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RESUMO 

 

ANALISE DE VIGOR DE SEMENTES DE SOJA Glycine max L. TRATADAS COM OS 
INSETICIDAS CRUISER 350 FS E CROPSTAR POR MEIO DE TESTE DE GERMINAÇÃO EM 

LABORATÓRIO NA CIDADE DE TAQUARIVAI – SP 
 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a interferência no porcentual de vigor e germinação de 

sementes de soja causados pelos inseticidas Cropstar e Cruiser 350 FS. Foram realizados durante o 

processo de pesquisa testes de germinação em rolo de papel germitest, medição de plântulas e 

raízes, contagem de plântulas normais fortes, normais fracas, mortas e infectadas. O experimento foi 

realizado com 3 dosagens diferentes para cada produto, sendo: 3 ml, 5 ml e 7 ml de produto, com 3 

repetições para cada tratamento. Como resultado o inseticida Cropstar provocou interferência no 

vigor das sementes de soja, já o inseticida Cruiser aumentou o porcentual de vigor das sementes, 

porém não de forma significativa. O teste de germinação com Cruiser na dosagem de 7 ml 

apresentou diferença entre os demais tratamentos, o inseticida se destacou positivamente, superando 

também a testemunha. Porém como a testemunha não apresentou uma média de vigor considerada 

satisfatória (atingindo uma média de apenas 60%) é indicado que sejam realizadas novas pesquisas 

em sementes de alto vigor. Contudo, no trabalho de pesquisa realizado o inseticida Cruiser se 

mostrou mais benéfico para o tratamento em sementes de soja, em comparação ao Cropstar. 

 

 
Palavras chave:  Inseticida, Teste de Germinação, Tratamento de Sementes, Vigor. 

Tema Central: Tratamento de Sementes. 



 
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VI. v 9, n 1, maio, 2017.   2 
 

 

 

 

 

ABSTRAT 

 

ANALYSIS OF VALIDITY OF SOYBEAN SEEDS Glycine max L. TREATED WITH CRUISER 

350 FS AND CROPSTAR INSECTICIDES BY MEANS OF LABORATORY GERMINATION TEST IN 

THE CITY OF TAQUARIVAI - SP 

The objective of this work was to evaluate the interference in the percentage of vigor and germination 

of soybean seeds caused by the insecticides Cropstar and Cruiser 350 FS. Tests of germination on 

germinal paper roll, seedling and root measurement, counting of normal, weak, dead and infected 

normal seedlings were carried out during the research process. The experiment was performed with 3 

different dosages for each product, being: 3 ml, 5 ml and 7 ml of product, with 3 replicates for each 

treatment. As a result the insecticide Cropstar caused interference in the vigor of the soybean seeds, 

since the insecticide Cruiser increased the seed vigor percentage, but not significantly. The 

germination test with Cruiser at the dosage of 7 ml presented difference between the other treatments, 

the insecticide stood out positively, surpassing also the control. However, as the witness did not 

present a satisfactory average vigor (reaching an average of only 60%), it is indicated that new 

research on high-vigor seeds should be carried out. However, in the research work carried out the 

insecticide Cruiser proved to be more beneficial for the treatment in soybean seeds, compared to 

Cropstar. 

 
Keywords: Insecticide, Germination Test, Seed Treatment, Vigor. 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Originária da China e Japão, a soja é fonte de proteínas, sais minerais e de 

vitaminas do complexo B e C. No Brasil, vem sendo utilizada na alimentação 

humana na forma de molho de soja, tofu, óleo de soja, soja em grão entre outros, e 

também na alimentação animal na forma de ração. (APROSOJA, 2017) 

A soja, Glycine max, é uma planta leguminosa pertencente à família 

Fabaceae, é uma erva anual comercializada em larga escala no Brasil. Domesticada 

pelos chineses por volta de cinco mil anos atrás, chegou ao Brasil no ano de 1908, 
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mas sua expansão se deu de fato nos anos 70 através da ampliação das industrias 

produtoras de óleos pertencentes ao país e a grande demanda do mercado 

internacional. (FREITAS,2017) 

