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RESUMO 
As empresas de multinacionais têm um crescente investimento em melhoramento genético e 
pesquisa, trazendo para os sojicultores diversos benefícios de segurança fisiológica e financeira. O 
objetivo desse estudo teve como objetivo verificar a influência do tamanho das sementes na 
germinação e vigor de sementes de soja. O delineamento experimental adotado foi o de blocos 
casualizados, constituídos por 4 tratamento e 5 repetições. Cada parcela contendo 100 sementes, 
analisados vigor e germinação representados seus lotes anteriores devidamente amostrado. Para o 
presente trabalho foi escolhido a cultivar de soja M 5917 em peneiras distintas e níveis de vigor e 
germinação semelhantes. O IVE obteve o mesmo parâmetro de desenvolvimento, sem influência da 
peneira, ou diferenciais estatísticos em seu processo. No processo de crescimento (altura de plantas) 
não teve nenhuma influência entre as peneiras nas análises estatísticas no teste de Scott-Knott (P ≤ 
0,05). O teste de germinação avaliado por análises estatísticas também não teve diferenças entre as 
peneiras. Com o presente trabalho é possível concluir através de análises estatísticas de sementes de 
soja (Glycine max L.) que não houve diferença significativa entre os tratamentos realizados, porém a 
variância comprimento da parte aérea o tratamento 3 - lote 11247/19 teve melhor desempenho. 

  
Palavras-chave: Germinação; vigor; peneiras; qualidade fisiológica 
Linha de pesquisa: Índice de velocidade de emergência 
 

 

ABSTRACT 
Multinational corporations are increasingly investing in genetic improvement and research, bringing to 
the growers a number of physiological and financial security benefits. The aim of this study was to 
verify the influence of seed size on soybean seed germination and vigor. The experimental design was 
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randomized blocks, consisting of 4 treatment and 5 repetitions. Each plot containing 100 seeds, 
analyzed vigor and germination represented their previous lots properly sampled. For the present work 
it was chosen to cultivate soybean M 5917 in different sieves and similar vigor and germination levels. 
IVE obtained the same development parameter, without sieve influence, or statistical differentials in its 
process. In the growth process (plant height) there was no influence between the sieves on the 
statistical analyzes in the Scott-Knott test (P ≤ 0.05). The germination test evaluated by statistical 
analysis also had no differences between the sieves. With the present work it is possible to conclude 
through statistical analysis of soybean seeds (Glycine max L.) that there was no significant difference 
between the treatments performed, but the variance of shoot length treatment 3 - lot 11247/19 had 
better performance 

.Keywords: Germination; force; sieves; physiological quality 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
 

 
Dentre as espécies produtoras de grãos, cultivadas no Brasil, a soja (Glycine 

max L. Merril) é considerada uma das culturas de maior potencial econômico para a 

comercialização interna e externa. É também uma das mais importantes oleaginosas 

do mundo. Nos últimos anos, principalmente com a abertura de novas áreas sob 

vegetação de cerrado, o Brasil passou a ser um importante produtor de soja 

(VINHAL-FREITAS et al., 2011). 

A situação atual da soja no quesito mundial e nacional, encontra-se 

economicamente como um dos principais produtos agrícolas. Particularmente, no 

Brasil, ela é a principal cultura em extensão de área e volume de produção. Ao longo 

dos anos vem se buscando incrementar a produção de soja no Brasil por meio do 

aumento na área plantada e/ou rendimento por área. Nesse cenário, é fundamental o 

uso de sementes de alta qualidade na implantação das lavouras (CONAB, 2017).  

A semente é considerada o mais importante insumo agrícola, pois, conduz ao 

campo as características genéticas determinantes do desempenho da cultivar e ao 

mesmo tempo é responsável por contribuir decisivamente para o sucesso do 

estabelecimento do estande desejado, fornecendo a base para produção rentável 

(MARCOS FILHO, 2005).  
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O uso de sementes de alta qualidade é um dos pré-requisitos fundamentais 

para se conseguir maior produtividade na lavoura. A qualidade fisiológica das 

sementes é influenciada pelas características genéticas herdadas de seus 

progenitores, além da germinação e vigor, sendo estes dois últimos fatores afetados 

pelas condições ambientais, métodos de colheita, secagem, processamento, 

tratamento, armazenamento e embalagem (ANDRADE et al., 2001).  

