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RESUMO 

 
O vigor é uma característica inerente a semente e se faz independente da germinação, podendo 

então uma semente ter um alto potencial germinativo e apresentar um baixo vigor. O vigor 

desempenha um papel importante no desenvolvimento das plântulas quando em uma condição 

adversa de clima no campo. Diante disto o trabalho teve por objetivo avaliar a diferença de 

produtividade e das características morfofisiológicas das plantas de soja (Glycine max (L.) 

Merrill), em função de lotes de sementes contendo diferentes níveis de vigor. O experimento 

foi conduzido no município de Maringá-PR, com a variedade Monsoy 6410 IPRO, e todos os 

lotes com percentual de germinação acima de 80%, semeadas em uma área de 825 m². Os 

tratamentos foram divididos em função do vigor das sementes pelo teste de envelhecimento 

acelerado, sendo eles T1, T2, T3, T4 e T5 com valores de vigor de 90%, 71%, 74%, 58% e 

76%, respectivamente. As variáveis avaliadas foram de Contagem das plântulas emergidas a 

campo, índice de velocidade de germinação (IVG), altura de plantas, matéria seca, número de 

nós por planta, peso de mil grãos, umidade dos grãos e Rendimento de grãos em kg ha⁻¹. Os 

resultados possibilitaram verificar que lotes de sementes de médio a alto vigor são capazes de 

emergir uniformemente e mais rapidamente que lotes de sementes de baixo vigor, ou seja, os 

tratamentos 1 e 5 apresentaram maiores índices de IVG, 1,93 e 1,86, respectivamente, se 

comparados ao lote de menor vigor, com 1,28. Esse pode ser um indicativo que sementes de 

médio a alto vigor condicionadas a diferentes condições de estresses no início do seu 

desenvolvimento, suportariam melhor essas condições, se comparadas às de baixo vigor. A 

produtividade pode não ser uma característica diretamente afetada pelo vigor, quando se ajusta 

a população de plantas, levando em consideração o teste de germinação. 

 
 

Palavras-chave: Características fisiológicas. Germinação. Rendimento de grãos. 

 
 

EVALUATION OF THE MORPHOPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND 

OF THE SOYBEAN PRODUCTIVITY (Glycine max (L.) MERRILL) IN FUNCTION 

OF DIFFERENT SEED VIGOR LEVELS 

 

 

ABSTRACT 



 

Vigor is na inherent characteristic of the seed and is independent of germination, so a seed can 

have a high germinative potential and have a low vigor. Vigor plays na important role in 

seedling development when in na adverse climate condition in the field. In view of this, the 

work aimed to evaluate the difference in productivity and morphophysiological characteristics 

of soybean plants (Glycine max (L.) Merrill), according to seed bacthes containing different 

levels of vigor. The experiment was conducted in the city of Maringá-PR, with the variety 

Monsoy 6410 IPRO, and all batches with germination percentage above 80%, sown in na area 

of 825 m². The treatments were divided according to the seed vigor by the accelerated aging 

test, being T1, T2, T3, T4 and T5 with vigor values of 90%, 71%, 74%, 58% and 76%, 

respectively. The variables evaluated were: Seedling count emerged in the field, germination 

index (IVG), plant height, dry matter, number of nodes per plant, weight of a thousand grains, 

grain moisture and grain yield in kg.ha ⁻¹. The results made it possible to verify that medium to 

high vigor seed batches are able to emerge uniformly and more quickly than low vigor seed 

batches, that is, treatments 1 and 5 higher IVG indexes, 1.93 and 1.86, respectively, if compared 

to the batch with less vigor, with 1.28. This may be na indication that seeds of medium to high 

vigor conditioned to different stress conditions at the beginning of their development, would 

support better this conditions, if compared to low vigor. Productivity may not be a characteristic 

directly affected by vigor when adjusting a plant population, taking into account the 

germination test. 

 

Keywords: physiological characteristic. Germination. Grain yield 



1 INTRODUÇÃO 

 
 

Com uma produção de 336.699 milhões de toneladas em uma área plantada de 124.580 

milhões de hectares (USDA, 2018), a soja (Glycine max (L.) Merrill) representa uma boa 

parcela do faturamento dos países produtores da mesma. É considerada a principal fonte de óleo 

vegetal, visto que possui cerca de 21% em sua composição, destacando-se também por ser uma 

ótima fonte de proteína, com aproximadamente 40% (PERKINS, 1995). 

Conforme citado por Sampaio et al (2012), a cultura da soja vem sendo conduzida em 

todo o território nacional, bem como em quase todo o mundo, ou seja, adapta-se a uma ampla 

gama de variações de solo e clima, com isso, diversas linhas de pesquisas são implementadas 

sobre a cultura. As pesquisas visam buscar cultivares que atendam ao máximo potencial 

produtivo, uma vez que se procura constantemente a maximização do aproveitamento dos 

recursos do planeta de forma sustentável, visando promover ainda a competitividade dos seus 

produtores. 

