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RESUMO 

 

A soja é a principal commodity agrícola brasileira e pesquisas que visem obter produtividade 

maior com maior sustentabilidade são necessárias. Assim, objetivou-se avaliar a ação de 

bactérias do gênero Bacillus e do fungo Trichoderma sp. via tratamento de sementes na 

qualidade sanitária e fisiológica de sementes de soja. O delineamento experimental foi o 

inteiramente casualizado com 8 tratamentos e 4 repetições: T1–Testemunha; T2-Bacillus 2 

ml/kg; T3-Trichoderma sp. 1 ml/kg; T4-Bacillus 2 ml/ kg + Trichoderma sp 1 ml/kg; T5–

Fungicida 2,5 ml/kg; T6–Fungicida 2,5 ml/kg + Bacillus 2 ml/kg; T7-Fungicida 2,5 ml/kg + 

Trichoderma sp. 1 ml/kg e T8-Fungicida 2,5 ml/kg + Bacillus 1 ml/kg + Trichoderma sp. 1 

ml/kg. Foram realizados: teste de padrão de germinação, primeira contagem de germinação, 

índice de velocidade de germinação, comprimento e massa seca de plântula, emergência no 

campo e índice de velocidade de emergência, teste de sanidade em papel-filtro. Em relação ao 

índice de velocidade de germinação em papel e o incremento de germinação destacaram-se os 

tratamentos T3, T4, T5, T6, T7 e T8 diferindo de T1 e T2. Quanto à porcentagem de plântulas 

normais e ao comprimento de raiz, T7 e T8 apresentam os melhores resultados. Já para os 

índices de velocidade de emergência em areia e incremento de emergência no campo, os 

tratamentos T1, T2 e T8 apresentaram maiores valores, diferindo dos demais. Assim, T8 

apresentou resultados significativos em um maior número de testes, mostrando que os 

tratamentos biológicos avaliados beneficiaram a qualidade fisiológica de sementes de soja. 

 

Palavras-chave: Glycine max, Bacillus, Trichoderma. 

 

 

EFFECT OF TREATMENT WITH BIOLOGICAL AGENTS ON SOY SEED 

QUALITY 

 

ABSTRACT 

 

Soybeans are the main Brazilian agricultural commodity and research aimed at obtaining 

higher yields with greater sustainability is needed. Thus, the objective was to evaluate the 

action of bacteria of the genus Bacillus and the fungus Trichoderma sp. via seed treatment in 

the sanitary and physiological quality of soybean seeds. The experimental design was 

completely randomized with 8 treatments and 4 replications: T1 – Witness; T2-Bacillus 2 ml 

/ kg; T3-Trichoderma sp. 1 ml / kg; T4-Bacillus 2 ml / kg + Trichoderma sp 1 ml / kg; T5 – 

Fungicide 2.5 ml / kg; T6 – Fungicide 2.5 ml / kg + Bacillus 2 ml / kg; T7-Fungicide 2.5 ml / 

kg + Trichoderma sp. 1 ml / kg and T8-Fungicide 2.5 ml / kg + Bacillus 1 ml / kg + 

Trichoderma sp. 1 ml / kg. The following were performed: germination pattern test, first 

germination count, germination velocity index, seedling length and dry mass, field 

emergence and emergence velocity index, filter paper sanity test. Regarding the germination 

speed index on paper and the germination increment, the treatments T3, T4, T5, T6, T7 and 



T8 differed from T1 and T2. Regarding the percentage of normal seedlings and root length, 

T7 and T8 presented the best results. For the rates of emergency speed in sand and 

emergency increment in the field, treatments T1, T2 and T8 presented higher values, 

differing from the others. Thus, T8 presented significant results in a larger number of tests, 

showing that the evaluated biological treatments benefited the physiological quality of 

soybean seeds. 

 

Keywords: Glycine max, Bacillus, Trichoderma. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Sendo extremamente importante também para o desenvolvimento agroindustrial, a 

soja teve papel importante e até trouxe um marco, dividindo o período anterior em agricultura 

de subsistência (até 1970) e posterior em agricultura empresarial (anos 70 até os dias atuais). 

No último ano foram produzidos 116,996 milhões de toneladas no Brasil, sendo 34% da 

produção mundial, assim o Brasil ocupou a posição de 2° maior produtor de soja no ano de 

2018, sendo o Paraná o 2° maior produtor brasileiro com 16% da produção (CONAB, 2018). 

