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RESUMO 
O elevado vigor de sementes é um fator importante para que se tenha uma germinação uniforme, 
garantindo um estande ideal de plantas. Por isso se faz necessário cada vez mais o aprimoramento 
dos testes de vigor. O presente trabalho tem por objetivo fazer um levantamento da qualidade 
fisiológica de sementes de soja com lotes apresentando valores de vigor variados. O delineamento 
utilizado foi o DIC (Delineamento Inteiramente Casualizado) com cinco tratamentos com cinco 
repetições de cem sementes semeadas no canteiro de areia. Os resultados obtidos demonstram que 
quanto maior vigor dos lotes melhores resultados obtidos em relação a índice de velocidade de 
emergência (IVE) e peso de massa seca de plântula, sendo de extrema importância a qualidade 
fisiológica em semente de soja. 
 
Palavras-chave: Índice de Velocidade de Emergência, Peso Massa seca, Vigor 
 

 

ABSTRACT 
The high vigor of seeds is an important factor to have a uniform germination, ensuring an ideal plant 
stand. That is why it is increasingly necessary to improve the vigor tests. The objective of the present 
work is to make a survey of the physiological quality of soybean seeds with lots presenting varied 
values of vigor. The design was DIC (Fully randomized design) with five treatments with five replicates 
of one hundred seeds sown in the sand bed. The results showed that the higher the vigor of the lots, 
the better the results obtained in relation to the rate of emergence (IVE) and weight of dry seedling 

mass, being of extreme importance the physiological quality in soybean seed. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
 

A produção de sementes de alta qualidade representa uma das principais 

prioridades para o sucesso da cultura da soja. No entanto, essa tarefa é mais 

complexa em relação a outras plantas cultivadas, pois as sementes de soja 

caracterizam-se por grande sensibilidade aos agentes mecânicos, patogênicos e às 

condições climáticas; desta forma, situações ligeiramente desfavoráveis para outras 

espécies podem contribuir significativamente para acelerar sua deterioração. 

(MARCOS FILHO, et al., 1985). 

Segundo Krzyzanowski et al. (1999), a utilização de sementes de boa 

qualidade fisiológica é fator primordial no estabelecimento de qualquer lavoura. 

Sementes de baixa qualidade, isto é, de potencial de germinação e vigor reduzidos, 

originam lavouras com baixa população de plantas e, em consequência, lavouras 

com população inadequada, acarretando sérios prejuízos econômicos. 

A utilização de sementes com alta qualidade genética, física e fisiológica é 

fundamental na obtenção de resultados satisfatórios em culturas de expressão 

econômica (CARVALHO; NAKAGAWA, 2012) sendo os testes de vigor um método 

para a seleção de genótipos de soja com alta qualidade de sementes (TEÓFILO; 

DUTRA e DIAS, 2007). 

A qualidade da semente é definida por Peske et al. (2012), como o 

somatório de todos os atributos genéticos (compostos pela pureza varietal, potencial 

produtivo, resistência a pragas e doenças e qualidade do grão), físicos (grau de 

umidade, pureza física, peso de mil, aparência e peso volumétrico), fisiológicos 

(germinação, dormência e vigor) e sanitários (incidência de fungos, vírus, bactérias e 

nematoides) que afetam a capacidade de originar plantas de alto desempenho. 

A abertura de novas fronteiras agrícolas e em consequência o aumento da 

produção de sementes no Brasil, nos últimos anos, tem levado as empresas 
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produtoras a buscarem um aprimoramento técnico de suas atividades, o que visa, 

basicamente, o aumento de produtividade associado a um incremento na qualidade 

do produto colhido. Assim, a tecnologia de sementes, como um segmento do 

processo de produção, tem procurado aprimorar os testes de germinação e vigor 

com objetivo de que os resultados expressem a real qualidade fisiológica de um 

determinado lote de sementes (VIEIRA, CARVALHO e SANDER,1994). 

Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa foi fazer um levantamento da 

qualidade fisiológica de sementes de soja com lotes apresentando valores de vigor 

variados. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

2.1. Área de estudo 
 

O experimento foi realizado na Fazenda Lagoa Bonita Sementes, localizado 

no município de Itaberá – São Paulo, as coordenadas geográficas são Latitude: 23º 

51’ 43” S, Longitude: 49º 08' 14’’ W e Altitude: 651m. 

A semeadura do ensaio de soja foi realizada no dia 14/02/2018, no canteiro 

de areia da Fazenda Lagoa Bonita. Segundo Köppen e Geiger o clima é de média 

de 19.9 °C, e pluviosidade média anual de 1193 mm. 