Além da produtividade, a busca por sementes resistentes a seca, pragas e doenças se faz 

necessário. Formas corretas de plantio e manejo também são importantes para que esses 

materiais apresentem a máxima expressão no campo. 

Conforme exposto por Braccini et al. 2003, a semeadura exerce fundamental 

importância na produção agrícola, pois a partir dela, define-se todo o potencial agrícola da 

cultura em questão, uma vez que são muitas as variáveis empregadas que atuam sobre o futuro 

da lavoura, bem como profundidade de semeadura, densidade populacional, época de 

semeadura e características intrínsecas a própria semente. 

O vigor é uma das características que estão diretamente relacionadas ao bom 

desempenho das cultivares no campo, segundo o Internacional Seed Testing Association – 

ISTA (1981) e a Association of Official Seed Analysts – AOSA (1983), “Vigor de sementes 

compreende o conjunto de propriedades que determinam o potencial de lotes, com germinação 

aceitável, para a emergência rápida e uniforme e o desenvolvimento de plântulas normais, sob 

ampla diversidade de condições de ambiente”. Dentre as influências do vigor de sementes, 

pode-se destacar a emergência das plântulas e o crescimento inicial das mesmas. 

O vigor é uma característica inerente a semente, sendo ela independente do potencial 

germinativo, ou seja, uma semente pode ter uma alta germinação e demostrar um baixo vigor. 

O vigor pode interferir principalmente na capacidade da semente em reagir a diferentes 

condições ambientais. 



Segundo Filho (2013), a velocidade da germinação é considerada uma das 

manifestações mais antigas do vigor das sementes. A rápida germinação é um componente 

importante do conceito de vigor das sementes, o que geralmente corresponde a um surgimento 

mais rápido de plântulas no campo. A importância deste parâmetro para diferenciação de lotes 

de sementes de acordo com potencial de vigor foi reconhecida por volta de 1909 (TOUMEY e 

KORSTIAN, 1942). A capacidade das sementes germinarem rapidamente foi um dos primeiros 

atributos do vigor das sementes e tornou-se um importante indicador da qualidade fisiológica 

das sementes, sendo um índice mais sensível para avaliação do desempenho das sementes do 

que a porcentagem de germinação. 

Krzyzanowsky, França neto & Henning (1991), demonstraram em seus trabalhos que 

há possibilidade de serem realizados vários testes para caracterizar vigor de sementes em 

grandes culturas. A Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes com base nos manuais 

do ISTA(1981) e AOSA(1983), recomendam testes que podem ser realizados para a 

determinação do vigor das sementes, sendo eles os testes e envelhecimento acelerado, teste do 

tetrazólio, teste de frio, teste de condutividade elétrica, peso da matéria seca e comprimento de 

plântulas, classificação do vigor observando a plântula e testes de germinação a baixas 

temperaturas. Todos os testes usados para avaliar o vigor da semente são importantes 

ferramentas, que direta ou indiretamente, orientam o agricultor na tomada de decisão e manejo 

a serem adotados no plantio, condução, beneficiamento e armazenamento das sementes. 

As perdas significativas de vigor podem ocorrer no campo, colheita, beneficiamento e 

armazenamento das sementes, em geral, deve-se a condições desfavoráveis e a longos períodos 

de armazenamento (AZEVEDO et al. 2003). Sendo assim o mais recomendado a se fazer, 

conforme resultados do trabalho de Smaniotto et al. (2014), é manter as sementes com umidade 

baixa (12%) e em ambiente climatizado (20°C) o que proporcionaria uma maior qualidade das 

sementes sob um longo período de armazenamento. A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 9, DE 

2 DE JUNHO DE 2005, estabelece regras para produtores, comerciantes e usuários de 

sementes, porém não há norma legal a respeito do armazenamento das sementes, de forma a 

preservar a boa qualidade fisiológica. Constam na normativa nos itens que constam no 16, para 

armazenagem “16.3 – Constituem-se obrigações do armazenador, [...] Ⅰ – manter estrutura e 

equipamentos adequados para a preservação da qualidade das sementes armazenadas; [...] Ⅲ – 

Utilizar sua infraestrutura durante o período de armazenamento, exclusivamente: a) para as 

sementes ou espécies para as quais estiver inscrito.”, e item 24, para comercialização “24.8 – 

Constituem-se obrigações do comerciante: Ⅰ – Manter as sementes em condições adequadas 



de armazenamento, observadas as exigências estabelecidas nestas normas; [...] Ⅲ – Garantir o 

índice de germinação conforme os padrões estabelecidos, observadas as responsabilidades 

atribuídas pela legislação” (BRASIL, 2005). 

