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QUALIDADE DE SEMENTES DE SOJA RESFRIADAS SOB SISTEMA DINÂMICO, 

ARMAZENADAS EM AMBIENTE CLIMATIZADO E TEMPERATURA AMBIENTE 

 

 

RESUMO 

 

O desenvolvimento de procedimentos eficientes para a produção, comercialização e 
utilização de lotes de sementes de alta qualidade caracteriza a tecnologia de sementes. O 
resfriamento dinâmico de sementes de soja no Brasil é feito antes do ensacamento e 
consiste na injeção de ar frio para dentro da massa de sementes, para reduzir a temperatura 
e, consequentemente, a deterioração. Nesse contexto, estabeleceu-se como objetivo para 
este trabalho analisar sementes de soja, resfriadas sob sistema dinâmico e armazenadas 
em armazém climatizado, não resfriadas e armazenadas em armazém climatizado e não 
resfriadas e armazenadas em temperatura ambiente, em armazém convencional. Foram 
realizados testes de controle de qualidade para: teor de água, massa de 100 sementes, 
germinação, crescimento de plântulas e emergência em areia, no início e a cada trinta dias, 
durante todo o período de armazenamento. Foram realizados, também, testes de pureza, 
tetrazólio, envelhecimento acelerado, hipoclorito de sódio, deterioração controlada e teste 
frio, no início da instalação do experimento. As metodologias foram as definidas nas Regras 
para Análises de Sementes – RAS, estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado. Os 
dados foram submetidos à análise de variância e regressão linear. Não houve diferença 
estatística entre os tratamentos. As sementes mantiveram a qualidade física e fisiológica 
durante todo o período de armazenamento. O resfriamento dinâmico não se justifica para 
sementes de alto desempenho fisiológico. 

 

Palavras-chave: Glycine max (L.) Merrill, qualidade fisiológica, viabilidade. 
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SOYBEAN SEED QUALITY COOLED UNDER DYNAMIC SYSTEM AND STORED IN AIR-

CONDITIONED WAREHOUSE AND ROOM TEMPERATURE 

 

 

ABSTRACT 

 

The seed technology is associated to the development of efficient procedures for production, 
trading and use of lots with high quality seeds. In Brazil, the dynamic cooling of soybean 
seeds is carried out before bagging and consists on injecting cold air into the seed mass in 
order to reduce temperature and seed deterioration during storage. In this context, this trial 
aimed at analyzing soybean seeds that were cooled under dynamic system and stored in air-
conditioned warehouse, seeds that were not cooled but stored in air-conditioned warehouse, 
and seeds that were not cooled but they were stored at room temperature in a conventional 
warehouse. The following control tests of quality were analyzed: water content, one hundred-
seed mass, germination, seedling growth and emergence in sand at the beginning and every 
thirty days, throughout the whole storage period. Tests of purity, tetrazolium, accelerated 
aging, sodium hypochlorite, controlled deterioration and cold test were also carried out at the 
beginning of the experiment. The applied methodologies were determined by RAS (Rules for 
Seed Analysis) and set by the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply. The trial was 
carried out based on a completely randomized design. The data were submitted to analysis 
of variance and linear regression. There was no statistical difference among the studied 
treatments. Seeds kept their physical and physiological quality throughout the storage period. 
Dynamic cooling is not justified for seeds with high physiological performance. 

 

Keywords: Glycine max (L.) Merrill, physiological quality, viability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A soja é uma cultura de importância mundial, amplamente utilizada para a 

elaboração de rações animais, produção de óleo e outros subprodutos, além do seu 

consumo in natura que vem se expandindo nas últimas décadas (ARAÚJO, 2009). 

Devido à grande demanda por alimentos e ao crescimento populacional mundial, a 

produção de soja tem aumentado constantemente. As novas tecnologias vêm auxiliando na 

produção e estimulando novos avanços técnicos e científicos, superando o desafio de 

produzir cada vez mais e com melhor qualidade. 

Na produção de sementes de soja, o desafio se encontra em manter a qualidade das 

sementes por ocasião do armazenamento, com boa germinação e vigor por mais tempo. 

Para atender a essa questão, surge o resfriamento dinâmico, o qual está sendo estudado 

como alternativa para armazenamento de sementes durante longos períodos. 

Nas últimas décadas, a produção mundial de grãos de soja cresceu, bem como o 

consumo, impulsionada por constantes incorporações tecnológicas que levaram a ganhos 

de produtividade. As pesquisas têm contribuído fortemente para esse desempenho com 

fluxos contínuos de inovações tecnológicas que procuraram atender, inicialmente, às 

demandas de caráter técnico-agronômico (SOUZA, 2013). 

Até fins de 1990, a semente era considerada um insumo agrícola, que com os 

demais defensivos e fertilizantes compunha os pacotes tecnológicos necessários à 

produtividade. Contudo, com o desenvolvimento de conhecimentos da biologia molecular e o 

lançamento de cultivares transgênicas, a semente passou a assumir a função de um chip, 

portador de tecnologias genéticas (MIYAMOTO, 2006). Com essa concepção, a 

necessidade de sementes com alta qualidade torna-se cada vez mais importante para a 

agricultura. 