De origem asiática, a soja (Glycine max) ganhou espaço no território brasileiro no 

ano de 1914, mas foi apenas nos anos 40 que se iniciaram os estudos no estado do Rio Grande 

do Sul. Nos anos 50 tomaram forma e deram início a novas oportunidades, principalmente 

possibilitando parcerias internacionais, e em 1965 se propôs a primeira parceria com os 

Estados Unidos. Advinda de regiões de latitude alta, um dos desafios era desenvolver 

variedades adaptadas a baixas latitudes do cerrado brasileiro, sendo assim intensificaram os 

estudos da cultura (DALL´AGNOL, 2016).  

A fisiologia e biologia da planta e de seus grãos trazem características muito 

importantes para suprir as necessidades nutricionais de animais e seres humanos. Quando é 

ingerida por ambos ela disponibiliza 40,2% de proteínas, 21% de lipídeos, 33,9% de 

carboidratos e 4,9% de cinzas, sendo 8% de casca, 90% de cotilédone e 2% de hipocótilo 

(KAWAMURA,1966). Dando origem a muitos derivados proteicos, ela ganhou grande 

espaço, inclusive na alimentação.  

Vários são os fatores que interferem na produção desta leguminosa, como o ataque 

de pragas e patógenos, o clima, a nutrição adequada entre outros. Dentre estes, um fator muito 

importante é a qualidade das sementes, tanto do ponto de vista de sanidade quanto da 

qualidade fisiológica. No ano de 1981 foi recomendado o primeiro tratamento de semente 

pela EMBRAPA SOJA (HENNING et al., 1981), este processo pode ser realizado com 

defensivos químicos (fungicidas e/ou inseticidas) ou biológicos, micronutrientes, reguladores 

de crescimento, entre outros. O tratamento de sementes garante um maior potencial produtivo, 

visto que, atua de maneira preventiva sobre pragas e doenças desenvolvendo plantas mais 

vigorosas e sadias. 

O uso de agentes biológicos no tratamento de sementes vem crescendo nos últimos 

anos, onde podem ser utilizados bactérias e fungos associados a proteção de plantas, sendo 

estes antagonistas a fitopatógenos. Juntamente ao biocontrole encontramos resultados 

positivos na promoção de crescimento e também organismos que favorecem a germinação, 
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vigor, consequentemente melhor desenvolvimento das plantas. Dentre os microrganismos 

mais estudados se encontram as rizobactérias do gênero Bacillus (RATZ et al., 2017; 

RODRIGUES et al., 2019; DURÉ et al., 2018) e o fungo Trichoderma (CHAGAS et al., 

2016; JUNGES et al., 2016; CHAGAS et al., 2014). 

Segundo Kartz e Demain (1977), o gênero Bacillus produz cerca de 167 antibióticos, 

o que explica seu poder de antagonismo em várias espécies de fitopatógenos, além de que 

pode agir por indução de resistência do hospedeiro. Segundo Rodrigues e Fraga (1999) este 

gênero bacteriano pode solubilizar o fósforo e de acordo com Araújo (2005) pode produzir 

ácido indol acético (AIA) e ácido indol butírico (AIB), em resposta aos exsudatos de raiz de 

soja. Este gênero tem potencial para produzir metabólitos secundários como compostos 

indólicos e sideróforos (CHEN et al., 2007), que são metabólitos que reduzem a eclosão de 

nematoides, apresentam também efeito sobre os exsudatos radiculares que servem de estímulo 

químico para os nematoides encontrarem as raízes, e a produção de proteases que interferem 

no ciclo do parasita e ainda os nematoides e seus ovos podem servir como fonte de alimento 

para a bactéria. 

Já o gênero fúngico Trichoderma é um dos mais utilizados em diferentes culturas 

(KUNIEDA-ALONSO et al., 2005; HOYOS-CARVAJAL et al., 2009; MORANDI; 

BETTIOL, 2009), pois apresenta a capacidade de viver em simbiose com a planta, 

aumentando e estimulando a absorção de nutrientes através da síntese de substâncias 

estimuladoras de crescimento. Outra característica é a sua capacidade de induzir a resistência 

de plantas contra doenças, visto que ele realiza o controle de fitopatógenos. Sendo assim, ele 

melhora a sanidade das plantas e aumenta a qualidade da produção de biomassa. 