Scheeren et al (2010), em seu trabalho visando avaliar vigor de sementes em condições 

de campo, verificaram que plantas originadas a partir de sementes de alto vigor, obtiveram uma 

vantagem significativa (11,5%) no crescimento aos 21 dias após a semeadura (D.A.S.), que 

ainda permaneceram em vantagem até os 75 (D.A.S.), frente a plantas oriundas de sementes de 

baixo vigor. Para Panozzo et al (2009), as plantas provenientes de sementes de alto vigor, 

obtiveram estatura média de 5% maior que plantas originadas a partir de sementes de baixo 

vigor. Isso permite evidenciar que sementes de alto vigor, originam plantas com maior 

capacidade de estabelecimento em campo, frente a sementes de baixo vigor, principalmente 

quando submetidas a algum fator limitante de cultivo. 

Rodrigues et al. (2018), em experimento conduzido visando avaliar o comportamento 

das plantas oriundas de sementes de diferentes níveis de vigor sob adversidades climáticas, 

observaram a capacidade superior de uma semente de alto vigor, originar uma plântula normal 

sob clima desfavorável, mencionando ainda, que com os dados obtidos em seu trabalho a 

produtividade de lavouras oriundas de sementes de alto vigor podem ser de 30% maior que a 

produtividade de lavouras onde se utilizou sementes de baixo vigor. Tavares et al. (2013) e 

Schuch et al. (2009) em trabalhos conduzidos com lavouras oriundas de sementes com 

diferentes níveis de vigor, concluíram que populações obtidas a partir de sementes de alto vigor, 

atingiram produtividades de grãos, na faixa de 20% a 25% superior as populações formadas a 

partir de sementes de baixo nível de vigor. 

O uso de sementes de soja de alta qualidade faz-se necessário para que se obtenham 

altos índices de produtividade, os quais possam atingir 35% de produtividade a mais que 

lavouras formadas a partir de sementes de baixa qualidade (KOLCHINSKI, SCHUCH & 

PESKE, 2005). No cenário atual da agricultura brasileira, os produtores apresentam grande 

preocupação quanto ao percentual de germinação do lote, não levando em consideração os 

níveis de vigor das sementes. Faz-se necessário atentar a essa característica a fim de obter altos 

teores de produtividade. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo analisar a influência nas 

características morfofisiológicas e de produtividade em lotes de soja que apresentam níveis de 

vigor distintos. 



2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

O experimento foi conduzido na fazenda Biotec (Centro de Biotecnologia e Reprodução 

Animal – UNICESUMAR), localizada a 10 km do centro de Maringá-Paraná sob as 

coordenadas-23,341898S, -51,875253W, com altitude de 510 metros. 

A área experimental constituiu-se por 25 m x 33 m, totalizando de 825 m², sendo 

conduzidas sob Delineamento em Blocos Casualizados (DBC) com quatro repetições para cada 

tratamento, sendo utilizados cinco tratamentos. Cada parcela foi constituída por cinco linhas, 

sob espaçamento de 50 cm, com 6 metros de comprimento e área útil de 6 m². 

De acordo com a análise de solo para o perfil de 0 – 20 cm, representado pela tabela 1, 

foi desnecessária a correção do solo e necessária a aplicação de 300 kg.ha⁻¹ do formulado 04- 

30-10, correspondente a 12 kg de N. ha⁻¹, 90 kg de P2O5. ha⁻¹ e 30 kg de K2O. ha⁻¹ (Tabela 1 

e 2). 

 
Tabela 1: Resultados da análise de solos para a área do experimento 

 
Análise química do solo de Maringá – PR 

Profundidade P pH  H⁺+Al³⁺ Al³⁺ K Ca³ Mg³ SB CTC V% 

Cm Mg/dm⁻³ CaCl² H₂O --------------------cmolc/dm³-------------------  % 

0-20 cm 6,53 4,6 5,2 6,69 0,2 0,9 8,43 2,29 11,62 18,31 63,45 

 

 

 
Tabela 2: Análise física de solo para a área do experimento na Biotec (Centro de Biotecnologia 

e Reprodução Animal – UNICESUMAR) 
 

Análise física do solo de Maringá – PR 

Profundidade 

 
Cm 

Areia 

 
% 

Silte 

 
% 

Argila 

 
% 

Classe textural¹ 

0-20 cm 16 16 68 Muito argilosa 

1- Classe textural segundo o diagrama para determinação da classe textural adotada pela 

Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. 



 
 

A variedade de soja que foi utilizada no trabalho foi a Monsoy 6410, sendo para tal, 

uma variedade de grande adaptação ao estado do Paraná, e, em especial, para a região do 

experimento. O tratamento de sementes foi realizado fazendo-se uso de Piraclostrobina 25 g.L⁻¹ 

(2,50% m.v⁻¹), Tiofanato metílico 225 g.L⁻¹ (22,5% m/v) e Fipronil 250 g.L⁻¹ (25% m/v), na 

dosagem de 200 ml por 100 kg de semente, conforme indicado pelo fabricante. 

A inoculação foi composta por bactérias com estirpes Semia 5079 (Bradyrhizobium 

japonicum) e Semia 5019 (Bradyrhizobium elkanii) na ordem de 5 bilhões de bactérias g⁻¹ na 

dosagem de 200 g por 100 kg semente, em todos os tratamentos. 