De acordo com Höfs et al. (2004) a junção de vigor e germinação predominam 

a qualidade fisiológica da semente, sendo elas as responsáveis pelo rápido índice de 

emergência e a rápida capacidade de germinar potencialmente em condições 

ambientais variadas. 

A importância do tamanho das sementes tem sido relatada em uma série de 

artigos, como Lima, 1996; Beckert et al., 2000, pelo fato de constituir um dos fatores 

que podem influenciar a germinação e o vigor das plântulas. As sementes de maior 

tamanho, que apresentam maior densidade, durante seu desenvolvimento foram as 

mais nutridas. Este fato torna-se mais patente nas plantas cujas sementes não são 

formadas todas ao mesmo tempo, de sorte que as últimas a se desenvolverem são, 

normalmente, menores, ou de menor densidade. Por este motivo, as maiores 

e as de maior densidade são as que possuem, normalmente, embriões bem 

formados e com maiores quantidades de reservas sendo, potencialmente, as mais 

vigorosas e com maior capacidade de sobrevivência. Assim, é razoável que uma 

cultura apresente, em condições de campo, populações de plantas diferentes em 

favor das sementes maiores. (CARVALHO e NAKAGAWA, 2000). No entanto, 

persistem as evidências de que sementes menores podem trazer economia no 

momento da semeadura (ANDRADE et al., 1997).  

O processo de germinação compreende uma sequência de reações 

bioquímicas onde as substâncias de reserva são desdobradas, transportadas e 

ressintetizadas no eixo embrionário. Após a hidratação das sementes ocorre um 

incremento no metabolismo, observado pelo aumento da taxa respiratória e ativação 

de enzimas respiratórias e hidrolíticas. Além disso, ocorre síntese de RNA e 

proteínas, somando-se aos eventos do processo germinativo. Em sementes com 
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menor vigor esses eventos tem sido prejudicados (BEWLEY; BLACK, 1994). 

Sementes com maior vigor originam plântulas com maior taxa de crescimento devido 

a sua maior capacidade de transformação e suprimento de reservas (DAN et al., 

1987). 

 Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo verificar a influência 

do tamanho das sementes na germinação e vigor de sementes de soja.  

 

 

 

 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

As sementes utilizadas para realizar os testes deste trabalho foram obtidas na 

Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS) na empresa produtora de sementes 

Fazenda Lagoa Bonita, localizada no município de Itaberá, interior de São Paulo. As 

coordenadas geográficas da área são 23º 49’ 97’’ S e a longitude 49º 05’ 90’’ W, 

estando à altitude de 716 m do nível do mar. 

A cultivar de soja utilizada para o experimento foi a M5917 IPRO de ampla 

adaptação geográfica, alta estabilidade produtiva, excelente sanidade foliar, 

resistência ao acamamento, alto peso de mil grãos, precocidade com alto teto, 

arquitetura de plantas que facilita o manejo. A cultivar foi plantada em 8 de agosto de 

2019, safra 2019/2020.  

O delineamento experimental adotado foi o de blocos casualizados (DBC) 

constituído por 4 tratamentos com 5 repetições. Cada parcela contendo exatamente 

100 sementes a serem analisadas vigor e germinação representando seus lotes 

(Tabela 1) outrora devidamente amostrados.  
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Tabela 1: Descrição dos lotes utilizados no experimento da cultivar de soja (Glycine max L.) 

Trat. Cultivar Lote PMS¹ Pen. 

1 M 5917 10470/19 154,4 P1 

2 M 5917 11236/19 193,9 P2 

3 M 5917 11247/19 228,1 P2 

4 M 5917 11276/19 187,8 P2 
¹Peso de Mil Sementes (PMS) 
Fonte: Autor, 2019 

 

As sementes foram implantadas em canteiro de areia, realizando o 

nivelamento da areia pelo canteiro, em seguida regado o substrato para que na 

sequência com o auxílio do furador específico para o teste de germinação realize a 

furação para que possa ser implantada com devido cuidado com a ajuda de um 

tabuleiro especifico para a atividade, em peneiras distintas e níveis de vigor e 

germinação também distintos.  