Assim, estudos sobre a utilização destes dois grupos de microrganismos no 

tratamento de sementes de soja são de suma importância, pois constituem-se em uma 

tecnologia limpa que visa aumentar a produção desta leguminosa sem a necessidade da 

utilização de produtos sintéticos ou moléculas que possam trazer malefícios ao meio ambiente 

e à saúde da população. Desta forma, este trabalho teve como objetivo avaliar a ação de 

bactérias do gênero Bacillus e do fungo Trichoderma sp. via tratamento de sementes na 

qualidade sanitária e fisiológica de sementes de soja. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em Maringá-PR no laboratório de sementes do Centro 

Universitário de Maringá – UNICESUMAR em delineamento inteiramente casualizado com 
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oito tratamentos e quatro repetições/tratamento. Os tratamentos foram constituídos por: T1 – 

Testemunha (semente sem tratamento); T2 - Bacillus, 2 ml/ kg de semente; T3 - Trichoderma 

sp., 1 ml/kg de semente; T4 - Bacillus, 2 ml/ kg de semente + Trichoderma sp., 1 ml/kg de 

semente; T5 – Tratamento com Fipronil, Piraclostrobina e Tiafanato-metílico 2,5 ml/kg; T6 –

Fipronil, Piraclostrobina e Tiafanato-metílico, 2,5 ml/kg + Bacillus 2 ml/ kg; T7 -Fipronil, 

Piraclostrobina e Tiafanato-metílico, 2,5 ml/kg + Trichoderma sp., 1 ml/kg; e T8 –Fipronil, 

Piraclostrobina e Tiafanato-metílico, 2,5 ml/kg + Bacillus 1 ml/kg + Trichoderma sp. 1 ml/kg. 

A variedade de soja utilizada foi a AS 3680 IPRO ® e os defensivos foram adquiridos 

através de um representante em uma revenda licenciada. Tanto o tratamento químico quanto o 

biológico das sementes de soja foram realizados manualmente, os produtos e as sementes 

foram colocados em frascos de vidro de 500 mL, com adição de água destilada (com volume 

equivalente a 5% da massa total das sementes) e agitados por cinco minutos, até a distribuição 

homogênea da formulação sobre as sementes. 

Após o tratamento das sementes estas tiveram sua qualidade avaliada por meio dos 

seguintes testes: 

- Teste padrão de germinação (TPG) e primeira contagem de germinação (PCG; 

vigor): foram semeadas quatro repetições de 50 sementes em rolo de papel de germinação, 

umedecido com água destilada, na proporção de 2,5 vezes a massa do papel seco. Os rolos 

foram mantidos em germinador tipo BOD (Box Organism Development), com fotoperíodo de 

24 h e temperatura de 25±2º C. As avaliações de vigor e de germinação de plântulas normais 

foram realizadas no 6° dia após a semeadura (DAS) (BRASIL, 2009a).  

- Comprimento e massa seca de plântula: semeadas quatro repetições de 50 sementes e 

mantidas na mesma condição do TPG aos quatro DAS foi medido o comprimento da parte 

aérea e da radícula de dez plântulas normais de cada repetição. Na sequência foi determinada 

a massa seca total por secagem do material em estufa de ventilação forçada a 65±5º C por 48 

h. 

- Emergência no campo: foram semeadas quatro repetições de 50 sementes em linhas 

de 1 m, espaçadas a 0,2 m e com profundidade de 0,03 m, e as plantas foram avaliadas após 7 

DAS.  

- Teste de sanidade em papel-filtro: foram semeadas quatro repetições de 25 sementes 

em caixas plásticas transparentes para germinação em substrato de papel (Blotter Test) 
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umedecido com água destilada correspondente a 2,5 vezes a massa do papel seco. As 

sementes foram mantidas por 24 h em BOD com fotoperíodo de 12/12 h de luz/escuro a 

temperatura de 20±2º C, após este período a germinação foi inibida por congelamento durante 

24 h, na sequência as caixas foram mantidas em BOD durante 5 dias nas condições já 

descritas. Após este período as mesmas foram avaliadas em lupa (microscópio estereoscópio) 

para verificação da incidência de patógenos (número de sementes com patógeno associado) e 

foi realizada a identificação dos fitopatógenos associados a sementes em nível de gênero 

(BRASIL, 2009b). 