Na Tabela 3 são apresentados os percentuais de germinação e Vigor das sementes pelo 

teste de envelhecimento acelerado e teste de solo. Esses testes serviram como base para 

classificar as sementes nos diferentes níveis de vigor. De acordo com o teste de Envelhecimento 

acelerado (E.A) foram separados 5 tratamentos (T1: 90%; T2: 71%; T3: 74%; T4: 58%; e T5: 

76%) com diferentes níveis de vigor: Alto vigor > 80%; Médio vigor entre 70 – 79%; Baixo 

vigor entre 57 – 58%. A determinação dos níveis de vigor em alto, médio e baixo, se deram 

com base nos próprios valores obtidos em determinação laboratorial, uma vez que a 

classificação em diversos trabalhos pode ocorrer de maneira diferente. Pode ser citado como 

exemplo França Neto et al. (1984), para a cultivar Davis considerou pelo teste de 

envelhecimento acelerado, em alto vigor com 81%, médio vigor com 50% e baixo vigor 13%, 

e para a cultivar Bossier, o valor de alto vigor com 76%, médio vigor com 67% e o de baixo 

vigor com 56%. 

 

 
Tabela 3. Teste de germinação e vigor de sementes de soja, classificando os diferentes 

tratamentos. 
 

Testes Tratamentos 

 T1 T 2 T 3 T 4 T 5 

% Germinação 96 94 84 85 82 

Vigor (teste de E.A) 90 71 74 58 76 

Teste de solo 98 87 85 90 81 

Nível de vigor ALTO MÉDIO MÉDIO BAIXO MÉDIO 



A semeadura foi realizada com uma semeadora/adubadora New Holland SHM15 com 

regulagem da semeadora a fim de se obter o depósito de sementes a 2,5 cm de profundidade e 

stand final para todos os níveis de vigor de 13 plantas por metro linear, sendo feito um posterior 

raleamento para atingir tal stand. 

As avaliações de campo iniciaram quando as primeiras plântulas germinaram no campo 

e seguiram durante todo o ciclo da cultura até a produção final. Abaixo seguem as avaliações 

realizadas em condições de campo. 

 
a. Índice de velocidade de germinação (IVG): avaliou-se desde a semeadura até o 10° 

D.A.S., sendo que se verificou a cada dia o número de plântulas emergidas por metro 

linear dentro da parcela útil. Para cálculo do IVG, usou-se a fórmula de Maguire (1962) 

conforme disposto pela R.A.S. (2009): 

 
G1   G2 Gi 

IVG = ---- + ---- + ...+ ----- 

T1 T2 Ti 

Onde: 

IVG é índice de velocidade de germinação; 

G1 até Gi é o número de plântulas germinadas ocorrida a cada dia; 

T1 até Ti é o tempo (dias). 

 
b. Contagem das plântulas emergidas a campo: Segundo Scheeren et al (2010), em seu 

trabalho, avaliaram o número de plantas presentes na parcela útil aos 5, 7 e 10 D.A.S., 

o resultado se expressou em plantas por metro linear; 

 
c. Altura de plantas: a altura de plantas se deu avaliando 10 plantas ao acaso dentro da 

parcela útil, medindo desde a superfície do solo até o ápice da haste principal, aos 7, 14, 

21, 28 e 35 D.A.S. (VANZOLINI e CARVALHO, 2002); 

 

d. Matéria seca: A produção de matéria seca foi realizada em método de estufa, a 55 °C 

por 72 horas, utilizando 3 plantas escolhidas ao acaso por parcela e coletada apenas a 

parte aérea da planta, com corte na altura do solo; 



e. Quantidade de nós por planta: A avaliação realizada no momento da maturidade 

fisiológica dos grãos, especificamente no estádio R7, observando a haste principal, 

desde o colo da planta até o ápice caulinar; 

 

f. Umidade: A umidade dos grãos foi determinada por aparelho de mensuração de 

umidade, modelo AGROLOGIC AL-101, no momento da colheita; 

 

g. Peso de mil sementes (PMS): Avaliando segundo a R.A.S. (regras para análise de 

sementes), fazendo-se uso de 8 amostras de 100 sementes e submetidos ao teste de 

uniformidade; 

 

h. Rendimento de grãos: Expresso em kg.ha⁻¹, extrapolados com base na produtividade 

da parcela útil e corrigida a 13% de umidade (KOLCHINSKI, SCHUCH e PESKE, 

2005); 

 

 

2.2 ANÁLISE DESCRITIVA DOS RESULTADOS 

 

 

 

A princípio, foi realizada uma análise descritiva dos resultados para a obtenção de 

gráficos e medidas descritivas, com o intuito de caracterizar as observações. As variáveis foram 

descritas pela média aritmética simples, desvio padrão, coeficiente de variação, mínimo e 

máximo. A média aritmética simples é dada por �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖,

𝑛
𝑖=1  em que 𝑥1, … , 𝑥𝑛 são os 𝑛 valores 

de uma determinada variável 𝑋, o desvio padrão por 𝑠 = √
1

𝑛−1
∑ (𝑥𝑖 −  �̅�)2𝑛

𝑖=1  , o coeficiente de 

variação por 𝐶𝑉 = 100.
𝑠

�̅�
%, o mínimo por 𝑚í𝑛 (𝑥1, … , 𝑥𝑛) e o máximo por 𝑚á𝑥 (𝑥1, … , 𝑥𝑛).. 