O principal objetivo da tecnologia de sementes é o desenvolvimento de 

procedimentos eficientes para a produção, comercialização e utilização de lotes de 

sementes de alta qualidade. Esse conjunto de conhecimentos, construído com base na 

experimentação científica e na experiência prática, tem início nos trabalhos de 

melhoramento genético e prossegue até a colheita, processamento e distribuição de lotes de 

alta qualidade, reunindo os atributos genético, fisiológico, físico e sanitário (MARCOS 

FILHO, 2013). 

Os principais fatores que reduzem a qualidade fisiológica das sementes são: danos 

mecânicos, principalmente durante a colheita, ambientes com temperatura e teor de água 

relativamente altos durante a armazenagem, ataque de patógenos e insetos e baixa 
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disponibilidade de nutrientes durante sua formação. A semente de soja é especialmente 

mais susceptível às variações ambientais, exigindo maiores cuidados com seu manejo 

durante todas as fases de produção (PESKE et al., 2006). 

Visando garantir a temperatura durante o armazenamento, o sistema dinâmico de 

resfriamento vem sendo utilizado para a melhor preservação de sua qualidade das 

sementes. Consiste na injeção de ar frio para dentro da massa de sementes, reduzindo a 

temperatura e, consequentemente, a deterioração, de modo a preservar a qualidade. Em 

soja, o resfriamento de sementes no Brasil é feito antes de ensacamento, mas o sucesso 

desta técnica depende da manutenção da temperatura inicial de sementes ensacadas 

(DEMITO; AFONSO, 2009). 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o efeito do resfriamento dinâmico na qualidade de sementes de soja. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Monitorar a estabilidade térmica das sementes armazenadas; 

- Monitorar o tempo para que as sementes atinjam o equilíbrio térmico com a 

temperatura do armazém; 

- Monitorar a qualidade física e fisiológica das sementes durante o armazenamento; 

- Avaliar o efeito do resfriamento dinâmico na qualidade de sementes de soja, no 

início, durante e no final do armazenamento. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 Histórico e produção de soja 

 

A soja (Glycine max (L.) Merrill) é originária da China, sendo a Fabaceae de maior 

expressão econômica no mundo (BLACK, 2000). Um levantamento feito pela Companhia 

Nacional de Abastecimento mostra a relevância da produção de soja no Brasil, com 

estimativa de colheita, para fevereiro de 2016, de 100,933 milhões de toneladas, ocupando 

área de 33.234,0 milhões de hectares (CONAB, 2016). 

Por volta de 1882 ocorreu a introdução da soja no Brasil, por Gustavo Dutra. A 

Escola Agronômica da Bahia fez os primeiros estudos, e em 1891 iniciaram os estudos em 

São Paulo, no Instituto Agronômico de Campinas (IAC). Na época, a soja era cultivada como 

forrageira e para rotação de cultura, sendo que os grãos ainda não tinham emprego na 

indústria (CISOJA, 2015). 

Impulsionada pela expansão da demanda, principalmente internacional, a soja 

começou a se expandir mais vigorosamente no Brasil na segunda metade dos anos 1970. 

Começou a ser cultivada no Rio Grande do Sul, como opção de rotação com o trigo. Depois 

de assentada nesse estado, expandiu-se para o norte, chegando a Santa Catarina, Paraná 

e São Paulo (MUELLER; BUSTAMANTE, 2002). 

Na cadeia produtiva, observa-se que os produtores e comerciantes de sementes 

desempenham importante papel, pois os agricultores que produzem grãos industriais 

necessitam de sementes de alta qualidade para manter as vantagens agronômicas e elevar 

os rendimentos. A indústria de sementes mantém um significativo processo de evolução, em 

resposta aos novos desafios, promovendo simultaneamente a conservação e gestão da 

diversidade genética (RISSO, 2010). 

Os produtores de sementes de soja buscaram localizar sua produção em regiões 

mais elevadas, onde normalmente ocorrem temperaturas amenas. Algumas regiões são 

menos adversas que outras, mas, em todas essas regiões, a temperatura e o teor de água, 

durante a colheita são desafios para produção de sementes de alta qualidade. No centro-

oeste brasileiro, é comum encontrar temperaturas no momento da colheita, entre 28 e 36 ºC, 

o que, associado ao alto teor de água das sementes, possibilita o rápido desenvolvimento 

de fungos e a redução rápida da qualidade fisiológica das sementes (BARRETO; DEMITO, 

2009). A temperatura alta da semente, logo após a colheita, é inapropriada para sua 
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armazenagem, mesmo em regiões de maior altitude, requerendo a aeração com a 

insuflação de ar frio noturno ou ar resfriado. 

 

 

3.2 Qualidade das sementes de soja 

 

A semente, para ser classificada como de alta qualidade, precisa se enquadrar em 

padrões que incluem o somatório de atributos físicos, fisiológicos, genéticos e sanitários. 

Para promover bom desempenho no campo, proporcionando população ideal de plantas, é 

preciso considerar os fatores citados, pois, assim, os índices de produtividade serão maiores 

(FRANÇA NETO et al., 2010; MARCOS FILHO, 2005). 

