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RESUMO  

A soja [(Glycine max (L.) Merrill)], é uma das principais culturas produzidas no Brasil, devido à 
importância econômica no mercado nacional e internacional. Para que tenha uma lavoura 
homogênea é necessário a utilização de sementes certificadas que possuam alto vigor e viabilidade. 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade e vigor de sementes de soja [(Glycine 
max (L.) Merrill)], quando colhidas por diferentes modelos de colheitadeiras. O experimento foi 
realizado na Fazenda Sementes Fratelli no munícipio de Itapeva-SP. Os testes de viabilidade e vigor 
foram realizados no laboratório de análises de sementes (LAS) e canteiro de areia da fazenda. De 
acordo com os testes realizados de viabilidade e vigor, pode-se observar que não houve diferença 
estatística significativa para ambos os testes. Concluiu-se que não houve diferença na qualidade 
fisiológica das sementes colhidas pelas três máquinas, porém destacando positivamente a 
colheitadeira New Holland modelo CR 8090, onde trabalhou operando com velocidade de rotor de 
970 rpm, e velocidade de deslocamento de 5,8 km/h, regulagens superiores comparado a outras duas 
máquinas, podendo assim colher com maior rapidez a lavoura.  
 

Palavras chave: Soja, qualidade fisiológica, colheita 

Linha de pesquisa: Agronomia 

 

ABSTRACT 

Soybean [(Glycine max (L.) Merrill)], is one of the main crops produced in Brazil, due to its economic 
importance in the national and international markets. To have a homogeneous crop it is necessary to 
use certified seeds that have high vigor and viability. The present work aimed to evaluate the viability 
and vigor of soybean seeds [(Glycine max (L.) Merrill)], when harvested by different harvester models. 
The experiment was carried out at Fratelli Seeds Farm in Itapeva-SP. Feasibility and vigor tests were 
performed at the farm's seed analysis laboratory (LAS) and sand beds. According to the feasibility and 
vigor tests performed, it can be observed that there was no statistically significant difference for both 
tests. It was concluded that there was no difference in the physiological quality of the seeds harvested 
by the three machines, but positively highlighting the New Holland model CR 8090 harvester, where it 
operated with a rotor speed of 970 rpm and a displacement speed of 5.8 km / h. , higher adjustments 
compared to two other machines, so you can harvest the crop faster. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

        A soja (Glycine max (L.) Merrill), é uma das principais culturas produzidas no 

Brasil, devido a importância econômica no mercado nacional e internacional.  Para 

que tenha uma lavoura homogênea é necessário a utilização de sementes 

certificadas que possuam alto vigor e viabilidade, sendo assim de boa qualidade 

fisiológica, reduzindo riscos e prejuízos que podem afetar a produtividade (CALAÇA, 

2017).  

        As sementes estão sujeitas a fatores que podem reduzir sua qualidade 

fisiológica, a deterioração por umidade, dano por percevejo, dano mecânico, dano 

por secagem e armazenamento inadequado (EMBRAPA, 2016). 

        Uma etapa importante na produção de soja é a colheita, principalmente pelos 

riscos a que está sujeita a lavoura destinada ao consumo ou à produção de 

sementes (EMBRAPA, 2011). 

        O monitoramento da operação de colheita, além de permitir o acompanhamento 

do desempenho dos diversos sistemas da máquina, fornece também informações 

que auxiliam na redução dos índices de perda da operação (CHIODEROLI et al., 

2012). As perdas podem ser quantitativas e qualitativas dos grãos, ambas estão 

diretamente relacionadas com a máquina utilizada na operação e suas regulagens, 

que normalmente, são dinâmicas e devem ser alteradas ao longo do dia e das 

condições da cultura, onde exige experiência e capacitação dos operadores 

(CAMPOS et al., 2005). 

        Principalmente na colheita, onde as sementes serão destinados para a 

semeadura de uma nova safra, as perdas qualitativas e quantitativas de uma 

operação de baixa qualidade podem ser significativas economicamente (Marcondes 

et al., 2010) justificando para o emprego de técnicas de controle de qualidade das 

operações agrícolas combinadas com as ferramentas de gerenciamento do 

desempenho de variáveis (COMPAGNON et al., 2012). 

        Durante o processo de colheita, é na operação de trilha das vagens que ocorre 

a quebra da semente de soja em decorrência do seu baixo grau de umidade. 
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Normalmente, a semente quebra longitudinalmente na união dos cotilédones 

separando-os e resultando no que comumente denominamos “bandinhas” 

(EMBRAPA, 2016). 