Foram plotados os perfis das variáveis respostas ao longo dos momentos avaliados, 

considerando a média das repetições de cada grupo de tratamento. O intuito principal da 

construção dos gráficos de perfis foi o de estudar o comportamento das variáveis de interesse em 

relação ao tempo, tipo de resfriamento, armazenagem e lote. 



2.3 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Para avaliação da comparação dos efeitos dos tratamentos nas variáveis fisiológicas, 

aplicou-se a análise de variância (ANOVA). Também foi aplicada a ANOVA de medidas 

repetidas para as variáveis contagem e altura, que foram avaliadas em mais de um momento. 

Após a verificação da significância dos efeitos principais do grupo pela ANOVA, foram 

realizadas as comparações múltiplas entre os grupos por meio do teste de Duncan do pacote 

agricolae (de Mendiburu, 2017) do R (R Development Core Team, 2016), para determinar quais 

grupos de tratamentos resultaram em médias significativamente diferentes das variáveis de 

interesse. 

Todas as análises foram realizadas com o auxílio do ambiente estatístico R (R 

Development Core Team, 2016), versão 3.6.2, sendo o nível de significância fixado em 5% em 

todos os testes. 

 

 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 

Os resultados permitiram evidenciar diferenças nas médias obtidas, entre os diferentes 

níveis de vigor das sementes de soja, cultivar Monsoy 6410. Na Tabela 4 está descrito o 

comportamento das variáveis fisiológicas por tratamento e momento, para aquelas que foram 

avaliadas mais de uma vez. Para a variável contagem de plântulas, os tratamentos 1, 3 e 5, com 

valores de vigor equivalentes a 90%, 74% e 76% (classificadas como alto e médio vigor) 

respectivamente, os quais obtiveram médias mais altas de plântulas emergidas ao 10 D.A.S., 

com valores de contagem superando 11 unidades por metro linear, frente aos tratamentos 2 e 4, 

com valores de vigor de 71% e 58% (classificadas entre médio e baixo vigor), respectivamente, 

as quais não atingiram a contagem média de 10 unidades. O resultado é semelhante ao do 

trabalho de Vanzolini & Carvalho (2002), onde sementes de alto vigor apresentaram maior 

velocidade de emergência frente os demais lotes de sementes de médio e baixo vigor. Segundo 

Villiers (1973), essa menor velocidade de emergência deve-se ao fato de que uma semente de 

menor vigor, antes de dar início ao crescimento do eixo embrionário, durante o processo de 

germinação, promove a restauração das organelas e tecidos danificados, de maneira que o 



tempo consumido nesse processo acaba por ampliar o período de tempo total para que a 

emergência ocorra. 

Na avaliação da altura de plantas, os tratamentos 1 e 3 apresentaram médias de 37,45 

cm e 37,18 cm, respectivamente aos 35 D.A.S., demonstrando boa capacidade de “fechamento” 

precoce da lavoura. A menor média para altura foi verificado no tratamento 4, com 33,28 cm, 

o que representou 12,83 % de diferença entre o tratamento 1. Esses dados se assemelham aos 

resultados do trabalho de Panozzo et al (2009), onde as plantas de soja originadas a partir de 

sementes de alto vigor, no momento da colheita tiveram estatura 5% maior que as plantas 

originadas a partir de sementes de baixo vigor. Scheeren et al (2010) Também obteve resultados 

semelhantes à de tal trabalho, uma vez que aos 25 D.A.S, as plantas de soja oriundas de 

sementes de alto vigor obtiveram uma vantagem de 11,5 % na estatura, quando comparadas a 

plantas de sementes de baixo vigor, e ainda tal condição permaneceu até os 75 D.A.S. 

 

 
Tabela 4 – Medidas descritivas das variáveis fisiológicas por tratamento. 

 

 
 

Variável 

 

Tratamento 

 

Média 

 

Mediana 

 

Mínimo 

 