 
Figura 1: (A) Canteiro de areia sendo preparado adequadamente para recebimento das sementes de 
soja (Glycine max L.) com o furador específico; (B) Tabuleiro de contagem de sementes 100 furos; (C) 
Realizando o plantio das sementes de soja (Glycine max L.); (D) Canteiro devidamente pronto com 
todos os tratamentos 
Fonte: Autor, 2019 
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Na tabela 2, temos os tratamentos utilizados nas sementes, realizada com 

maquinário específico (Figura 2). 

 

Tabela 2: Tratamento com produtos fitossanitários da cultivar M5917 IPRO de soja (Glycine max L.) 
Classe agronômica Produto (Ingrediente ativo) Dose 

Inseticida  Tiametoxam 350 g/L 2ml/Kg.semente 

Fungicida 
Fludioxonil 25 g/L + Metalaxil-M 20 

g/L + Tiabendazol 150 g/L 1ml/kg.semente 

Inseticida   Ciantraniliprole 600 g/L 0,6 ml/kg.semente 

 Disco L-232 ® AG 2ml/Kg.semente 

*Foi adicionado pó secante conforme a necessidade 
Fonte: Autor, 2019 
 

 
Figura 2: (A) Máquina realizando o tratamento com os produtos fitossanitários nas sementes de soja 
(Glycine max L.); (B) Sementes de soja (Glycine max L.) tratadas 
Fonte: Autor, 2019 
 

Após o plantio no canteiro foi regado diariamente pela manhã e a tarde, 

evitando fazê-lo nos períodos mais quentes do dia para que não ocorresse a queima 

das plântulas e ocasionando um estresse. 
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 A leitura da germinação foi avaliada no vigésimo segundo dia (29/08/2019) da 

instalação dos tratamentos, foi realizada a avaliação e contagem de plântulas, 

registrando a porcentagem de plântulas normais, seguindo os critérios estabelecidos 

pelas Regras para Análise de Sementes (RAS) (BRASIL, 2009). 

O processo de contagem do IVE foi realizado em todas as parcelas 

diariamente no mesmo horário até que todas as plântulas normais emergissem 

(Figura 3), completou-se a contagem de todas as parcelas com um período de 7 dias, 

sendo assim finalizado a coleta de dados e realizando a analise em formulas 

especificas descrita por Edmond e Drapala (1958). 

Figura 3: (A) Medição da altura de plântula; (B) Crescimento e atividade de raízes de soja (Glycine 
max L.)  
Fonte: Autor, 2019 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Conforme os dados presentes na Tabela 3, os resultados da análise de 

variância indicaram que não houve diferença significativa a (p>0,05) para a variável 

plântulas normais das sementes de Glycine max L. de lotes diferentes. Já o 

coeficiente de variação (CV) encontrado foi de 1,9%, seguindo a classificação de CV 
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proposta por Pimentel Gomes (1985) este CV é considerado baixo, indicando que 

houve baixa dispersão nos dados amostrais. 

 

Tabela 3: Análise das diferenças da variável de plântulas normais de sementes de Glycine max L., 
cultivar M5917 IPRO de diferentes lotes. 
Tratamento Plântulas Normais 

T1 – lote 10470/19  98,4 A 

T2 – lote 11236/19                 98,4 A 

T3 – lote 11247/19  97,2 A 

T4 – lote11276/19  95,8 A 

Coeficiente de Variação (%)                  1,9 

* Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na coluna, não diferem pelo teste de Scott-Knott 
(1975), e médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha, não diferem pelo teste F (p≤0,05).  
Fonte: Autor, dados da pesquisa, 2019 
 

Resultados semelhantes foram obtidos por Pereira et al. (2000) e Motta et al. 

(2002), avaliando a qualidade fisiológica de sementes de soja. As sementes 

vigorosas apresentam maior capacidade de transformação das reservas 

nos tecidos de armazenamento e maior incorporação dessas pelo eixo embrionário 

(DAN et al., 1987). Isto pode resultar em emergência mais rápida e uniforme, e 

plântulas com maior tamanho inicial (VANZOLINI; CARVALHO, 2002). 

Para a variável de plantas anormais das sementes de Glycine max L (Tabela 

4), de lotes diferentes, observa-se que o coeficiente de variação (CV) encontrado foi 

de 103,3%, classificado como coeficiente de variação muito alto, indicando que 

houve alta variabilidade nos dados amostrais (PIMENTEL GOMES, 1985). 

