substrato seco. A seguir, foram confeccionados rolos 
com estas folhas umedecidas contendo as sementes no seu interior, os quais foram levados 
para germinar em um germinador do tipo Mangelsdorf, regulado para manter a temperatura 

constante de 25 1ºC. As avaliações e contagens das plântulas normais foram feitas aos 
cinco e oito dias após a semeadura. Os resultados foram expressos em porcentagem de 
plântulas normais, segundo as prescrições contidas nas Regras para Análise de Sementes 
(BRASIL, 2009). 
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Primeira contagem do teste de germinação: A primeira contagem do teste de 
germinação foi efetuada em conjunto com o procedimento anterior, utilizando-se a mesma 
metodologia, computando-se a porcentagem de plântulas normais obtidas no quinto dia 
após a semeadura (BRASIL, 2008). 

É classificada como plântula normal a que apresenta potencial para continuar seu 
desenvolvimento e dar origem a plantas normais, quando desenvolvidas em condições 
favoráveis.  

De acordo com Nakagawa (1999) é de suma importância definir o tamanho de 
plântula normal. Portanto, foi considerada plântulas normais para a contagem as que 
apresentaram raiz primária ou principal e hipocótilo maior que 3 cm e presença, de, no 
mínimo, 2 raízes secundárias. 

Com isso, as contagens do teste de germinação do quinto dia fazem parte da 
primeira contagem da germinação e as contagens do oitavo dia serão os resultados do 
teste de germinação, ambos expressos em porcentagem de plântulas normais. 
 
2.5 TESTE DE FISSURA 
 
Conforme estabelecido por Krzyzanowski et al., (2004):  

1. Foram selecionadas 100 sementes após o processo de secagem de cada 
condição experimental, excluindo as com dano aparente e as visualmente 
identificadas com fissuras. Após isso, essas amostras foram imergidas em um 
recipiente;  
2. Imergiu-se totalmente as sementes na solução de hipoclorito de sódio a 
5,25%;  
3. Após 10 minutos, escorreu-se a solução, espalhou-se as sementes sobre 
papel toalha para avaliação;  
4. Separou e contou-se o número de sementes que embeberam, em cada uma 
das repetições.  

 
2.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial. Para 
a comparação das médias, foi utilizado o teste de Tukey (TUKEY, 1953) ao nível de 5% de 
significância e as variáveis respostas de interesse no teste de germinação foram: a primeira 
contagem (5°dia de leitura) e germinação (8° dia de leitura) contendo como fator qualitativo 
duplo: temperatura (50⁰C e 70⁰C) e tempo (0,5,10 e 15 min), sendo que o tempo 0 está 
relacionado com a secagem convencional. A análise estatística dos dados foi realizada 
utilizando o Software R. 
 

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A representação da avaliação e contagem do teste de germinação realizado para as 
sementes de soja Monsoy 6410 estão demonstradas na Figura 4. 
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Figura 4: Representação da avaliação e contagem do teste de germinação 

Fonte: Autores  

 
A análise de variância, a qual visa verificar se existe diferença significativa entre as 

médias e se os fatores (temperatura e tempo) exercem influência nas variáveis respostas 
primeira contagem e germinação, encontram-se na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Análise de Variância para a Teste de Germinação 

 Primeira Contagem Germinação 

Fatores G.L Valor - p Valor - p 

Temperatura 1 < 2,2 e-16 < 2,2 e-16 

Período 3 0,0067481 0,0030482 

Temperatura: 
Período 

3 0,0002245 0,0002446 

Resíduo 24 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Conforme a Tabela 1, nota-se que existe interação significativa ao nível de 5% para 
o fator duplo (Temperatura: Tempo), pois apresentam p<0,05. Com isso, realizou-se o 
desdobramento das médias. 

Os resultados obtidos na primeira contagem e a contagem final do teste de 
germinação encontra-se na Tabela 2, ambos expressos em porcentagem de plântulas 
normais (forma unitária). Lembrando que o tempo 0, está relacionado com a secagem 
convencional. 

Para que as sementes de soja sejam comercializadas, elas precisam apresentar uma 
germinação mínima de 80%, recomendado para sementes fiscalizadas (EMBRAPA, 1993). 
Com isso, as sementes submetidas à secagem intermitente a 50⁰C, em todos os períodos, 
apresentaram a mesma qualidade fisiológica, comparada à secagem convencional a 50⁰C. 
Além disso, ambos os métodos de secagem, nessa mesma temperatura, apresentaram 
germinação mínima para comercialização (Tabela 2). 
Embora os lotes de sementes apresentem porcentagens de germinação semelhantes, 
frequentemente registram-se diferenças na velocidade de germinação, sugerindo que 
existem diferenças de vigor entre eles (NAKAGAWA et al., 1999), sendo mais vigorosas, 
portanto aquelas sementes com maior velocidade na primeira contagem. 

