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RESUMO 

A cultura da soja possui grande expressão econômica e a cada ano vem se destacando pelos 

picos de produção, inserindo o Brasil como referencia na alta produtividade e competividade no 

mercado internacional. A partir disso, o presente trabalho tem por objetivo comparar seis variedades 

de sementes de soja por meio de avaliação do potencial fisiológico de sementes. As sementes foram 

submetidas a teste de germinação, envelhecimento acelerado e tetrazólio. Os resultados encontrados 

destacam que as variedades A, C e D encontra-se em parâmetros aprovados para ser destinados a 

sementes e as variedades B e C reprovadas devido o baixo vigor, sendo direcionada para grãos.  

Palavras-chave: Germinação, Vigor, Soja.  

ABSTRACT 

The soybean crop has a great economic expression and each year has been highlighting the peaks 

of production, inserting Brazil as a reference in high productivity and competitiveness in the 

international market. From this, the present work aims to compare six varieties of soybean seeds by 

means of the evaluation of the physiological potential of seeds. The seeds were submitted to 

germination, accelerated aging and tetrazolium test. The results found that the varieties A, C and D 

are in parameters approved to be destined to seeds and the varieties B and C reproved due to the low 

vigor, being directed to grains. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A produção da soja no ano de 2016/2017 de acordo com a Embrapa 

soja foi de 351,311 milhões de toneladas no mundo. Sendo o líder em 

produção os Estados Unidos com produção média de 117,208 milhões de 

toneladas, em segundo lugar o Brasil com 113,923 milhões de toneladas 

produzidas. Entre os estados com a maior produção, destaque para Mato 

Grosso com 9,323 milhões de hectares, seguido do Paraná com 5,250 milhões 

de hectares. 

Para dar inicio a uma lavoura pode-se observar que o produto principal 

é a semente, do qual o produtor deve atentar em ter a segurança em obter um 

material com qualidade física, fisiológica, sanitária e genética. A análise de 

sementes originou-se depois da necessidade de obter materiais propagativos, 

lotes seguros, e de alta qualidade. As frustrações bem como fraudes e 

adulterações de lotes de semente no século XIX intensificou o comércio de 

sementes.  

Por volta de 1869 na Europa foram construídos os primeiros 

laboratórios de aferição da qualidade de sementes, do qual devido à 

necessidade de fiscalização no comércio se expandiu aos demais continentes. 

A análise da qualidade de amostras de lotes é o único meio de garantir 

plântulas de alto vigor, com elevados potenciais produtivos, e se é realmente a 

cultivar adquirida. 

Beneficia-se com á analise de sementes tanto o consumidor para 

estabelecer bases de compra e venda como a fiscalização de comércio para a 

verificação da qualidade comparando com as informações contidas nas 

etiquetas das embalagens e também os pesquisadores, que faz seu uso para 

obtenção de novas tecnologias, melhoramento genético, preservação de 

espécies, entre outros. 

Para obter uma correta e uniforme análise de sementes tendo 

resultados válidos atualmente os especialistas adotam um texto como base 
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para todos os laboratórios que são “Regras de Análise de Sementes” editadas 

pelo MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) ou pela ISTA 

(International Seed Testig Association). A RAS deve ser seguida 

obrigatoriamente na avaliação de sementes comercializadas e produzidas. 

A qualidade da semente se da por sua alta viabilidade, vigor, sanidade, 

ausências de mistura e identidade genética, que fornece seus resultados para 

a real decisão dos destinos dos lotes, que pode ser direcionado para o 

seguimento de grãos ou a própria comercialização da semente. Com isso, o 

presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo comparativo entre seis 

variedades de soja por meio de avaliação do potencial fisiológico de sementes. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado na cooperativa Castrolanda localizado 

á Rodovia Pedro Rodrigues Garcia SP 249, km 108, s/n na cidade de Itaberá- 

SP em uma latitude 23° 51’43’’ sul e na longitude 49°08’14’’ oeste, á uma 

altitude de 651 metros. Segundo Köppen e Geiger o clima é de média de 19.9 

°C, e pluviosidade média anual de 1193 mm. 

Foram utilizados seis variedades de sementes de soja (tabela 1) 

produzidos por cooperados na cidade de Itaberá-SP e enviados a cooperativa 

Castrolanda. Para realizar os testes em laboratório foram utilizados 

equipamentos como, germinador de sementes, geladeira, Incubadora B.O.D 

termohigrômetro, caixa gerbox com tela em aço inox, pinça, atilhos de 

borracha, papel germitest, lupa de braço flexível,lápis cópia, contador manual, 

recipientes plásticos,lamina bisturi e sal de tetrazólio. 
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Tabela 1.  Variedades de sementes de soja utilizadas no estudo 

AMOSTRA CULTIVAR ESPÉCIE CATEGORIA SAFRA 

A M5917IPRO SOJA S1 2016/2017 

B TMG7062IPRO SOJA C2 2016/2017 

C M5947IPRO SOJA C2 2016/2017 

D BS2606IPRO SOJA C2 2016/2017 

E NS6906IPRO SOJA S2 2016/2017 

F M6410IPRO SOJA S1 2016/2017 

 2.1 Teste de germinação 

Neste teste foram realizado primeiramente o pré-acondicionamento das 

sementes, que foram levadas sob a tela de aço, dentro da caixa gerbox com 40 

ml de água, pro germinador de sementes á 25° C por 24 horas. Posteriormente 

foi realizado o preparo do substrato do qual é realizado a relação volume água 

(ml) por peso de substrato (g), no qual o papel foi molhado nas bandejas 

plásticas, lavadas e esterilizadas com álcool 70%. 