        Neste sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar a viabilidade e vigor de 

sementes de soja colhidas por diferentes modelos de colheitadeiras no município de 

Itapeva-SP, comparando as regulagens das máquinas. 

 

 

2.  MATERIAL E MÉTODOS 
 

        O trabalho foi realizado em um campo registrado para produção de sementes 

SIGEF - Sistema de gestão fundiária, localizado no município de Itapeva-SP, situado 

nas proximidades das coordenadas 24° 66’ 85’’ s e 49° 51’ 05’’ o, com altitude 

próximo a 900m e declividade inferior a 5% no qual se encontrava instalada a 

cultivar da obtentora Monsoy M5917 IPRO. Por se tratar de uma área de produção 

de grãos destinada a sementes, a cultura foi conduzida e recebeu os devidos tratos 

culturais visando à máxima qualidade de grãos produzidos como um todo. 

Durante as avaliações, foram monitoradas, simultaneamente, três colheitadeiras: 

- Case IH, modelo axial flow 7230, potência 448 cv e 330kw 

- New Holland, modelo axial CR 8090, potência 503 cv e 370 kw 

- John Deere, modelo axial S540, potência 275 cv e 202 kw. 

        Ambas as máquinas tiveram uma abertura do batedor de 20mm, outros ajustes 

como velocidade do rotor, rotação do motor e velocidade de deslocamento, foram 

feitos de acordo com o potencial de cada uma delas, onde foram reguladas pelos 

operadores visando menor dano mecânico a semente. A máquina CASE IH 

trabalhou com velocidade do rotor de 620 rpm, 2100 rpm do motor a 3,4 km/h, NEW 

HOLLAND com velocidade do rotor de 970 rpm, 2100 rpm do motor a 5,8 km/h e 

JOHN DEERE com velocidade do rotor de 600 rpm, 2390 rpm do motor a 3,7 km/h.  

        As sementes foram coletadas na parte superior do caminhão no momento da 

descarga da máquina, onde foi feito uma coleta representativa da quantidade 
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armazenada no graneleiro. Foram colocadas em sacos plásticos de 5kg até a 

chegada no laboratório, onde passou por homogeneização e separadas em 

tamanhos diferentes de peneiras e podem ser verificados na figura 1. 

 

 

Figura 1 – Coleta de amostra de sementes de soja: a) Coleta no momento da descarga da máquina 

para o caminhão b) Separação de sementes por tamanho de peneiras (Itapeva-SP, 2019). 

 
 
Fonte: O autor  
 
 
- Condições de armazenamento: 

        As amostras após serem homogeneizadas e separadas por peneiras foram 

armazenadas em um local fresco e arejado em pequenas caixas de papelão de 1kg 

para cada máquina. 

 

- Avaliações de qualidade fisiológicas:  

        As análises foram realizadas no laboratório de sementes da Fazenda Sementes 

Fratelli localizada em Itapeva-SP 

 

A qualidade fisiológica das sementes foi avaliada a partir dos seguintes testes: 

 

- Teste de tetrazólio:  

a) b) 
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        Foi realizado com duas sub amostras de 50 sementes por repetição, as quais 

foram colocadas para embeber em papel de geminação por 16 horas e em estufa 

regulada a 25ºC. Após esse período, as sementes foram transferidas para copos 

plásticos, totalmente imersas em solução de tetrazólio (2,3,5-trifenil-cloreto-de-

tetrazólio) na concentração de 0,075% e acondicionadas em câmaras BOD a 40ºC 

por três horas, no escuro. Após a coloração as sementes foram lavadas em água 

corrente e avaliadas individualmente com relação aos níveis de vigor (classe TZ 1-

3), a viabilidade (classe TZ 1-5). Os resultados foram expressos em porcentagem 

(FRANÇA NETO et al.,1999) e podem ser verificados na figura 2. 

Figura 2 – Preparo do teste de tetrazólio: a) Embebição do papel germitest com água b) Preparo do 

pré condicionamento das sementes a serem analisadas c) Embebeçam das sementes em copinhos 

plásticos com solução de trifenil d) Análise das sementes com auxílio da lupa (Itapeva-SP, 2019). 

Fonte: O autor 

 

a) b) 

c) d) 
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- Germinação em areia: 

        Quatro repetições de 50 sementes foram semeadas em canteiro suspenso de 

areia, tendo como substrato areia de textura média lavada, umedecida com água, 

mantidas em condições de temperatura ambiente. No décimo sétimo dia, segundo 

as regras para análises de sementes (BRASIL, 1992), foi anotado o número de 

plântulas normais e anormais e podem ser verificadas na figura 3. 