O controle da qualidade assume importância fundamental para assegurar o sucesso 

na produção de sementes, quer seja na fase de campo ou nas etapas de beneficiamento e 

armazenamento (KRZYZANOWSKI et al., 2006). A qualidade das sementes reflete 

diretamente no desenvolvimento da cultura, gerando plantas de elevado vigor, uniformidade 

de população e ausência de doenças transmitidas via semente (SILVA; LAZARINI; SÁ, 

2010).  

Entre as exigências da produção de sementes, a principal é a qualidade, pois nelas 

se encontram todos os genes que caracterizam a espécie e a cultivar. Para se obter 

sementes de qualidade, a produção deve ser realizada com controle rigoroso sobre todos os 

fatores que possam reduzir a qualidade. Esse controle se estende até a comercialização, de 

forma a garantir a qualidade genética, fisiológica, sanitária e a pureza física (PANOFF, 

2013). 

De acordo com Marcos Filho (2005), a deterioração de sementes pode ser definida 

como um processo degenerativo e contínuo, que se inicia no estádio após a maturidade 

fisiológica, continuando até a perda da viabilidade e a morte da semente. Dependendo das 

condições ambientais e de manejo, pode haver, por conseguinte, a redução da qualidade 

fisiológica das sementes pela intensificação do fenômeno da deterioração. 

Tunes et al. (2011) destacaram que a qualidade das sementes pode ser 

caracterizada pela germinação e pelo vigor, o qual pode ser definido como a somatória de 

atributos que conferem à semente o potencial de germinar, emergir e resultar rapidamente 

em plântulas normais sob ampla diversidade de condições ambientais. 

A obtenção de sementes de soja de alta qualidade depende do correto manejo dos 

campos de produção. Alguns trabalhos revelam que a qualidade fisiológica das sementes 

em um campo de produção não é uniforme, sendo afetadas, dentre outros fatores, pelo teor 

dos nutrientes e pela compactação do solo, que apresentam variabilidade espacial 

(MATTIONI; SCHUCH; VILLELA, 2011; MATTIONI et al., 2012). 
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A temperatura e o teor da água elevados, separadamente ou associados, no 

momento da colheita, são as principais causas de perda de qualidade fisiológica da 

semente, pois são responsáveis pela biodeterioração da semente de soja. Portanto, é 

necessário baixar rapidamente pelo menos um desses fatores. O fator mais fácil e rápido de 

ser modificado é a temperatura (LAZZARI, 1997). O mesmo autor afirma que a aeração, 

com ar resfriado artificialmente, pode representar um avanço significativo na conservação de 

sementes, trazendo vantagens reais ao sementeiro pela redução do descarte de lotes. 

Devido ao seu elevado teor de proteínas e óleo, a semente de soja é muito 

susceptível à deterioração, antes da colheita e durante o processamento e armazenamento. 

A alta temperatura, umidade, estresse durante o desenvolvimento da semente e maturidade 

podem levar à deterioração. Essa deterioração inclui produção de sementes anormais, 

redução na germinação, vigor e capacidade de armazenamento, bem como redução da 

qualidade nutricional (WANG et al., 2012). 

De acordo com Barreto e Demito (2009), a temperatura e teor de água, são os dois 

fatores decisivos na manutenção da qualidade das sementes durante a armazenagem. O 

resfriamento artificial pode proporcionar condições adequadas para a armazenagem de 

sementes, pois permite insuflar ar frio através da massa de sementes e manter a 

temperatura baixa, de forma a impedir a infecção e desenvolvimento de fungos, 

independente da região geográfica. Muitas empresas que armazenam as sementes em 

sacas também poderão aplicar a tecnologia de refrigeração. É suficiente dispor de um ou 

mais silos (de madeira, metálico ou de alvenaria), que possibilite resfriar a semente a granel 

para logo ser ensacada. A temperatura deve permanecer entre 13 e 15ºC. 

Além das características do genótipo, em conferir maior ou menor qualidade das 

sementes de soja, as condições meteorológicas podem interferir na qualidade, pois locais 

com boa distribuição de chuvas ou cultivos com irrigação favorecem a obtenção de 

sementes de alta qualidade (VUJAKOVIC et al., 2011). 

A maturidade fisiológica das sementes ocorre quando cessa o acúmulo de matéria 

seca. Neste ponto, a semente está com a máxima viabilidade e vigor. Normalmente, essa 

transição é marcada pela passagem da coloração verde para a amarela das vagens e, a 

semente de soja encontra-se com, aproximadamente, 50% de teor de água, estando pronta 

para iniciar a próxima geração (PESKE; VILLELA; MENEGHELLO, 2012). 

No período compreendido entre a maturidade fisiológica e a colheita, as sementes 

ficam expostas às condições meteorológicas e sofrem deterioração por umidade, agravando 

esse processo em locais de clima quente e úmido, durante a fase de maturação. O 

agravamento dos danos ocorre devido ao longo período de exposição da semente no 

campo, que está relacionado à variação e desuniformidade da maturação, dentro da 

população de plantas, o que aumenta o período de permanência das sementes no campo 

(FRANÇA-NETO et al., 2005). 
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De modo geral, a qualidade das sementes decresce a partir da maturidade 

fisiológica, dependendo das condições climáticas, principalmente, a temperatura e a 

umidade relativa do ambiente em que ficam expostas, até atingir o momento de colheita 

(GARCIA et al., 2004). 