Apesar de ser originaria de clima temperado, a planta de soja apresenta grande 

adaptação há outros climas, mostrando bom desenvolvimento de suas cultivares 

aclimatadas em climas tropicais e subtropicais. Temperaturas medias são 

consideradas ótimas para o desenvolvimento da plântula de soja, apresentam 

melhor desenvolvimento nas faixas entre 20 a 35ºC, suas necessidades hídricas 

podem ser supridas a partir de precipitações pluviométricas anuais de 700 a 1.200 

milímetros. A respeito do solo, a cultivar pode ser sujeita a todas as variedades de 

solo que possuam fertilidade media e que não apresentem grande acidez ou que 

sejam mal drenados. (CRIAR E PLANTAR, 2013)  

A obtenção de uma lavoura de soja com estande adequado, alto vigor de 

plântulas e elevadas produtividades depende fundamentalmente do uso de 

sementes com qualidades física, fisiológica, genética e sanitária desejáveis. 

(CULTIVAR, 2017) 

Sementes com qualidade sanitária são aquelas que se encontram livres de 

fitopatógenos, dentre eles fungos e pragas especificas do solo. (CULTIVAR, 2017).   

Na qualidade física é indicado o grau de contaminação de um lote com a 

presença de materiais inertes e sementes de plantas daninhas, grau de umidade, 

danos mecânicos, peso de mil sementes e peso volumétrico. Qualidade fisiológica 

se refere a atributos relacionados ao metabolismo da semente, como por exemplo, 

germinação e desenvolvimento da plântula, dormência e vigor, sabendo que o vigor 

é a capacidade da semente em obter um estande adequado sob condições de 

campo favoráveis ou não. Já a qualidade genética engloba a pureza varietal (livre da 

presença de outros cultivares), potencial de produtividade, resistência a pragas, 

doenças e condições adversas de clima e solo, entre diversos fatores. 

(CULTIVARES, 2014) 
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O tratamento de sementes é uma técnica que vem sendo muito utilizada pelos 

produtores, tem por objetivo garantir a qualidade sanitária das sementes. Esta 

técnica atua através do uso de produtos químicos eficientes para o controle de 

insetos e fitopatógenos, principalmente fungos. Portanto sua função é proteger as 

plântulas da ação destes durante seu processo germinativo e de emergência. 

(CULTIVAR,2017) 

Porém, o efeito fitotóxico pode interferir na qualidade fisiológica das 

sementes, causar a redução da germinação e emergência de plântulas por provocar 

engrossamento, encurtamento e atrofia do sistema radicular entre outros fatores. 

(CULTIVAR, 2017) 

Cruiser 350 FS é um inseticida sistêmico de suspensão concentrada para 

tratamento de sementes, tem como ingrediente ativo o composto Tiametoxam 350 

g/L, do grupo químico Neonicotinóide. O tratamento com Cruiser 350 Fs tem a 

finalidade de proteger as plântulas de soja contra o ataque da Broca do colo 

(Elasmopalpus lignosellus), Coró-da-soja (Liogenys fuscus), Cupim (Procornitermes 

triacifer), Mosca Branca (Bemisia tabaci raça B) entre outros. (AGROLINKFITO, 

2018) 

Cropstar é um inseticida sistêmico, composto por Imidacloprido, do grupo 

nicotinóide e Thiodicarb, do grupo carbamato. É indicado na cultura da soja como 

tratamento de sementes contra o ataque da Broca do colo (Elasmopalpus 

lignosellus), Coró da soja (Phyllophaga cuyabana), Helicoverpa (Helicoverpa 

armigera) entre outros. (AGROLINK, 2017) 

Diante disto, este trabalho objetiva avaliar a interferência de inseticidas na 

germinação e vigor de sementes de soja, onde serão comparados os produtos 

citados acima, Cruiser e Cropstar. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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O presente trabalho foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes da 

fazenda Sementes Cerrado de Cima da proprietária Beatrice Hasson Sverner, com 

endereço à Rodovia Francisco Alves Negrão – SP258 km 264, Taquarivai-SP, na 

região Sul de São Paulo, com altitude aproximada de 640 metros. 