 

Tabela 4: Análise das diferenças da variável de plântulas anormais de sementes de Glycine max L., 
cultivar M5917 IPRO de diferentes lotes.  
Tratamento Plântulas Anormais 

T1 – lote 10470/19 0,6 A  
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T2 – lote 11236/19 0,8 A 

T3 – lote 11247/19 2,6 A 

T4 – lote11276/19  3 A 

Coeficiente de Variação (%)                103,3 

* Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na coluna, não diferem pelo teste de Scott-Knott 
(1975), e médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha, não diferem pelo teste F (p≤0,05).  
Fonte: Autor, dados da pesquisa, 2019 

 

Conforme os autores Knittle e Burris (1979) o aumento no índice de expansão 

radial (IER) do hipocótilo observado nas plântulas originadas das sementes maiores 

de Glycine max L. pode ser uma resposta à pressão exercida pelo peso dos 

cotilédones dessas sementes, pois observaram que o hipocótilo aumenta o diâmetro 

com o acréscimo da pressão exercida sobre ele, aferindo assim um número maior de 

plântulas anormais.  

Para a variável de comprimento de raiz de soja (Glycine max L.) de lotes 

diferentes, observa-se que o coeficiente de variação (CV) encontrado foi de 6,2% 

(Tabela 5), seguindo a classificação de CV proposta por Pimentel Gomes (1985) este 

CV é considerado baixo, indicando que houve dispersão nos dados amostrais baixo.  

 

 

Tabela 5: Dados médios do comprimento da parte aérea (CA) de sementes de G. max L. cultivar 
M5917 IPRO de diferentes lotes.  
Tratamento Comprimento da parte aérea 

T1 – lote 10470/19 4,578 A  

T2 – lote 11236/19 5,048 A 

T3 – lote 11247/19 5,304 A 

T4 – lote11276/19 4,922 A 

Coeficiente de Variação (%)                6,2 

* Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na coluna, não diferem pelo teste de Scott-Knott 
(1975), e médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha, não diferem pelo teste F (p≤0,05).  
Fonte: Autor, dados da pesquisa, 2019 
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Sena, et al. (2015) quando avaliaram o comprimento da raiz das sementes da 

cultura do milho (Zea mays) cv. Sertanejo, obtiveram resultados satisfatórios quanto 

ao desenvolvimento de 4 lotes (tratamentos) de 20, mostrando que as mais vigorosas 

tiveram o índice maior de 0,0345 em referência ao menor 0,0161 o que demonstra 

que tais lotes tiveram o desenvolvimento inicial rápido.  

Para a variável de Índice de Velocidade de Emergência (IVE) das sementes de 

Glycine max L (Tabela 6), de lotes diferentes, observa-se que o coeficiente de 

variação (CV) encontrado foi de 5,3%, classificado como coeficiente de variação 

baixa, indicando que houve baixa variabilidade nos dados amostrais (PIMENTEL 

GOMES, 1985). 

 

Tabela 6: Resultados de teste de velocidade de germinação, utilizando o Índice de Velocidade de 
Germinação (IVG), de sementes de G. max L. cultivar M5917 IPRO de diferentes lotes. 

Tratamento Índice de Velocidade de Emergência (IVE) 

T1 – lote 10470/19 7,066 A  

T2 – lote 11236/19 6,766 A 

T3 – lote 11247/19 6,808 A 

T4 – lote11276/19 7,196 A 

Coeficiente de Variação (%)                    5,3 

* Médias seguidas pela mesma letra, maiúscula na coluna, não diferem pelo teste de Scott-Knott 
(1975), e médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha, não diferem pelo teste F (p≤0,05).  
Fonte: Autor, dados da pesquisa, 2019 

Marcos Filho (1999) relata que um dos objetivos fundamentais dos testes de 

vigor é detectar diferenças significativas na qualidade fisiológica de lotes de 

sementes com germinação semelhante, de forma a complementar as informações 

fornecidas pelo teste de germinação.  
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4. CONCLUSÃO  

 

 

Com o presente trabalho é possível concluir através de análises estatísticas de 

sementes de soja (Glycine max L.) não houve diferença significativa entre os 

tratamentos realizados, porém a variância comprimento da parte aérea o tratamento 

3 - lote 11247/19 teve melhor desempenho no resultado no comprimento da parte 

área. 
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