 

3.2.1 Pureza 

 

A análise de pureza é uma característica que reflete a composição física ou 

mecânica de um lote de sementes, na qual se podem identificar diferentes espécies de 

semente e materiais inertes, geralmente presentes em uma amostra, bem como determinar 

a quantidade ou proporção desses constituintes no lote (BRASIL, 2009). 

Para a caracterização de um lote, bem como sua qualidade e vigor, a indicação de 

pureza, germinação e vigor não são suficientes, o que não exclui sua importância 

(GOULART, 1997). 

 

3.2.2 Germinação 

 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a germinação de 

sementes pode ser entendida como a emergência e desenvolvimento das estruturas 

essenciais, para que a planta possa, sob condições favoráveis, se desenvolver no campo 

(BRASIL, 2009). Para que isso ocorra, a plântula precisa apresentar sistema radicular e 

parte aérea bem desenvolvidos. No início do desenvolvimento da soja, a germinação 

uniforme e o crescimento vigoroso são fatores essenciais para que se mantenha o máximo 

potencial produtivo geneticamente contido nas sementes (SILVA, 1998; BAUDET; PESKE, 

2007). 

A temperatura é um fator importante no processo de germinação de sementes, 

determinando seus limites e a taxa de sua ocorrência, agindo também na quebra e indução 

de dormência (BEWLEY; BLACK, 1994). Grande número de espécies possui reação 

germinativa favorável à alternância de temperatura, devido à semelhança do que acontece 

ao natural, quando as temperaturas diurnas são mais altas que as temperaturas noturnas 

(CARVALHO; NAKAGAWA, 2000; POPINIGIS, 1985). 

A germinação das sementes é influenciada por fatores ambientais, como temperatura 

e substrato, os quais podem ser manipulados, a fim de otimizarem a porcentagem, 

velocidade e uniformidade de germinação, resultando na obtenção de plântulas mais 

vigorosas e na redução de gastos de produção (NASSIF; VIEIRA; FERNANDES, 1998). 
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3.2.3  Vigor 

 

O vigor das sementes exerce efeitos diretos no crescimento inicial de plantas, o que 

reflete na habilidade competitiva da cultura com plantas daninhas, as quais têm menor 

crescimento. Além disso, quando em competição maximizada por recursos, o vigor das 

sementes influencia diretamente na produtividade de grãos e sementes (DIAS; MONDO; 

CÍCERO, 2010). 

Em especial no cultivo da soja, o conceito de vigor, tem sido bastante difundido pelo 

setor produtivo. A Associação Oficial dos Analistas de Sementes dos Estados Unidos 

publicou uma boa definição desse conceito (AOSA, 2009), pela qual se pode entender que 

vigor são aquelas propriedades das sementes que determinam seu desempenho, para 

emergência rápida e uniforme, bem como o desenvolvimento de plântulas normais, mesmo 

em diferentes condições de ambiente.  

O vigor, juntamente com a germinação, atinge o potencial máximo quando as 

sementes amadurecem, ou seja, ao atingirem o ponto de maturidade fisiológica. Entretanto, 

são as condições a que a semente estará exposta que determinarão sua qualidade 

(GARCIA et al., 2004).  

Para Krzyzanowski et al. (2006), o teste de tetrazólio permite conhecer a viabilidade 

e o vigor da semente, sendo possível diagnosticar os principais problemas que podem afetar 

sua qualidade: danos mecânicos, deterioração por umidade e dano por percevejo, que são 

os problemas que mais afetam a qualidade fisiológica da semente de soja. Este teste se 

destaca, para a soja, devido à sua rapidez, precisão e pelo número de informações 

fornecidas. Além de avaliar a viabilidade e vigor dos lotes, fornece o diagnóstico das 

possíveis causas da redução de sua qualidade. 

As instituições públicas de pesquisa e as universidades têm se preocupado, 

principalmente, com a condução de pesquisas que visem à adequação de procedimentos 

para a determinação do vigor, a identificação de sua eficiência e a tentativa de padronização 

para que as empresas produtoras possam utilizar essas informações para a composição de 

programas internos de controle de qualidade (VIEIRA, 1999). 

Schuch et al. (1999) verificaram que a redução no nível do vigor das sementes 

aumentou o tempo médio necessário para a protrusão das radículas, bem como reduziu o 

número médio de radículas emitidas por dia. A maior velocidade na emergência e a 

produção de plântulas com maior tamanho pode proporcionar às plantas provenientes das 

sementes vigorosas uma vantagem inicial no aproveitamento de água, luz e nutrientes. 