Máximo 

Coeficiente 

de 
variação 

 T1 11,50 11,33 9,00 14,33 19,04% 

Contagem - 10 

dias 

T2 9,75 10,17 7,33 11,33 17,54% 

T3 11,42 11,33 10,67 12,33 6,48% 

T4 9,92 10,00 9,33 10,33 5,04% 

 T5 11,17 11,83 8,33 12,67 17,28% 

 T1 37,45 37,55 34,00 40,70 7,32% 

Altura (cm) - 35 

dias 

T2 36,23 36,15 35,40 37,20 2,07% 

T3 37,18 36,50 32,30 43,40 12,91% 

T4 33,28 32,75 29,90 37,70 9,86% 

 T5 35,05 34,90 31,60 38,80 11,38% 

 T1 19,14 19,87 15,80 21,01 12,02% 

 T2 21,20 21,35 19,94 22,17 5,28% 

Matéria seca (g) T3 18,66 18,91 17,05 19,76 6,70% 

 T4 16,50 14,78 12,42 24,01 32,24% 

 T5 16,89 17,11 14,05 19,31 12,79% 

 T1 0,107 0,106 0,105 0,112 2,80% 

 T2 0,115 0,115 0,109 0,119 3,48% 

Umidade T3 0,113 0,111 0,110 0,119 3,54% 

 T4 0,117 0,118 0,105 0,128 9,40% 

 T5 0,116 0,112 0,111 0,130 7,76% 

PMS (g) 
T1 131,04 132,13 124,80 135,08 3,42% 

T2 133,56 134,24 127,15 138,60 3,94% 



 

 T3 130,72 129,19 127,41 137,08 3,34% 

 T4 134,98 133,22 125,53 147,95 7,22% 

 T5 136,30 136,34 123,09 149,42 9,53% 

 T1 4225,48 4141,11 3880,02 4739,68 8,77% 

Produtividade 

(kg.ha⁻ ¹) 

T2 4230,40 4463,77 3272,08 4721,97 15,68% 

T3 4437,29 4301,50 3692,50 5453,68 17,18% 

T4 4014,24 4154,80 3374,45 4372,91 11% 

 T5 4118,23 4060,94 3407,43 4943,62 16,07% 

 T1 16,00 16,40 14,40 16,80 6,88% 

 T2 15,05 15,10 13,40 16,60 8,70% 

Nós T3 16,60 16,50 16,00 17,40 3,80% 

 T4 15,75 15,30 14,80 17,60 8,00% 

 T5 16,80 17,00 15,20 18,00 7,20% 

 T1 1,93 2,06 1,34 2,33 23,60% 

 T2 1,54 1,57 1,13 1,91 20,99% 

IVG T3 1,79 1,88 1,47 1,93 11,92% 

 T4 1,28 1,30 0,85 1,65 28,63% 

 T5 1,85 1,97 1,11 2,37 28,39% 

 

 

Para a matéria seca, os tratamentos 2 e 1, obtiveram valores maiores de peso médio da 

matéria seca das plantas, com 21,2 g e 19,14 g, sendo que o tratamento 4, obteve resultado de 

16,5 g. Aqui, mais uma vez tratamentos de alto e médio vigor apresentaram valores médios 

superiores ao tratamento de baixo vigor. Esses resultados corroboram com Kolchinski, Schuch 

& Peske (2005), onde o uso de sementes de alto vigor promoveu acréscimos na produção de 

matéria seca. No entanto, para a variável número de nós, os tratamentos 5, 3 e 1 apresentaram 

valores superiores a 16,0, diferente dos outros tratamentos que tiveram valores inferiores. Isso 

permite inferir que o número de nós por planta pode ser uma característica que não seja 

diretamente influenciada pelo vigor da semente. 

Quando se analisou a umidade do grão no momento da colheita, o tratamento 1 (alto 

vigor) obteve valor médio de 10,7%, já o tratamento 4 o valor de 11,7%. O efeito do vigor sobre 

a fase vegetativa da lavoura avaliado por Vanzolini e Carvalho (2002), resultou em que lotes 

de sementes de baixo vigor proporcionam o prolongamento da fase vegetativa frente a lotes de 

sementes de alto e médio vigor, com isso se destaca a maior exposição da planta oriunda de 

sementes de baixo vigor a intempéries climáticas e ataques de pragas e patógenos, e ainda a 

tardia maturação dos grãos. 

Para o PMS, os tratamentos 5 e 4 demonstraram resultados com valores de 136,3 g e 

134,98 g, respectivamente, no entanto, para os tratamentos 2, 1 e 3, os valores foram de 133,56 



g, 131,04 g e 130,72 g, sendo médias expressivas, haja vista o PMS recomendado para a cultiva 

que é de 121 g. 

Analisando o índice de velocidade de germinação (I.V.G.), pode-se observar que os 

tratamentos 1 e 5 se sobressaíram das demais, com resultados de 1,93 e 1,85, respectivamente, 

frente aos resultados mais baixos que se deram para os tratamentos 4, 2 e 3, com valores de 

1,28 e 1,55 e 1,79, também respectivamente. 

Nos resultados de rendimento de grãos, os tratamentos 3, 2 e 1 sobressaíram, 

apresentaram  valores  médios  de  4437,29  kg.ha⁻¹,  4230,4  kg.ha⁻¹,  e  4225,48  kg.ha⁻¹. O 

tratamento 4 obteve valor médio de 4014,24 kg.ha⁻¹. Em trabalhos realizados por Scheeren et 

al (2010) com a finalidade de avaliar a influência do vigor de sementes de soja sobre as 

características fisiológicas da cultura, observaram produtividade 9% superior das parcelas de 

alto vigor sobre as de baixo vigor. Para os autores Panozzo et al (2009), o rendimento de grãos 

das parcelas de alto vigor foi de 17% superior as parcelas de baixo vigor, sendo ainda explicada 

pela influência do maior número de vagens e consequentemente maior número de grãos. 