- Índice de incremento de germinação (II.GER): foi determinado pela metodologia 

adaptada de Ahmad et al. (2012), expressa na Equação 1: 

II.GER= ((GER ts – GER t) / GER t)*100                                                    (Equação 1)  

onde: GER ts: germinação do tratamento de sementes e GER t: germinação do 

tratamento testemunha. 

- Índice de incremento de emergência no campo (II.ECP): foi determinado pela 

metodologia adaptada de Ahmad et al. (2012), expressa na Equação 2: 

II.ECP= ((ECP ts – ECP t) / ECP t)*100                                                     (Equação 2) 

onde: ECP ts: emergência do tratamento de sementes e ECP t: germinação do 

tratamento testemunha. 

As análises de variância dos dados e a comparação de médias foram realizadas pelo 

teste de Scott-Knott, em nível de 5% de erro, com o auxílio do programa SISVAR 

(FERREIRA, 2014). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Na primeira contagem de germinação houve diferença significativa entre os 

tratamentos, sendo que os tratamentos 4, 5, 7, 8, 3 e 6 apresentaram as maiores médias de 

germinação diferindo significativamente da testemunha e de T2.  MENTEN (1995) salienta 

que os efeitos do tratamento de sementes na germinação ocorrem a médio e longo prazos, 

como acontece, por exemplo, com a diminuição no avanço de desenvolvimento de doenças 

e/ou introdução de patógenos na área (Tabela 01).  
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Além de germinar, as plântulas precisam ter vigor para sair do solo, neste sentido 

tratamentos de sementes que apresentam porcentagem maior de plântulas normais em geral 

são mais vigorosos, ou seja, tem maiores possibilidades de emergir e produzir plantas normais 

em condições adversas de campo. Com relação a porcentagem de plântulas normais neste 

experimento, todos os tratamentos apresentaram valores baixos, sendo que os melhores foram 

o T8 (45%) e o T7 (41%) diferindo dos demais que apresentaram porcentagem variando de 

26,5 em T6 e 22 em T1 (Tabela 01).  

A porcentagem de plântulas normais pode ter sido prejudicada pela metodologia 

utilizada, visto que a mesma permite uma concentração maior dos produtos, e segundo 

Conceição (2013) este fato que pode acarretar redução na germinação e sobrevivências das 

plântulas ocasionados por problemas de fitotoxidade.  

 

Tabela 1. Valores de índice de velocidade de germinação em papel (IVG) e índice de 

incremento de germinação (II.GER), porcentagem de plântulas normais (PN), plântulas 

anormais (PA) e plântulas mortas (PM) de Glycine max submetidos a diferentes tratamentos. 

Letras diferentes indicam diferença estatística de acordo com o teste Scott-knott a 5% de 

significância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1 – Testemunha (semente sem tratamento); T2 - Produto biológico com gênero Bacillus; T3 - Produto 

biológico com Trichoderma sp.; T4 - Produto biológico com gênero Bacillus, e Produto biológico com 

Trichoderma sp.; T5 – Tratamento com fungicida a base de Fipronil, Piraclostrobina e Tiafanato-metílico; T6 – 

Tratamento com fungicida a base de Fipronil, Piraclostrobina e Tiafanato-metílico, e produto biológico a base de 

bactérias do gênero Bacillus, T7 - Tratamento com fungicida a base de Fipronil, Piraclostrobina e Tiafanato-

metílico, e produto biológico com Trichoderma sp., T8 – Tratamento com fungicida a base de Fipronil, 

Piraclostrobina e Tiafanato-metílico, produto biológico a base de bactérias do gênero Bacillus e produto 

biológico com Trichoderma sp.  