Vanzolini e Carvalho (2002) verificaram que as sementes mais vigorosas produziram 

plântulas de soja com maior comprimento de raiz primária e total. 
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3.3 Armazenamento de sementes de soja 

 

A armazenagem define-se como uma das importantes áreas de intermédio entre a 

produção no campo e o consumo das safras. Esse setor sofre determinantes influências 

socioeconômicas na disponibilidade quantitativa e qualitativa dos alimentos. Conforme Athié 

et al. (1998), as perdas de qualidade e quantidade no armazenamento ocorrem, 

principalmente, devido ao ataque de insetos, roedores, pássaros e deterioração por fungos. 

Estes agentes são responsáveis por perda estimada em, aproximadamente, 10% dos grãos 

produzidos no país que, somando-se às demais perdas ocorridas nas operações de pós-

colheita, podem chegar a 30% (LORINI; MIIKE; SCUSSEL, 2002). 

O armazenamento é uma prática fundamental, que pode ajudar na manutenção da 

qualidade fisiológica da semente, sendo também, um método pelo qual se pode preservar a 

viabilidade das sementes e manter seu vigor até a futura semeadura (AZEVEDO et al., 

2003). Para Cardoso, Binotti e Cardoso (2012), o processo de deterioração é inevitável, mas 

pode ser retardado, dependendo das condições de armazenamento e das características da 

semente. 

A partir do momento que as sementes são armazenadas, a preservação da 

qualidade fica na dependência do potencial fisiológico inicial e das condições de 

armazenamento, por isso esses são objetos de estudo de diversos autores. O 

armazenamento de sementes em condições de ambiente controlado (temperatura e 

umidade relativa do ar) permite conservá-las por longos períodos de tempo (BAUDET, 

2003). 

Devido às condições de umidade relativa e temperatura elevada em algumas regiões 

do Brasil, o armazenamento é um passo importante para a produção de soja. Por 

conseguinte, o estudo de problemas relacionados com o armazenamento de sementes e de 

grãos é permanente (BRAGANTINI, 2005), pois as tecnologias de armazenamento podem 

reduzir a deterioração de sementes de soja e o resfriamento artificial pode conservar 

sementes em armazém convencional, sem controle de temperatura.  

No Brasil, o resfriamento de sementes é feito antes do ensaque, mas o sucesso 

dessa técnica depende da manutenção da temperatura inicial das sementes ensacadas em 

níveis seguros, sem novo ciclo de resfriamento (DEMITO; AFONSO, 2009). 

Durante a fase de armazenamento de sementes de soja, os danos que mais 

contribuem para a redução na germinação e vigor são os causados pelo teor de água e 

danos mecânicos (MOREANO et al., 2011). De acordo com os autores, esses tipos de 

danos evoluem significativamente durante a armazenagem, resultando em grandes perdas 

na qualidade, uma vez que a temperatura mais baixa durante o armazenamento reduz o 
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metabolismo das sementes (DEMITO; AFONSO, 2009), estabilizando a deterioração 

provocada pelos danos que já estão presentes na semente antes do armazenamento.  

 

 

3.4 Resfriamento de sementes de soja 

 

No Brasil e em outras regiões de climas semelhantes, favoráveis ao desenvolvimento 

de insetos-praga, fungos e outros organismos, a aplicação das técnicas de resfriamento, 

utilizando-se o ar resfriado artificialmente, tem se mostrado eficiente e viável 

economicamente. A tecnologia para resfriar grãos armazenados não é nova, porém, pouco 

utilizada nos países de clima tropical e subtropical. Sua utilização no Brasil vem 

acontecendo de forma econômica e eficiente (LACERDA FILHO; DEMITO; CASTRO MELO, 

2008). 

Assim, consolidou-se, nos últimos anos, a tecnologia de resfriamento de sementes, 

que se tornou muito útil para os produtores de semente de soja das regiões de clima 

tropical. O resfriamento de grãos agrícolas é uma técnica eficaz e econômica para a 

manutenção das qualidades desejadas ao produto, quando a sua utilização se destina à 

alimentação humana, animal ou como sementes (LACERDA FILHO; DEMITO; CASTRO 

MELO, 2008). 

No atual estágio da tecnologia de resfriamento, podem-se resfriar sementes a granel, 

tanto em silos (processo estático) como na linha de beneficiamento (processo dinâmico). As 

sementes resfriadas podem ser armazenadas em silos ou bolsas, sem a necessidade de 

climatizar armazéns, evitando-se assim, o esforço técnico e financeiro que representa o 

tratamento de ar de grandes ambientes.  

O resfriamento artificial dinâmico de sementes agrega uma nova etapa durante o 

processo de classificação de sementes. Porém, a viabilidade técnica depende de um 

aspecto de extrema importância, a estabilidade térmica das sementes, isto é, a manutenção 

de baixos níveis de temperaturas em sementes armazenadas em sacas. A estabilidade 

térmica das sementes depende, dentre outros fatores, da transferência de calor entre o ar 

do interior do armazém e as sementes ensacadas, sendo um fenômeno físico complexo, 

pois envolve transferências de calor, principalmente, por condução e convecção (DEMITO, 

2006). 