Resultados semelhantes se expressaram no experimento de Egli (1993), onde se conduziu a 

semeadura de soja, com sementes em posições alternadas na linha de semeadura, e observou- 

se que plântulas originadas de sementes de alto vigor obtiveram vantagem sobre as plântulas 

originadas de sementes de baixo vigor, possibilitando produtividades 9% superiores. 

Pela Figura 2, onde mostra os resultados da contagem de plântulas emergidas aos 5, 7 e 

10 D.A.S. e a altura de plantas aos 7, 14, 21, 28 e 35 D.A.S. observa-se que independentemente 

do tratamento, as duas variáveis fisiológicas tendem a aumentar ao longo dos momentos 

avaliados. O que se pode verificar é que de modo geral, para ambas as variáveis, o tratamento 

1 apresenta valores médios altos, enquanto que o tratamento 4 mostra-se ao longo dos períodos 

médias menores, sobretudo para a contagem de plantas. 

 

 
Figura 1 – Gráficos de perfis dos resultados das variáveis fisiológicas por tratamento ao longo 

dos momentos avaliados. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Na Tabela 5 são apresentados os resultados dos testes para comparação das variáveis de 

interesse entre os grupos, por meio da ANOVA. Foi considerada como variáveis resposta as 

sete características fisiológicas, exceto o IVG, separadamente, enquanto que o tratamento foi 

considerado como variável independente. De acordo com os resultados expostos, vê-se que não 

há evidências amostrais suficientes de que o efeito do tratamento seja significativo para as 

mesmas, ao nível de 5% de significância, isto é, não há diferenças significativas entre as médias 

de quaisquer pares de tratamentos em relação a tais variáveis. Desta forma, o teste de 

comparações múltiplas de Duncan não foi aplicado para identificação dos pares diferentes. 

 

 

 
Tabela 5 – Resultados da ANOVA para as variáveis fisiológicas. 

 

 

Variável 
Tratamento 

Valor F Valor p 

Contagem - 10 dias 1,18 0,361 

Altura (cm) - 35 dias 1,01 0,432 

Matéria seca (g) 1,74 0,193 

Umidade 1,22 0,346 

PMS (g) 0,36 0,835 

Produtividade 
(kg.ha⁻¹) 

0,28 0,889 

  Nós  1,54  0,242  



 

 

 

 

Quando analisado o IVG pelo teste de comparação de médias Duncan a 5% de 

probabilidade verifica-se que os tratamentos diferem significativamente. O T1 e T5 

apresentaram maiores valores de IVG se comparado ao T4 (Tabela 6). Quando comparados 

com a contagem, pode-se observar que os dados coincidiram, uma vez que a população ao 10 

D.A.S. foi maior para os tratamentos 1,3 e 5, os quais superaram 11 unidades, frente aos 

tratamentos 4 e 2 que não atingiram a população média de 10 unidades. Vanzolini e Carvalho 

(2002), verificaram em seus trabalhos que em lotes de sementes de alto vigor o IVG também 

apresentou maior valor, sendo que para lotes de sementes de médio vigor com valores 

intermediários e para lotes de sementes de baixo vigor com os menores valores. Esses resultados 

permitem inferir que o IVG é um índice fortemente afetado pelo vigor da semente, ou seja, 

sementes com médio a alto vigor tem tendência de germinarem mais rapidamente, quando 

comparadas a sementes de baixo vigor. 

 

 

 
Tabela 6 – Classificação do teste de comparações múltiplas (Duncan a 5% de significância) 

para I.V.G 

TRATAMENTO MÉDIA  

T1 1,93 a 

T2 1,55 ab 

T3 1,79 ab 

T4 1,28 b 

T5 1,86 a 

Letras diferentes indicam diferenças significativas entre os grupos. 

 

 

 
No caso das variáveis contagem e altura, também foi testado o efeito de tratamento para 

elas considerando todas as medições realizadas (5, 7 e 10 D.A.S para contagem de plântulas e 

7, 14, 21, 28 e 35 D.A.S. para altura de plantas), incluindo no modelo ANOVA o fator momento 

de avaliação e a interação entre momento e tratamento como efeitos fixos, além de considerar 

a identificação da parcela como efeito aleatório. O que se pode observar é que para ambas as 

variáveis tanto os efeitos principais do tratamento e do momento se mostraram significativos a 

5% de probabilidade, ao passo que não há evidências de significância do efeito de interação de 

ambos os fatores (Tabela 7). 



 

 

Tabela 7 – Médias das variáveis fisiológicas e resultados do teste de Duncan entre os grupos. 
 