 

Tratamento IVG(%) II.GER PN(%) PA(%) PM(%) 

T1 96,00 b - 22,00 b 74,00 a 4,00 a 

T2 97,50 b 1,56 b 25,50 b 72,00 a 2,50 a 

T3 98,50 a 2,60 a 25,00 b 73,50 a 1,50 a 

T4 99,00 a 3,12 a 26,00 b 73,00 a 1,00 a 

T5 99,00 a 3,12 a 24,00 b 74,50 a 1,50 a 

T6 98,50 a 2,60 a 26,50 b 72,00 a 1,50 a 

T7 99,00 a 3,12 a 41,00 a 58,00 b 1,00 a 

T8 98,66 a 2,77 a 45,00 a 54,00 b 1,00 a 

CV (%)  1,34 - 10,64 4,40 8,81 
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Os valores apresentados no índice de velocidade de germinação em papel (IVG) 

mostram que o tratamento T1 e T2 obtiveram valor inferior aos demais, sendo abaixo de 

98,00, ao contrário do que foi apresentado nos tratamentos realizados a campo. Sendo assim 

comprovada a eficiência do fungicida e dos agentes biológicos, tanto para a melhoria da 

expressão do potencial fisiológico, como sanitário das sementes. Segundo Zorato (1998), o 

teste de germinação em papel germitest é realizado em condições ideais de temperatura e 

umidade ao contrário da emergência em campo, o que explicaria a diferença entre as 

metodologias, visto que a emergência em campo pode sofrer com intempéries. 

Quanto ao comprimento das raízes (Tabela 02) os tratamentos 7 e 8 apresentaram 

maiores médias, diferindo significativamente dos demais. Já para o parâmetro massa seca, não 

foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos testados. Analisando os 

resultados da velocidade de emergência em areia (IVE) e índice de incremento de emergência 

no campo (II.ECP) observamos os tratamentos T1, T2 e T8 tiveram os melhores resultados. A 

porcentagem de emergência foi para T1 de 100; T2 de 95 e T8 de 93,75. Quanto aos demais, 

formaram um outro grupo onde a germinação variou de 90 a 83,75, mostrando que os agentes 

biológicos também trouxeram benefícios na velocidade de emergência das sementes. 

Conforme a Tabela 2, considerando a velocidade de emergência (IVE) das sementes 

de Glycine max no campo, vimos que ao receber diferentes tratamentos, as sementes sofreram 

danos fitotóxicos pelo mesmo, mantendo sua qualidade fisiológica menor que a do tratamento 

testemunha. Isso ocorre por um retardamento no desenvolvimento, característica que se dá 

quando alguns produtos químicos são utilizados diretamente em sementes, podendo acarretar 

redução na germinação e sobrevivências das plântulas, ocasionados por problemas de 

fitotoxidade (CONCEIÇÃO, 2013).  

Promovidos pelos usos dos diferentes tratamentos de sementes em relação ao 

tratamento testemunha, a avaliação dos índices de incremento de germinação (II.GER) foram 

positivos e de emergência no campo (II.ECP) foram negativos (Tabela 2.) com interação 

significativa para os fatores testados. 
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Tabela 2. Valores de comprimento de raiz (CR), massa seca de plântulas (MS), velocidade de 

emergência em areia (IVE), índice de incremento de emergência no campo (II.ECP) e 

sementes infectadas com patógeno (SIP) de Glycine max, submetidos a diferentes tratamentos. 

Letras diferentes indicam diferença estatística de acordo com o teste Scott-knott a 5% de 

significância. 

T1 – Testemunha (semente sem tratamento); T2 - Produto biológico com gênero Bacillus; T3 - Produto 

biológico com Trichoderma sp.; T4 - Produto biológico com gênero Bacillus, e Produto biológico com 

Trichoderma sp.; T5 – Tratamento com fungicida a base de Fipronil, Piraclostrobina e Tiafanato-metílico; T6 – 

Tratamento com fungicida a base de Fipronil, Piraclostrobina e Tiafanato-metílico, e produto biológico a base de 

bactérias do gênero Bacillus, T7 - Tratamento com fungicida a base de Fipronil, Piraclostrobina e Tiafanato-

metílico, e produto biológico com Trichoderma sp., T8 – Tratamento com fungicida a base de Fipronil, 

Piraclostrobina e Tiafanato-metílico, produto biológico a base de bactérias do gênero Bacillus e produto 

biológico com Trichoderma sp. 