No Brasil, esta técnica é empregada de várias formas, como o sistema que permite o 

resfriamento das sementes no momento do ensaque, após o beneficiamento ou em big-bags 

na recepção (armazenamento provisório). Entretanto, o sucesso dessa técnica se 

fundamenta na possibilidade de manutenção da temperatura inicial das sementes 

ensacadas em níveis seguros. Com a técnica da refrigeração é possível armazenar grãos 
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com segurança, mesmo com teores de umidade acima da indicada para o armazenamento 

convencional (MAIER; NAVARRO, 2002). 

O controle artificial da temperatura de sementes armazenadas é possível, seja por 

meio de câmaras frias que mantêm a temperatura e a umidade sob condições controladas 

ou por meio de resfriamento artificial da massa de sementes a granel. Cardoso et al. (2004), 

em estudo sobre o armazenamento em sistema a frio, denominado Frioequável®, com 

sementes de soja tratadas ou não com fungicida, ao longo de oito meses de 

armazenamento, verificaram que, mesmo sob o sistema a frio, as sementes de soja 

armazenadas na parte superior das pilhas sofreram redução da qualidade fisiológica, ao 

longo do armazenamento. 

Forti, Cícero e Pinto (2010), avaliando condições de armazenamento sobre a 

qualidade de sementes de soja, observaram que houve menor evolução de danos por 

“umidade” em sementes de soja armazenadas em câmara fria, enquanto que o ambiente 

não controlado foi o que proporcionou maior evolução do referido dano. Esses autores 

observaram, por meio de testes de germinação e vigor, que o ambiente de armazenamento 

não controlado ocasionou maior redução do potencial fisiológico nas sementes de soja, em 

comparação com a câmara seca (50% UR e 20ºC) e câmara fria (90% UR e 10ºC). 

Demito e Afonso (2009) estudaram a qualidade das sementes de soja, para avaliar a 

estabilidade térmica das sementes de soja resfriadas artificialmente e conservadas em 

armazém convencional, em silos, durante 140 dias. Concluíram que as sementes de soja 

mantiveram estabilidade térmica por todo o período de armazenagem, em especial nos 

locais mais profundos na pilha, e que as sementes resfriadas mantiveram o poder 

germinativo dentro do padrão comercial (80%). 

Smaniotto et. al. (2014) armazenaram sementes de soja por 180 dias, com três 

teores de água (12, 13 e 14%), em ambiente de laboratório (27ºC) e em ambiente 

climatizado (20ºC). Ao monitorar a qualidade fisiológica, verificaram que as sementes com 

maior teor de água (14%) perderam qualidade, no decorrer do tempo. Também concluíram 

que o ambiente climatizado proporcionou maior conservação da qualidade fisiológica das 

sementes, em todos os teores de água. 

Ao avaliarem dois lotes de sementes de soja armazenadas por três meses, um sem 

resfriamento e o outro com sementes resfriadas até 18ºC antes do ensaque, Virgolino et. al. 

(2014) observaram redução na qualidade fisiológica das sementes, durante o 

armazenamento, e que o resfriamento antes do armazenamento, tanto em big-bag quanto 

em papel Kraft, não influenciaram na redução da qualidade fisiológica das sementes de soja. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

As sementes de soja utilizadas foram provenientes da empresa de sementes ELLIT, 

localizada no município de Cruzália, estado de São Paulo, na latitude 22º44'08" Sul e 

longitude 50º47'37" Oeste, altitude de 318 metros. O experimento foi composto por três 

blocos de 400 sacos de sementes cada, de polipropileno trançado, sendo estes: 

1 - Semente com resfriamento dinâmico, ensacada e mantida em armazém 

climatizado; 

2 - Semente ensacada à temperatura ambiente e mantida em armazém convencional 

(testemunha); 

3 - Semente ensacada à temperatura ambiente e mantida em armazém climatizado. 

 

A temperatura da massa de semente foi monitorada através de sensores “PENTA,” 

os quais foram instalados em dois pontos de cada um dos blocos (Figura 1). Essa fase do 

experimento foi realizada na empresa. 

 

 

Figura 1 Croqui do experimento. 

Notas: As iniciais B1S1 e B1S2 representam sementes resfriadas e mantidas em ambiente 
climatizado (pilha 1); B2S1 e B2S2 são as sementes ensacadas à temperatura ambiente e 
mantidas em ambiente climatizado (pilha 2); B3S1 e B3S2 sementes ensacadas à 
temperatura ambiente e mantidas em armazém convencional (pilha 3). 

 

No momento do empilhamento, foram realizadas as amostragens iniciais e 

encaminhadas ao Laboratório de Avaliação de Sementes e Plantas (LASP), do Centro de 

Ciências Exatas e Tecnológicas, UNIOESTE, campus de Cascavel, para realização dos 

testes de qualidade. Concomitante ao armazenamento na empresa, as amostras foram 

acondicionadas e dispostas em câmaras com controle de temperatura para simular as 

mesmas condições do armazém. Dessa forma, havia uma câmara climatizada com 

temperatura ajustada e específica, conforme o registro de cada sensor instalado nos blocos, 

na empresa, totalizando seis temperaturas. 