 
 Conta gem Altura (cm) 

Variável 
Média Grupo Média Grupo 

Tratamento     

T1 7,81 a 23,31 a 

T2 6,14 ab 22,18 ab 

T3 7,22 a 21,63 bc 

T4 5,14 b 20,43 c 

T5 7,14 a 21,31 bc 

Momento     

M1 2,13 c 9,21 e 

M2 7,18 b 13,56 d 

M3 10,75 a 21,32 c 

M4   28,92 b 

M5   35,84 a 

Letras diferentes indicam diferenças significativas entre os grupos. 

 

 

 
Vê-se na Tabela 7 que as contagens médias de plantas resultantes dos tratamentos 1, 3 

e 5 (7,81; 7,22 e 7,14, respectivamente) diferem significativamente da observada no tratamento 

4 (5,14), corroborando com os resultados expressos na Figura 1. As médias dos momentos (M) 

diferem significativamente entre si para contagem de plântulas, aumentando ao longo do tempo, 

o que era esperado pelo desenvolvimento completo da cultura. Com esses resultados podemos 

perceber que independente do momento em que as plantas foram avaliadas no campo o 

tratamento 1, 3 e 5, com vigor entre médio a alto se destacaram do tratamento 4, considerado 

de baixo vigor. 

Considerando os resultados médios referentes a altura das plantas, vê-se que assim como 

para a contagem, as médias de todos os momentos diferem significativamente, aumentando ao 

longo do tempo, ao passo que para os tratamentos, foram observadas diferenças significativas 

do 1 (23,31 cm) com o 4 (20,43 cm), evidenciando que tanto para a contagem de plântula 

emergida como para a altura de plântulas, sementes com maior vigor se destacariam no campo 

em relação a de vigor mais baixo. 

O trabalho nos permite inferir que as sementes de vigor baixo apresentam menos 

capacidade de emergência uniforme no campo se comparada às de maior vigor, além de que as 

plantas ao longo do seu desenvolvimento teriam um crescimento inferior às de maior vigor. Se 



fossem usadas a distribuição de sementes por metro linear correspondentemente ao indicado 

para a cultivar, sem considerar a germinação e indiretamente analisar o vigor, provavelmente 

sementes de baixo vigor apresentariam menor produtividade final. No que se refere a sementes 

de médio vigor, as mesmas apresentaram resultados para contagem de plântulas emergidas 

semelhantes às de alto vigor, indicando que as mesmas teriam boas condições de emergirem no 

campo, mesmo com condições não satisfatórias, quando fossem ajustados os stands pelo teste 

de germinação. 

Os resultados deste estudo mostram ainda a importância da avaliação do vigor de 

sementes, sendo esta uma característica independente da germinação. Apesar das sementes 

apresentarem germinação aceitável para a comercialização, o vigor deveria ser avaliado pelo 

agricultor antes da implantação da cultura. Trata-se de uma característica tão importante quanto 

a germinação, principalmente se a semente passar por algum tipo de estresse ambiental logo no 

início do seu desenvolvimento. Hamman, Egli e Koning (2002), estudaram a interação entre 

ambiente e a qualidade das sementes, e concluíram que sob condições de stress plântulas 

originadas de sementes de alto vigor obtiveram desempenho superior, porém, sob condições 

ideais, favorável, o desempenho de todos os lotes foi igual. Vanzolini e Carvalho (2002), em 

seu experimento, observaram que diante de volumosas e constantes chuvas nas primeiras 

semanas após o plantio, resultou na menor emergência das sementes oriundas de lotes de 

sementes de baixo vigor, podendo ser em função da falta de aeração, ou ainda do ataque de 

microorganismos patogênicos, haja vista a menor velocidade de emergência dos lotes de 

semente de baixo vigor, as quais permaneceram no solo por mais tempo e assim estão mais 

expostas a tais variáveis. Apesar de o trabalho não mostrar diferenças estatísticas, entre os 

diferentes níveis de vigor para a produtividade, sendo isso compensado possivelmente pelo 

ajuste da população na área, fica evidente que o desenvolvimento inicial da semente pode ser 

um condicionante importante no campo, quando falamos de lotes menos vigorosos. E em anos 

em que o agricultor se depare com adversidades climáticas, ou manejo inadequado do solo, isso 

pode se tornar um agravante e afetar consideravelmente a produção final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 CONCLUSÃO 

O Índice de velocidade de germinação (IVG) e a contagem inicial de plântulas no 

campo, de sementes oriundas de lotes de alto vigor apresentou melhores resultados se 

comparados a lotes de sementes de baixo vigor. Esse é um indicativo de que em condições 

iniciais de estresse no plantio, sementes mais vigorosas teriam um desempenho inicial mais 

promissor, se comparadas às de menor vigor. 

A altura de plantas também foi uma variável influenciada pelo vigor, onde plantas 

oriundas de sementes mais vigorosas tendem a apresentar tamanho médio maior, quando 

comparadas à de baixo vigor. 

O ajuste da população de plantas, considerando o teste de germinação, pode reduzir as 

perdas em relação a produtividade de sementes. Sendo essa uma alternativa para que o 

agricultor não apresentasse baixos rendimentos no campo.
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