Foram utilizadas sementes de uma cultivar de soja fornecidas pelo 

Laboratório de Análise de Sementes Cerrado de Cima: TMG7062IPRO, produzidas 

na fazenda de produção de sementes Cerrado de Cima 

A cultivar foi produzida na safra 2017/2018 seguindo as normas e 

regulamentações de produção de sementes através da assistência dos agrônomos 

da Fazenda. Após serem coletados e transportados para a UBS (Unidade de 

Beneficiamento de Sementes) – Fazenda Cerrado de Cima, uma amostra da cultivar 

foi enviada ao laboratório para sua posterior analise. A escolha da cultivar se deu 

pelo seu alto percentual de germinação analisado pela equipe de laboratório. 

A variedade de semente de soja selecionada para o estudo pertence a cultivar 

TMG7062IPRO, categoria S1, peneira 07, de PMS 237,45. 

A cultivar TMG7062IPRO é uma semente que apresenta grupo de maturidade 

6.2, cor de flor branca, cor do hilo castanho claro, cor da pubescência cinza, 

acamamento moderadamente resistente de habito de crescimento semideterminado. 

Os materiais utilizados nas análises foram, germinadora, incubadora B.O.D 

(Biochemical Oxygen Demand), balança, papel germitest, luvas de látex 

descartáveis, mascara respiradora com válvula, seringas, recipientes de vidro e 

plástico, proveta de plástico, elásticos de borracha e sacos plásticos. 

Para o tratamento de sementes foram utilizados os inseticidas Cruiser e 

Copstar, onde por questões comparativas foram utilizadas as dosagens de 3 ml/kg, 

5 ml/kg e 7 ml/kg para cada produto, sendo realizadas 3 repetições para cada 

dosagem, também para fins comparativos foram realizadas 3 repetições de 

testemunhas, onde as sementes não recebem tratamento. 
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Para o teste, conforme a RAS, foram utilizadas 400 sementes em três 

repetições para cada tratamento, mais testemunha, sendo dispostas em papel 

germitest umedecido com água, onde obteve-se 16 rolos de germitest (com 25 

sementes) para cada tratamento, os rolos de papel germitest foram agrupados com 

elásticos de borracha e inseridos em sacos plásticos lacrados. Todo o material foi 

instalado na germinadora em temperatura de 25º C com as sementes em posição 

vertical, onde permaneceram por 7 dias (168 horas). 

As avaliações foram realizadas através da contagem de plântulas normais, 

anormais e não germinadas (os resultados foram expressos em porcentagens), a 

cada rolo de germitest foram selecionadas 5 plântulas de modo aleatório para a 

avaliação do comprimento da plântula, do hipocótilo e da raiz. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a RAS (Regras para Analise de Sementes) uma germinação 

considerada satisfatória está situada acima de 85%, na figura 1 podemos observar 

os resultados do tratamento de sementes utilizando o inseticida Cruiser 350 FS e 

Cropstar em diferentes dosagens de produto. Sendo que o tratamento com o 

inseticida Cruiser com a dosagem de 7 ml, obteve uma média de germinação de 

96%, sendo considerada aprovada devido ao maior número de plântulas 

consideradas normais. Segundo Oliveira (2015) uma plântula é considerada normal 

quando apresenta capacidade de dar origem a uma planta normal, para isso ela 

deve possuir todas as estruturas essenciais e indispensáveis para seu 

desenvolvimento. 
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Figura 1: Porcentagem media da germinação de sementes tratadas. 
FONTE: Thais de Paula Meira (2018) 

 

Ainda avaliando os resultados da tabela 1, o tratamento com o inseticida 

Cropstar na dosagem de 7 ml apresentou um baixo índice de germinação (88%), 

devido ao grande número de sementes consideradas anormais que segundo Franzin 

et al.(2001) plântulas anormais teriam condições mínimas de desenvolvimento e de 

se tonarem uma planta produtiva. 