Pil

ha 1 

P

ilha 2 

P

ilha 3 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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A empresa repassava, semanalmente, as temperaturas correspondentes em que se 

encontrava a massa de sementes, controlada por meio dos sensores e, em laboratório, as 

temperaturas eram ajustadas na câmara conforme se encontravam no armazém, de modo a 

simular condições semelhantes de armazenamento. Sendo que a temperatura da soja 

resfriada, no momento do ensaque, estava entre 14 e 15ºC. 

Inicialmente e a cada 30 dias, até os 150 dias, uma amostra era retirada das 

câmeras e as sementes eram submetidas aos testes de controle de qualidade: teor de água, 

massa de cem sementes, germinação, crescimento de plântulas e emergência em areia. 

Para avaliação do vigor e da viabilidade, foram aplicados os testes de tetrazólio, 

envelhecimento acelerado, hipoclorito de sódio, deterioração controlada e teste de frio, ao 

início e término do experimento.  

No final do período de armazenamento, aos 150 dias, amostras foram coletadas na 

empresa e encaminhadas ao LASP para realização dos testes de tetrazólio, envelhecimento 

acelerado, hipoclorito de sódio, deterioração controlada e teste frio. Desta forma, os 

resultados puderam ser comparados aos obtidos no laboratório.  

 

 

4.1 Pureza inicial  

 

A análise da pureza foi realizada unicamente, no início do experimento, para 

caracterizar o lote. A amostra de trabalho foi obtida por homogeneização e divisão da 

amostra média. Duas amostras ou subamostras de 100 g de cada repetição, de cada 

temperatura, foram examinadas e separadas nos componentes: 

- sementes íntegras ou puras; 

- outras sementes; 

- sementes quebradas; 

- sementes trincadas; 

- sementes chochas; 

- sementes sem casca; 

- sementes enrugadas; 

- sementes manchadas; 

- material inerte. 

Todos os componentes foram pesados em gramas com a precisão de 0,001 g e a 

porcentagem foi calculada com duas casas decimais, conforme a metodologia proposta por 

Brasil (2009). 

 

 



14 
 

 
 

4.2  Teor de água 

 

O teor de água foi determinado pelo método da estufa a 105 ºC (BRASIL, 2009). 

Para isto, foram pesadas duas repetições de aproximadamente 5 g de cada tratamento, 

colocadas em estufa a 105 ºC  3 ºC durante 24 horas e então foram pesadas novamente, 

sendo o grau de umidade das sementes obtido pela Equação 1: 

 

% de Umidade (U) = (100 (P-p)) / (P - t)           (1) 

 

Em que: 

P  = peso inicial;  

p  = peso final;  

t  = peso da tara, somente do recipiente com tampa. 

 

 

4.3  Massa de 100 sementes 

 

A análise foi realizada, utilizando-se quatro repetições de 100 sementes, contadas ao 

acaso, para cada tratamento. Em seguida, as sementes foram pesadas em balança de 

precisão de 0,001 g e os resultados transformados em gramas.  

 

 

4.4 Porcentagem de germinação 

 

Para realização do teste foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes de cada 

tratamento, semeadas em papel germiteste, previamente umedecido com quantidade de 

água equivalente a 2,5 vezes a massa do substrato seco, e colocados em germinador a 

temperatura de 25 ºC. As avaliações foram realizadas no sétimo dia, após a instalação do 

teste e os resultados foram expressos em porcentagem de plântulas normais (NAKAGAWA 

et al., 1999; BRASIL, 2009).  
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4.5  Teste frio 

 

O teste de frio foi realizado, de acordo com Barros et al. (1999), utilizando-se papel 

germiteste como substrato, com quatro repetições de 50 sementes, distribuídas 

uniformemente sobre o papel substrato umedecido com água equivalente a 2,5 vezes a 

massa do substrato seco. Em seguida, foram colocados dentro de sacos plásticos e levados 

ao refrigerador a 10 ºC, durante sete dias. Após esse processo, os rolos de papel foram 

transferidos para um germinador a 25 ºC, onde permaneceram por cinco dias para posterior 

avaliação. Os resultados foram expressos em porcentagem de plântulas normais, de acordo 

com as Regras para Análise de Sementes do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (BRASIL, 2009). 

 

 

4.6  Envelhecimento acelerado 

 

Neste teste foi adotada a metodologia recomendada pela AOSA (1983) e 

complementada por Marcos Filho (1999). Aproximadamente, 200 sementes ou 40 a 45 g 

para cada tratamento foram distribuídas em camada única sobre uma tela de alumínio fixada 

no interior do gerbox, funcionando como um compartimento individual. Em cada gerbox, 

foram adicionados 40 mL de água e colocados em câmara de envelhecimento, regulada a 

41 ºC. Após o período de exposição de 48 horas, as sementes foram submetidas ao teste de 

germinação, seguindo também as recomendações das Regras para Análises de Sementes, 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2009). 