 

2.2. Obtenção dos lotes 
 

Foi utilizado apena a cultivar NA5909 RG de semente de soja fornecido pela 

Lagoa Bonita Sementes, foram selecionados os lotes aprovados para 

comercialização, que apresentavam diâmetro de peneira 5,5 mm, variando apenas 

os valores de vigor dos lotes, como mostra a tabela 1.  
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Tabela 1 - Valores de vigor de semente de soja 
TRATAMENTO VIABILIDADE VIGOR 

Tratamento 1 89 74 

Tratamento 2 90 81 

Tratamento 3 91 85 

Tratamento 4 92 90 

Tratamento 5 91 82 

Fonte: Os autores, 2018. 
 

2.3. Delineamento experimental e tratamento 
 

O delineamento utilizado foi o DIC (Delineamento Inteiramente Casualizado) 

com cinco tratamentos com cinco repetições de cem sementes semeadas no 

canteiro de areia. Os tratamentos constituíram em diferentes valores de vigor, que 

representam em cinco tratamentos, como mostra a figura 1. 

 

Figura 1 - Croqui do experimento 

 

Fonte: Os autores, 2018. 
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A cultivar foi produzida na safra 2017/2018 seguido às normas e 

regulamentações de produção de sementes. Os lotes foram coletados para realizar 

o experimento em canteiro de areia para avaliação do levantamento da qualidade 

fisiológica de sementes de soja com lotes apresentando valores de vigor variados. 

A cultivar NA 5909 RG é uma semente da Nidera, apresentando as 

características:  

 

 Superprecocidade com alta produtividade;  

 Máxima estabilidade em diferentes ambientes;  

 Possibilidade de escalonar plantio;  

 Arquitetura favorável ao controle de doenças;  

 Crescimento indeterminado;  

 Grupo de maturação 6.9. 

O manejo dos tratamentos foi conduzido nas condições favoráveis visando 

as avaliações de índices de velocidade de emergência de plântulas e o vigor de 

sementes. 

As sementes foram irrigadas uma vez por dia, preferencialmente no 

entardecer, visando assim obter rápida germinação e um bom desenvolvimento das 

plântulas, tais como parte área e sistema radicular da cultura da soja. 

As contagens foram realizadas em um intervalo de 3 dias, totalizando 3 

contagens, o ponto definido para as avaliações foi a partir da emissão plena dos 

cotilédones. O cálculo de IVE, foi empregando-se a formula proposta por Maguire 

(1962). 

 

IVE= (E1/N1 + E2/N2 + ...+ En/Nn), onde: 

 

IVE = índice de velocidade de emergência  

E1, E2 e En = número de plântulas emergidas determinando na primeira, na 

segunda, e na última contagem.  
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N1, N2 e Nn = número de dias da semeadura à primeira, à segunda, ...e à última 

contagem.  

Os dados estatísticos foram realizados através do programa SASM – Agri. 

 

2.4. Análises estatísticas 
 

Após a realização de coletas de dados, foram analisados estatisticamente 

pelo software SASM – Agri. A análise exploratória dos dados para avaliação de IVE 

(Indicie de Velocidade Emergência) e peso massa seca e raiz das plântulas 

recomendaram a adoção de métodos de análise paramétrica e aplicação do teste de 

Tukey com nível de significância de 5%. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Teste índice de velocidade de emergência 

 

A tabela 2 mostra o resultado da avaliação de Indicie de Velocidade 

Emergência (IVE) em porcentagem, sendo que o tratamento 5 apresentou maior 

porcentagem no IVE, se tornando mais eficiente, no entanto é o segundo maior valor 

de vigor utilizado no experimento. Já o tratamento 1 apresentou o menor IVE, 

mostrando e ineficiência de tratamento com vigor baixo. Conforme Almeida e 

Mundstock; Bredemeier (2001), o maior vigor inicial proporciona melhores condições 

de captação de energia solar, favorecendo o desenvolvimento das plantas e maior 

IVE. 

De acordo com Santos (2016), o princípio do IVE é verificar a velocidade com 

que ocorre a emergência das plântulas em campo, com isso, quanto maior índice 

maior será o vigor verificado no lote de sementes, tornando-se realmente favorável o 

resultado do presente trabalho. 

Segundo Steiner et al. (2009), a velocidade de emergência e germinação são 

testes que podem ser utilizados, para identificar sementes de cultivares com 
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emergência de plântulas mais rápida, em campo ou em estufa, reduzindo, assim, o 

tempo de exposição destas sementes às condições adversas que ocorrem durante a 

germinação e estabelecimento das plântulas. 

As demais fórmulas de velocidade de emergência, ou seja, os cálculos do 

índice de velocidade de emergência (IVE) e do coeficiente de velocidade de 

emergência (CVE) revelaram tendências muito similares entre si. A utilização dessas 

fórmulas permitiu inferir que as sementes da BRS 216, BRS 134 e BRS 133 

apresentaram o maior potencial fisiológico, enquanto o menor potencial foi obtido 

pelas sementes da CD 202, uma vez que essa última apresentou os menores 

valores nas duas fórmulas mencionadas anteriormente (SCHUCH, et al., 2009). 