 

Diversas pesquisas têm sido realizadas com fungos do gênero Trichoderma spp., eles 

são responsáveis por promover o crescimento de plantas pelo aumento na disponibilidade de 

nutrientes e produção de hormônios e crescimento (LOUZADA et al., 2009; KAPRI; 

TEWARI,  2010;  CHAGAS  et  al.,  2015). Nos experimentos que utilizamos o fungicida e os  

agentes biológicos, houve aumento na biomassa do sistema radicular e esse aumento na parte 

da raiz pode estar relacionada à sanidade da planta proporcionada pelos microrganismos, e 

plantas que contenham esse microrganismo associados às suas raízes ou na rizosfera tendem a 

ter uma melhor capacidade de sobrevivência e de absorção de nutrientes em situações 

adversas e consequentemente  tem  uma  vantagem  produtiva  em  relação  àquelas  que  não  

possuem Trichoderma e/ou Bacillus em suas raízes.  

Tratamento CR(cm) MS(g) IVE II.ECP SIP(%) 

T1 8,93 b 1,18 a 100,00 a - 100,00 

T2 9,42 b 1,21 a 95,00 a -5,00 a 100,00  

T3 9,28 b 1,21 a 90,00 b -10,00 b 100,00  

T4 9,35 b 1,22 a 87,50 b -12,50 b 100,00  

T5 9,16 b 1,19 a 83,75 b -16,25 b 100,00  

T6 9,65 b 1,20 a 86,40 b -13,75 b 100,00  

T7 12,51 a 1,22 a 86,25 b -13,75 b 100,00  

T8 13,04 a 1,22 a 93,75 a    -6,25 a 100,00  

CV  (%) 22,24 2,82 10,45 10,64 00,00 
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De acordo com Brasil (2009a) no teste de sanidade em papel-filtro, com uma avaliação 

visual das sementes é possível contar o número de sementes com sintomas/sinais típicos dos 

agentes patogênicos, escleródios, estromas e corpos de frutificações reconhecidas. Em todas 

os tratamentos verificou-se a presença de microrganismos, patógenos fúngicos e bacterianos, 

sendo contabilizado 100% de contaminação nas amostras com incidência distinta dos 

patógenos.  

O efeito dos tratamentos sobre a incidência de patógenos não foi satisfatório, pois 

houve contaminação do material utilizado e ocorrência de contato entre as sementes, 

decorrente do transporte das mesmas. Dentre eles foram encontrados agregados de 

frutificação de Phomopsis, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium, Fusarium, Bacillus, 

Trichoderma e Cercospora Kikuchii. Segundo FACCION, 2011 e SOUZA et al., 2013 a 

capacidade germinativa é afetada por patógenos presentes no interior e na superfície das 

sementes e a ocorrência de microrganismos se dá por fatores sanitários do campo até o 

armazenamento. A baixa qualidade do lote de sementes, avaliado quanto a emergência, pode 

estar relacionada com a presença dos microrganismos. 

Considerando os resultados de todos os testes realizados, o tratamento que de maneira 

geral, apresentou melhores resultados foi o T8, em que se utilizou o produto Fipronil, 

Piraclostrobina e Tiafanato-metílico + bactérias do gênero Bacillus + Trichoderma sp.. 

Entretanto vale ressaltar que alguns resultados de interação dos agentes biológicos se 

equipararam à testemunha, como por exemplo, o de velocidade de emergência em areia (IVE) 

e índice de incremento de emergência no campo (II.ECP). 

Este fato também não é um aspecto negativo, mas são necessários mais estudos com o 

mesmo enfoque, levando-se em consideração um maior número de ambientes, cultivares e, 

além disso, acompanhar o desenvolvimento vegetativo dos cultivares até o período de 

produção, para que sejam analisados outros caracteres e, assim, avançar na investigação, 

levando-se em consideração, também, os mecanismos de ação dos produtos que poderão ou 

não influenciar nos resultados. 

 

3 CONCLUSÃO 

- Os tratamentos T3, T4, T5, T6, T7 e T8 destacaram-se quanto ao índice de velocidade de 

germinação em papel e o incremento de germinação. 

 

- Os tratamentos T7 e T8 propiciaram a obtenção de uma maior porcentagem de plântulas 

normais e comprimento de raiz.  
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- Quanto aos índices de velocidade de emergência em areia e incremento de emergência no 

campo, os tratamentos T1, T2 e T8 apresentaram maiores valores, diferindo dos demais.  

 

- O T8 apresentou resultados significativos em um maior número de testes, mostrando que os 

tratamentos biológicos avaliados beneficiaram a qualidade fisiológica de sementes de soja. 
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