Porém, os ensaios de secagem na temperatura de 70⁰C, apresentaram valores 
impróprios para a comercialização, (Tabela 2). Alta temperatura aceleraram a taxa de 
processos bioquímicos, provocando uma deterioração mais rápida, que resulta em baixa 
qualidade nas sementes (SHELAR et al., 2008). 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

Contudo, apesar de nenhuma operação de secagem à 70 °C apresentar uma porcentagem 
de plântulas normais superior a 80%, destaca-se que as secagens intermitentes de 5 e 10 
minutos promoveram os maiores valores no potencial germinativo de 31 e 26,5 %, 
respectivamente (Tabela 2). Possivelmente, este resultado está associado ao fato da 
secagem intermitente proporcionar uma temperatura na massa da semente menor do que 
na secagem convencional ao final de 5 e 10 minutos, em virtude dos maiores tempos de 
evaporação no processo intermitente, o que proporciona menores temperaturas no interior 
da semente e assegura um maior potencial germinativo. 

 

Tabela 2: Médias estimadas de plântulas normais do Teste de Germinação, para a 

secagem convencional e intermitente nas temperaturas de 50⁰C e 70⁰C e períodos 5,10 e 

15 min 
 

Primeira Contagem (5° dia) Germinação (8° dia) 

Período (min) Período (min) 

Convencional 5 10 15 Convencio
nal 

5 10 15 

50°C 94 Aa 87,5 Aa 82,5 Aa 88Aa 50°C 94 Aa 89 Aa 82,5 Aa 88 Aa 

70°C 18 Bbc 31 Ba 26,5 Bab 9 Bc 70°C 18 Bbc 31 Ba 26,5 Bab 9 Bc 

Letras minúsculas iguais em linha não se diferem estatisticamente a 5% de significância pelo Teste de Tukey. 

Letras maiúsculas iguais em coluna não se diferem estatisticamente a 5% de significância pelo Teste de Tukey. 

 
Observa-se que a temperatura do ar de secagem é um fator que influência o teste 

de germinação, interferindo significativamente na qualidade das sementes de soja.Esses 
resultados são condizentes com os encontrados por Hartmann Filho et al. (2016), os quais 
avaliaram o efeito de diferentes temperaturas de secagem (40, 50, 60, 70 e 80°C) em 
sementes de soja. A elevação da temperatura do ar de secagem afeta a qualidade 
fisiológica das sementes de soja, acelerando o processo de deterioração. 

Já a intepretação do teste de fissuras ou o teste do hipoclorito de sódio para 
sementes de soja se dá pelo percentual de sementes embebidas, ou seja, se for superior a 
10%, a semente está muito danificada. Esse índice de dano indica a necessidade de efetuar 
ajustes na colhedora ou correções nos equipamentos de transporte na linha de 
beneficiamento.  

Conforme a Figura 5, nota-se que tanto para a operação convencional e intermitente 
não houve valores superiores ao limite de 10 %. Um fator que contribuiu para esse 
resultado, foi o fato do lote de sementes de soja utilizado (cultivar Monsoy 6410 IPRO) 
apresentar cautela e excelência em relação ao processo de campo até a indústria, fato 
comprovado pela temperatura de 30°C. Entretanto, a secagem convencional de 70 e 50°C, 
respectivamente, apresentaram os maiores valores de sementes danificadas. Com isso, é 
possível inferir que as modulações realizadas na secagem intermitente são fundamentais, 
por ocasionar menor dano na semente e, consequentemente, menor ruptura do tegumento. 
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Figura 5: Resultado do teste de fissura realizado para as condições experimentais 
estabelecidas 

                                                                      Fonte: Autores  

 

4  CONCLUSÃO 
 
Nota-se que tanto para a operação convencional e intermitente não houve valores 

superiores ao limite de 10 % para a ruptura de tegumento das sementes de soja. 
As secagens intermitentes quando utilizada à temperatura do ar de 50°C 

apresentaram condição na germinação das sementes sem diferenças significativas da 
convencional, a partir do Teste F ao nível de 5% de significância. Nessa temperatura, as 
sementes apresentaram germinação suficiente para a sua comercialização (≥ 80%).  

A utilização de temperatura de ar de secagem elevada (70°C), seja em operação 
convencional ou intermitentes, possivelmente provocaram danos térmicos causando 
redução na capacidade germinativa das sementes.  

As modulações realizadas no processo de secagem intermitente a 70°C, nos 
períodos de 5 e 10 minutos, apresentam um melhor potencial germinativo em relação à 
operação convencional e a intermitente de 15 minutos. 
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