 

Figura 3 – Teste de germinação em canteiro de areia: a) Preparo do substrato e abertura das covas 

b) Sementes já semeadas e lotes identificados c) Plântulas germinadas d) Contagem de plântulas 

normais e anormais (Itapeva-SP, 2019). 

 

 

Fonte: O autor 
 
 
- Indice de velocidade de emergência: 

a) b) 

a) b) 
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        O índice de velocidade de emergência foi conduzido em conjunto com o teste 

de germinação em areia, anotando-se diariamente, no mesmo horário, o número de 

plântulas que apresentaram alça cotiledonar visível. Ao final do teste, foi calculado o 

índice de velocidade de emergência, empregando-se a fórmula proposta por 

Maguire (1962) e a emergência pode ser observada na figura 4. 

 

Figura 4 – Emergência de plântulas apresentando alça cotiledonar visível (Itapeva-SP, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

 

-Teste de hipoclorito de sódio:  
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        Foi utilizada a metodologia descrita por Krzyzanowski et al. (2004). Para tanto, 
foram utilizadas duas subamostras de 50 sementes para cada máquina. As 
sementes foram imersas em solução 5,25% de hipoclorito de sódio e colocadas em 
copos plásticos durante 10 minutos. Os resultados foram expressos em 
porcentagem de sementes embebidas, e exibem um aumento de volume no seu 
tamanho e podem ser observados na figura 5.  
 
Figura 5 – Teste de hipoclorito de sódio com sementes embebidas em copos plásticos, quando foi 

quantificada a porcentagem de embebição pela solução após 10 minutos (Itapeva-SP, 2019). 

 
                                                                 

 
 
Fonte: O autor                             
 
        Para a efetivação dos resultados, foi realizado a análise de variância dos dados 

coletados e posteriormente realizado teste de Tukey a 5% para comparação de 

médias. 

 

 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Teste de tetrazólio, quantificação da viabilidade de sementes. 
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        Na avaliação de viabilidade pelo teste de tetrazólio, observou-se que os 

tratamentos T1, T2 e T3 não apresentaram diferenças significativas (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Teste de tetrazólio em soja (Glycine max (L.) Merrill), para determinar a viabilidade da 

semente. 

TRATAMENTO 
VIABILIDADE EM 

TETRAZÓLIO 

T1 91 a 

T2 92 a 

T3 86 a 

                                        
* Observamos pela análise estatística que as médias seguidas pela 
mesma letra dos tratamentos não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% 
de probabilidade. 
 
 
        Com base nos dados da tabela 1, pode-se afirmar que não houve diferença 

significativa nos tratamentos, mas que a colheitadeira New Holland, do tratamento 1 

pode trabalhar com 5,8 km/h de velocidade, sendo a velocidade maior comparada a 

outras duas colheitadeiras e que as regulagens para cada máquina se encontrava 

em faixa adequada de operação, não causando danos significativos para viabilidade, 

concordando com as afirmações de Herbek e Bitzer (1997). 

        Vieira et al. (2006), estudando a qualidade de sementes de soja colhidas por 

uma colhedora de rotor axial simples, também não encontraram efeito da velocidade 

na germinação de sementes. 

        Destaca-se que a umidade da semente durante a colheita estava dentro da 

faixa ideal, o que minimiza a influência do impacto mecânico na germinação. 

 

3.2 Teste de tetrazólio, quantificação do vigor de sementes 

 

        Na avaliação de vigor pelo teste de tetrazólio, observou-se que os tratamentos 

T1, T2 e T3 não apresentaram diferenças significativas (Tabela 2). 

 

C.V (%) = 4,17  
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Tabela 2 - Teste de tetrazólio em soja (Glycine max (L.) Merrill), para determinar o vigor da semente. 

 

TRATAMENTO    VIGOR EM TETRAZÓLIO 

T1 85 a 

T2 89 a 

T3 85 a 
 

 
 
* Observamos pela análise estatística que as médias seguidas pela mesma letra dos tratamentos não 
diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
       
 
        Com base nos dados da Tabela 2, pode-se afirmar que não houve diferença 

significativa no teste de vigor para os tratamentos.  

        Não há significância para a variável vigor entre os tratamentos, portanto não 

difere da afirmação de Marcondes, Miglioranza e Fonseca (2005), que comentam 

que as colhedoras de trilha radial e de fluxo axial, quando bem reguladas na 

operação de colheita, não provocam diferenças na qualidade fisiológica das 

sementes. 