Segundo Krzyzanowski (S.I.) uma porcentagem de germinação alta após a 

colheita não é garantia de que o lote de sementes preservará sua qualidade ao 

decorrer do armazenamento ou que apresentará uma emergência em campo 

considerada satisfatória. O teste de germinação se apresenta como sendo 

insuficiente por não ser capaz de estabelecer o grau de caráter progressivo de 

deterioração da semente, por este motivo o vigor de sementes é apontado como 

uma medida mais realista do grau de deterioração das sementes se comparado com 

a germinação. 
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Para que se considere uma semente como sendo de alta qualidade não basta 

apenas que ela germine, segundo Santiago (2017) uma boa semente precisa 

possuir alto vigor, para que entre inúmeras vantagens, possa garantir ao agricultor 

uma média de germinação e emergência elevada mesmo sob condições adversas 

causadas por agentes externos como por exemplo fungos, frio ou assoreamentos. 

Podemos entender vigor de sementes como a somatória de qualidades que 

permitem as sementes germinar e formar plântulas normais de maneira rápida e 

independente das condições ambientais a que foram sujeitas. (UNIVAP, 2016) 

Diante disto, outro fator avaliado durante o trabalho de pesquisa foi a média 

de vigor das sementes tratadas, podemos observar os resultados obtidos durante a 

pesquisa na tabela abaixo. 

 

 

Figura 2: Porcentagem média do vigor de sementes tratadas. 
FONTE: Thais de Paula Meira (2018) 

 

Conforme os resultados da tabela 2, o tratamento com o inseticida Cropstar 

se comparado a testemunha se mostrou de alguma forma agressivo a semente 
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afetando seu vigor, já o Cruiser obteve resultados elevados porem não tão 

significativos se comparado a testemunha. O baixo vigor obtido como resultado da 

germinação se mostrou decorrente ao número de sementes anormais encontradas 

durante as leituras dos testes. Sabe-se que danificações mecânicas reduzem o 

potencial fisiológico, causando um aumento de plântulas consideradas anormais. 

(SCIELO, 2009) 

 

 

“Sementes armazenadas em condições inadequadas, como altas 

temperatura e umidade relativa excessiva, estão sujeitas a uma 

deterioração muito rápida, favorecendo também o ataque de pragas 

e microrganismos indesejáveis, que afetam o vigor e a germinação. 

Para a preservação da vigor e germinação, as sementes devem ser 

mantidas em um ambiente frio e seco” (EMBRAPA, [S.I.]) 

 

 De todo modo, pode-se notar que estudos e trabalhos de pesquisa a 

respeito do assunto abordado se mostram indispensáveis para um maior 

conhecimento e aprimoramento dos conhecimentos necessários para uma tomada 

de decisão, implantar ou não o uso de inseticidas e quais seriam suas dosagens 

corretas para cada situação, tal afirmação pode ser justificada através do percentual 

de vigor alcançado com as sementes utilizadas para a pesquisa, que não se 

mostraram favoráveis a implantação de uma lavoura produtiva, resultando assim em 

um trabalho que não pode ser considerado como uma base sólida para uma tomada 

de decisão. Novos estudos a respeito do tema discutido ao longo do presente 

trabalho de pesquisa pode trazer ao produtor rural maior segurança no momento de 

implantação de uma lavoura. 

 

 

4. CONCLUSÃO 
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No presente trabalho de pesquisa pode-se notar que o tratamento realizado 

com o uso do inseticida Cruiser, na dosagem de 7 ml, obteve maior aprovação com 

média de 96% de germinação e 65% de vigor, já o tratamento com o inseticida 

Cropstar na dosagem de 3 ml apresentou 95% de germinação e 57% de vigor. 

Enquanto que as demais dosagens dos produtos se mantiveram abaixo de 95% de 

germinação, chegando a 88% (na dosagem de 7 ml do inseticida Cropstar). 

Portanto após a análise dos dados pode-se chegar à conclusão de que o 

inseticida Cruiser necessita de uma dosagem maior para atingir uma média de 

germinação e vigor desejada. Porém se utilizarmos o inseticida Cropstar em 

dosagens mais altas podemos interferir negativamente na porcentagem de 

germinação e vigor das sementes de soja. 
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