Para os testes que apresentaram diferença significativa entre os lotes (PC, 

IVE, CP, MS), observa-se que o índice de velocidade de emergência correlacionou-

se com vários testes avaliados, e ao se correlacionarem, evidenciaram ser afetados 

por um fator extrínseco em comum, certamente a qualidade dos lotes estudados 

(AMADO, 2017). 

O estabelecimento de um estande de plântulas a campo é diretamente 

proporcional à velocidade de emergência e de crescimento de suas partes (WENDT 

et al., 2017).  

 
 
Tabela 2 - Avaliação de IVE (Indicie de Velocidade Emergência), em sementes de soja no canteiro de 

areia 

As letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤0,05); C.V.= coeficiente de variação. 
Fonte: Os autores (2018). 

TRATAMENTO 21/02/2018 24/02/2018 27/02/2018 

Tratamento 1 38,8 d 75,6 c 80,6 b 

Tratamento 2 49,2 c 81,3 abc 82 b 

Tratamento 3 56,8 b 79 bc 80,6 b 

Tratamento 4 58,4 b 83 ab 83,2 ab 

Tratamento 5 73,2 a 85,6 a 88,6 a 

C. V % 13,26% 4,19% 3,58% 
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3.2. Peso massa seca e raiz de plântulas 

 

Segundo Kolchinski et al. (2006), plantas de soja originadas de sementes de 

maior vigor apresentaram maiores taxas de crescimento da cultura resultando em 

plantas com maior massa seca e área foliar aos 30 dias após a emergência, no 

presente trabalho obteve resultados favoráveis, pois o tratamento 4 com maior vigor 

de 90% apresentou maior percentual de massa seca de plântulas em oposição ao 

tratamento 1 que apresentou o menor valor de massa seca de plântulas e 

consequentemente tendo o menor valor de vigor 74% no presente estudo conforme 

mostra a figura 4. 

Na pesquisa de Olsen (2016), mostrou que a massa seca das plântulas 

também foi afetada pela qualidade fisiológica das sementes. As plantas originadas 

de sementes de maior qualidade fisiológica apresentaram maior acúmulo de matéria 

seca durante todo o período avaliado em comparação às plantas originadas de 

sementes de menor qualidade fisiológica. Essa diferença pode ser atribuída ao 

maior crescimento inicial das plantas o qual proporcionou maior taxa fotossintética e 

assim maior acúmulo de matéria seca. 

   

 

 

 

Figura 2 - Peso massa seca e raiz das plântulas, após 30 dias de semeadura 
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Fonte: Os autores (2018). 

 

Conforme Nakagawa (1999), as sementes vigorosas proporcionam maior 

transferência de massa seca de seus tecidos de reserva para o eixo embrionário, na 

fase de germinação, originando plântulas com maior peso, em função do maior 

acúmulo de matéria. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 

Diante do presente trabalho nota-se que os resultados obtidos demonstram 

que o tratamento 4 apresentando-se maior vigor, obteve melhores resultados em 

relação a IVE e peso de massa seca de plântula, mostrando a importância da 

utilização de sementes com vigor elevado para maior garantia dos resultados de 

produção. 
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ANEXOS 
 
 
Figura 3 - Tratamento 1 na repetição 1                       Figura 4 - Tratamento 1 na repetição 2 

 
 

Figura 5 - Tratamento 1 na repetição 3                        Figura 6 - Tratamento 1 na repetição 4 

 

 
Figura 7 - Tratamento 1 na repetição 5   

Fonte: Os autores (2018). Fonte: Os autores (2018). 

Fonte: Os autores (2018). Fonte: Os autores (2018). 

Figura 8 - Tratamento 2 na repetição 

Fonte: Os autores (2018). Fonte: Os autores (2018). 
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Figura 9 - Tratamento 2 na repetição 2 

  

Figura 11 - Tratamento 2 na repetição 4 

 
Fonte: Os autores (2018). 
 
 
Figura 13 - Tratamento 3 na repetição 1 

 

 

Figura 15 - Tratamento 3 na repetição 3 

Figura 8 - Tratamento 2 na repetição 3 
1 

Fonte: Os autores (2018). Fonte: Os autores (2018). 

Figura 10 - Tratamento 2 na repetição 
5 

Fonte: Os autores (2018). 

Figura 12 - Tratamento 3 na repetição 2 

Fonte: Os autores (2018). Fonte: Os autores (2018). 

Figura 16 - Tratamento 3 na repetição 4 
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Fonte: Os autores (2018). Fonte: Os autores (2018). 