        HERBEK & BITZER (1997) enfatizam também que velocidades de operação na 

faixa de 4,0 a 5,0 km h -1 resultam em menores índices de perdas na colheita e, 

consequentemente, menores danos mecânicos e declínio no vigor. 

 

3.3 Teste de germinação em canteiro de areia 

 

        Na avaliação de germinação em canteiro de areia, observou-se que não houve 

diferença significativa nos tratamentos T1; T2 e T3 (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Resultado do teste de germinação em canteiro de areia. 

 

TRATAMENTO 
  

GERMINAÇÃO EM AREIA 

C.V (%) = 2,70 

C.V (%) = 4,12 
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T1 96,5 a 

T2 91 a 

T3   92,5   a 
 
* Observamos pela análise estatística que as médias seguidas pela mesma letra dos tratamentos não 
se diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
            
 
        Com base nos dados da Tabela 3, pode-se afirmar que não houve diferença 

significativa no teste de germinação para os tratamentos. Vale ressaltar que, a 

colhedora do tratamento T1 operou com regulagens mais intensas no sistema, 

esperava-se que este cenário acarretasse em maiores perdas qualitativas nas 

sementes (Cunha et al., 2009).  

 

3.4 Índice de velocidade de emergência (IVE) 

 

        Na avaliação de índice de velocidade de emergência, observou-se que não 

houve diferença significativa nos tratamentos T1; T2 e T3 (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Índice de velocidade de emergência (IVE). 

 

TRATAMENTO 
INDICE DE VELOCIDADE DE EMERGÊNCIA 

(IVE) 

T1 7,15 a 

T2 6,81 a 

T3 6,78 a 
 

 
 
* Observamos pela análise estatística que as médias seguidas pela mesma letra dos tratamentos não 
se diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
         

        Com base nos dados da Tabela 4, pode-se afirmar que não houve diferença 

significativa no teste de índice de velocidade de emergência para os tratamentos. 

C.V (%) = 6,77 
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        Os resultados constantes da tabela 4 mostram que os níveis de vigor não 

interferiram na velocidade de emergência das plântulas, e que a colheitadeira New 

Holland pode trabalhar com uma velocidade de deslocamento de 5,8 km/h e rotação 

de rotor de 970 rpm, regulagens superiores comparadas a outras duas máquinas.  

        Sementes de alto vigor apresentaram maior velocidade de emergência, 

enquanto as de médio, valores intermediários e as de baixo vigor, valores 

estatisticamente menores. Estes resultados, portanto, demonstram que sementes de 

lotes de baixo vigor apresentam menor velocidade de emergência de plântulas, 

concordando com os resultados obtidos por Edje & Burris (1971). 

 

3.5 Teste de hipoclorito de sódio  

         

        Quando avaliado o índice de porcentagem de quebra de sementes, observou-se 

que não houve diferença significativa entre as máquinas (Figura 6). 

 

Figura 6 – Teste de hipoclorito de sódio, gráfico mostrando a porcentagem de sementes com dano 

mecânico imediato que embeberam a solução de hipoclorito de sódio. 

 

 

Fonte: O autor 
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* Observamos na figura acima que não houve diferença estatística significativa quando comparado 
cada máquina pelo teste de hipoclorito de sódio.  
 

        Com base na figura 6, pode-se observar a porcentagem de dano que cada 

máquina impactou a semente, e verificamos que a colheitadeira John Deere está 

com 1% acima do percentual tolerável que é de 10% de sementes danificadas na 

colheita.  

        Krzyzanowski et al. (2004) nos mostra que se o percentual de sementes 

embebidas for superior a 10% a semente está muito danificada, indicando a 

necessidade de efetuar ajustes na colheitadeira.       

 

 

4. CONCLUSÃO 
 

        Após realizar testes de viabilidade e vigor em sementes de soja, colhidas por 

diferentes modelos de máquinas colheitadeiras, constatou-se que não houve 

diferença estatística significativa para ambos os testes. Destacando-se 

positivamente a colheitadeira New Holland modelo CR 8090, onde trabalhou 

operando com velocidade de rotor de 970 rpm, e velocidade de deslocamento de 5,8 

km/h, com essa regulagem e velocidade posso estar colhendo com maior rapidez a 

lavoura, e que mesmo assim vou obter resultados de qualidade de sementes 

semelhantes comparado as máquinas Case IH 7230 e John Deere S540 onde 

trabalharam com regulagens inferiores. 
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