Após foram utilizadas 200 sementes em 4 repetições de 50 sementes 

para cada variedade, sendo colocadas sob o papel germitest umedecido, 

enrolados e  agrupados com os elásticos de borracha e demarcados com lápis 

cópia. Estes rolos de papel são colocados no germinador de sementes em 

posição vertical em temperatura de 25° C por cinco dias (120 horas). 

2.2 Teste de tetrazólio 
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Para realização deste teste foram utilizados duas sub amostras de 50 

sementes (2x50) para cada variedade submetidas ao pré umedecimento em 

papel germitest por um período de 16 horas á 25° C. Após este período foram 

retiradas do germinador de sementes e emergidas totalmente em um recipiente 

com solução de tetrazólio 0,075% para o desenvolvimento da coloração. Estas 

sementes emergidas em solução foram levadas a incubadora B.O.D com 

temperatura entre 35 á 40° C por aproximadamente 2 horas. 

Após ter obtido a cor ideal, estas foram passadas em água 2 á 3 vezes 

e deixadas submersas até sua avaliação. 

2.3 Teste de vigor (envelhecimento acelerado) 

Inicialmente foi ligada a incubadora B.O.D regulada com temperatura 

de 41° C. As sementes foram colocadas sob a tela de aço na caixa gerbox com 

40 ml de água, fechadas e levadas a incubadora B.O.D, da qual permaneceram 

por 48 horas. 

Após este período foram colocadas sob o rolo de papel germitest como 

no este de germinação e levadas ao germinador de sementes por 5 dias (120 

horas). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observa-se na figura 1 a porcentagem de germinação das seis 

variedades de sementes de soja, tendo que a amostra C (M5947IPRO) obteve 

uma melhor média de germinação devido o maior numero de plântulas 

normais, sem índice de umidade (durantes as fases de maturação e/ou 

colheita), sem ataque de percevejo e dano mecânico. 
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Figura 1. Porcentagem média de germinação das seis variedades de 
sementes de soja. 

 
Avaliando os resultados obtidos no teste de germinação das seis 

variedades de sementes de soja (Figura 1), a amostra B teve um baixo índice 

de germinação (25%) devido a grande presença de fungos Phomopsis sp que 

atinge o tegumento da semente, este patógeno são frequentes quando 

durantes as fases de maturação e/ou colheita se coincidem com períodos de 

grande umidade (chuvas). Na amostra F ocorreu a presença de patógeno 

Phomopsis sp. e Fusarium graminearum que afetam o tegumento da semente, 

no que  ocasionou mortes das sementes obtendo uma germinação de 52%. 

No Figura 2 é possível avaliar o vigor das sementes, através do teste 

de envelhecimento acelerado. 
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Figura 2. Índice de Vigor das sementes de soja, por meio do teste de 

envelhecimento acelerado 
 

Observa-se uma diferença dos resultados obtidos no teste de 

germinação, onde estas sementes quando foram submetidas a situações 

(temperaturas) adversas, perderam seu índice de germinação, resultando no 

seu vigor. As amostras tiveram uma queda de qualidade, pois a alteração de 

alta e média temperatura (41°C – 25°C) aumentou o índice de plântulas 

anormais, no que resultou em um estresse as sementes. Os resultados de 

vigor são comparativos. Diante disso compara-se que a amostra C é mais 

vigorosa que a A, porem a amostra D é a mais vigorosa dentre as seis 

variedades. 

  Na figura 3, avalia-se vigor e a viabilidade das seis variedades de 

sementes através do teste de tetrazólio. 
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Figura 3. Vigor e viabilidade das sementes de soja através do teste de 

tetrazólio. 

Observa-se nos resultados obtidos através do teste de tetrazólio, que a 

amostra E, apresentou um baixo vigor devido a grande presença de sementes 

mortas por dano mecânico. E a amostra B devido à alta umidade presente nas 

sementes. Observando a amostra A, esta se encontra aprovada pois apresenta 

sementes em boas condições, com poucas unidades de sementes morta por 

umidade. 

4. CONCLUSÃO 

Diantes dos resultados obtidos nas avaliações do potencial fisiológico 

das sementes, como no teste de germinação, envelhecimento acelerado e 

tetrazólio, verificaram que as amostras A (M5917IPRO), C (M5947IPRO) e D 

(BS2606IRPO) encontra-se em parâmetros aprovados para ser destinado para 

sementes, com alto vigor e viabilidade, enquanto as amostras B 

(TMG7062IPRO), E (NS6906IPRO), F (M6410IPRO) foram reprovadas por ter 

baixo vigor e destinadas para finalidade de grão. 
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