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RESUMO 

 
A secagem da soja é uma operação essencial para a vida útil da semente, pois promove a redução da 
umidade da colheita a um nível de umidade segura de armazenamento recomendado. No entanto, a 
exposição de sementes a alta temperaturas durante esse processo pode superaquecer à superfície do 
material, influenciando na qualidade do produto. Realizaram-se experimentos de secagem em operação 
convencional em um secador de leito fixo em diferentes temperaturas de ar de secagem (30, 40, 50 e 70°C), 
afim de analisar o efeito que a temperatura do ar de secagem acarreta no desenvolvimento das sementes de 
soja em plântulas normais, anormais e mortas. Conclui-se que a temperatura do ar de secagem é um fator 
influente no desenvolvimento das sementes de soja. Alta temperatura (70°C) influência na qualidade 
fisiológica da semente de soja, alterando a sua reserva nutricional e consequentemente no desenvolvimento 
das estruturas essenciais de uma plântula. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Secagem de sementes; Qualidade fisiológica; Desenvolvimento em campo. 
 

1  INTRODUÇÃO 
 

A secagem é essencial para que a vida útil da soja seja prolongada, Glycine max 
(L.), reduzindo o teor de umidade típico pós-colheita de 20 a 25%, para 10-15% (PARK; 
WOON, 2018). No entanto, expor produtos alimentícios a altas temperaturas durante esse 
processo, pode superaquecer à superfície do material, promovendo degradação da 
qualidade do produto (alterações como mudança de cor, rachaduras, deterioração de 
nutrientes, entre outros), sem proporcionar melhora significativa na transferência de massa 
(ONG; LAW, HII 2012). 

A produção de sementes de alta qualidade representa uma das principais prioridades 

para o sucesso da cultura da soja. Essa tarefa, no entanto, é mais complexa em relação a 

outras plantas cultivadas, pois as sementes de soja caracterizam-se por grande 

sensibilidade aos agentes mecânicos, patogênicos e às condições climáticas; com isso, 

situações ligeiramente desfavoráveis para outras espécies podem contribuir 

significativamente para acelerar o processo de deterioração da soja (MARCOS FILHO et. 

al, 1985). 

Nesse contexto, o teste de germinação é utilizado com o intuito de avaliar o potencial 
fisiológico das sementes de maneira a expressar melhor o desempenho em condições de 
campo. Durante essa etapa, as sementes podem-se desenvolver em plântulas normais, 
plântulas anormais e/ou mortas. Classifica-se como plântula normal a que apresenta 
potencial para continuar seu desenvolvimento e dar origem a plantas normais, quando 
desenvolvidas em condições favoráveis. NAKAGAWA (1999) considera plântula normal as 
que apresentam raiz primária, e hipocótilo maior que 3 cm e presença, de, no mínimo, 2 
raízes secundárias.  

Além disso, essas sementes podem germinar e desenvolverem em plântulas 
anormais, ou seja, não apresentam potencial para continuar seu desenvolvimento e dar 
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origem a plantas normais, mesmo crescendo em condições favoráveis. Já as sementes 
mortas não apresentam nenhum sinal de início de germinação. 
 

Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito que uma determinada faixa 
de temperatura de ar de secagem (30 °C, 40°C, 50°C e 70°C), acarreta no desenvolvimento 
das sementes de soja em plântulas normal, anormal e mortas, fixando-se uma umidade 
final recomendada de armazenamento de 12% em base seca. 
 
2  MATERIAIS E MÉTODOS  
 

O secador de leito fixo era composto de um soprador que fornece um fluxo de ar, 
com vazão ajustada por um “dumper”, através de quatro resistências elétricas acionadas 
separadamente e reguladas por um variador de voltagem (VARIAC), uma bandeja 
retangular de dimensões de 43 por 42 cm, conforme esquematizado na Figura 1. 

 
Figura 1: Modelo esquemático do secador de leito fixo  

Fonte: Adaptado Motta Lima et al. 2008 

 

 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. 

As amostras de sementes de soja transgênica Monsoy 6410 foram utilizadas no 
processo de secagem convencional, com umidade inicial de 20% (b.s), velocidade fixa do 
ar de 1 m/s, duplicata e em sequência randômica. Utilizou-se as temperaturas de ar de 
secagem de 30, 40, 50 e 70°C e o procedimento foi finalizado quando obteve-se uma 
umidade final de 12% (b.s). Após isso, o material seco foi destinado para o teste de 
germinação. 
 

2.1 TESTE DE GERMINAÇÃO 
 

Foram utilizadas quatro subamostras de 50 sementes (totalizando em 200 
sementes), para cada temperatura do ar de secagem utilizado. 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 do teste de germinação são sempre realizados ao quinto 
e oitavo dia após a semeadura, segunda as prescrições contidas nas Regras para Análise 
de Sementes e expressos em porcentagem de plântula normal (BRASIL, 2009). Porém 
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nesse estudo, consistiu-se em avaliar além das plântulas normais, as anormais e mortas 
que desenvolveu-se conforme o aumento da temperatura do ar de secagem. 
 
3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A Figura 2 representa a porcentagem de sementes de soja que desenvolveram-se 
em plântulas normais, anormais e mortas em cada condição de temperatura do ar de 
secagem de 30°C, 40°C, 50°C e 70°C, respectivamente. 
 

 
Figura 2: Porcentagem de plântulas normais, anormais e mortas nas condições de ar de 

secagem de 30, 40,50 e 70°C respectivamente 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Nota-se que as condições baixa e intermediárias de temperatura (30,40 e 50°C), 

apresentaram um elevado desenvolvimento de plântulas normais. A elevação na 
temperatura do ar de secagem para 70°C, resultou em valores baixíssimos de sementes 
que apresentaram potencial germinativo para desenvolverem em plântulas normais (18%) 

Além disso, a temperatura de ar de secagem a 50°C foi a que apresentou maior 
quantidade de plântulas normal (94%) e menores valores de plântula anormal (4,5%) e 
mortas (1,5%), respectivamente. Sendo necessário realizar um tratamento estatístico para 
melhores conclusões, onde provavelmente as temperaturas de 30, 40 e 50 °C não 
apresentaram diferença significativas entre si. 

Para que as sementes de soja sejam comercializadas, elas precisam apresentar uma 
germinação mínima de 80% (plântula normal), recomendado para sementes fiscalizadas 
(EMBRAPA, 1993). Desta forma, apenas a temperatura de ar de secagem de 70°C não 
apresentou germinação suficiente para a sua comercialização (Figura 2). 

Neste contexto, a ação térmica promove redução na reserva nutricional das 
sementes interferindo diretamente no seu potencial de germinação, danificando os 
materiais termo sensíveis presentes na semente da 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. 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A temperatura do ar de secagem é um fator influente no desenvolvimento fisiológicos 
das sementes de soja. A temperatura do ar de secagem de 50°C apresentou 
aparentemente melhor desempenho em relação as demais. A elevação na temperatura 
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(70°C), acelera os processos bioquímicos nas sementes, alterando sua reserva nutricional 
e consequentemente contribui para o aumento na anormalidade e morte das sementes. 
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