 

 

4.7 Teste de hipoclorito 

 

Para o teste de hipoclorito foram utilizadas duas repetições de dez sementes puras, 

separadas em copos plásticos e adicionada solução de hipoclorito a 20%, quantidade 

necessária para que as sementes ficassem submersas, permanecendo assim por, 

aproximadamente, dez minutos. Após esse período, as sementes foram retiradas da solução 

e colocadas sobre papel toalha, avaliando individualmente as sementes intumescidas, que 

indicam o número de sementes danificadas e, também, as que permaneceram intactas, 

consideradas íntegras (KRZYZANOWSKI; FRANÇA-NETO; COSTA, 2004). Os resultados 

foram expressos em porcentagem de sementes danificadas. 
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4.8 Deterioração controlada  

 

Para realização do teste, amostras de 250 sementes, de cada tratamento, foram 

umedecidas até atingir teor de água de 15,5%, o que ocorreu aos 15 minutos de embebição, 

conforme adaptação de Rossetto e Marcos Filho (1995). Em seguida, foram colocadas em 

saquinhos de alumínio revestidos com plástico tipo zip. Estes foram mantidos em banho-

maria, a 40 ºC, durante 48 horas. Em seguida, foi conduzido o teste de germinação, com 

avaliação no quarto dia após a semeadura. 

 

 

4.9  Crescimento de plântula 

 

Neste teste foram utilizadas folhas de papel germiteste, como substrato, umedecidas 

na proporção de 2,5 vezes a massa do papel. Em uma linha reta, traçada com lápis cópia no 

sentido longitudinal, localizada no terço superior do papel já umedecido, foram colocadas 

dez sementes, uniformemente, posicionando as sementes com o hilo voltado para o lado. 

Quatro repetições, para cada tratamento, agrupadas com atilhos de borracha, foram 

colocadas no germinador a 25 °C. No oitavo dia, realizou-se a avaliação das plântulas e 

foram medidas a parte aérea e raiz de cada repetição. Os resultados foram expressos em 

centímetros (NAKAGAWA et al., 1999). 

 

 

4.10 Emergência em areia 

 

Para o teste de emergência em areia, foram semeadas quatro repetições de 

50 sementes por tratamento, em caixas plásticas, contendo como substrato areia de textura 

média, umedecida com água e reumedecida quando necessário, mantidas em condições de 

laboratório, sob temperatura ambiente. Ao oitavo dia, realizou-se a contagem de plântulas 

emergidas. Os resultados foram expressos em porcentagem (BRASIL, 2009).  
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4.10.1 Índice de velocidade da emergência 

 

Para obtenção do índice de velocidade de emergência (IVE) foram utilizados os 

dados do teste de emergência em areia, somando-se o número de plântulas emergidas, 

dividido pelo número de dias transcorridos a partir da semeadura. O cálculo seguiu a 

Equação 2, proposta por MAGUIRE (1962). 

 

IVE =  ∑ ( Ni/Di)             (2) 

 

Em que: 

IVE = índice de velocidade de emergência; 

Ni = Número de plântulas emersas no dia; 

Di = I-ésimo dia após a semeadura; 

I = índice de variação. 

 

 

4.11 Teste de tetrazólio 

 

Inicialmente foi preparada uma solução estoque a 1,0%, misturando-se 10,0 g do sal 

de tetrazólio em 1,0 L de água destilada. Para obtenção da solução a 0,075%, utilizou-se 

0,75 mL da solução estoque em 925 mL de água destilada. Foram separadas 100 sementes 

de cada tratamento (duas repetições de 50 sementes cada), conforme sugerido pela AOSA 

(1983). As sementes foram embaladas em papel de germinação umedecido e mantidas 

nestas condições por 16 horas a 25 °C. Decorrido esse período, as sementes foram 

colocadas em recipientes plásticos, a fim de receberem a solução de tetrazólio a 0,075%, 

permanecendo totalmente submersas. Essas sementes foram levadas ao germinador a 

35 °C a 40 °C por, aproximadamente, 150 a 180 minutos (2,5 a 3 h).  

Alcançada a coloração ideal, as sementes foram retiradas do germinador e, em 

seguida, lavadas com água comum e mantidas submersas em água até o momento da 

avaliação (BRASIL, 2009).  

As sementes foram classificadas com o número de sementes potencialmente 

germináveis, classificadas dentro das classes viáveis de 1 a 5 (1 - Mais alto vigor; 2 - Alto 

vigor; 3 - Vigor médio; 4 - Vigor baixo; 5 - Vigor muito baixo) e as não viáveis, nas classes 

6 a 8 (6 e 7 - Não viável; 8 - Semente morta) (FRANÇA NETO et. al., 1998). 
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4.12 Delineamento experimental 

 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3 x 2 

(três condições de armazenamento X dois pontos de coleta), resultando em seis 

tratamentos. A análise estatística foi realizada utilizando-se o software Sisvar® (FERREIRA, 

2008). Nas análises, para testar a significância de diferenças entre as médias dos 

tratamentos, foi utilizado o teste de médias Scott-Knott. Para analisar possíveis correlações 

dos testes aplicados com o tempo de armazenamento, foram feitos gráficos de regressão 

linear. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Com o objetivo de caracterizar o lote de sementes de soja, foi verificada a pureza 

inicial. As sementes apresentaram alta qualidade física, com pureza igual a 98%. Segundo 

Delouche (1967) e Oliveira et al. (1999), os principais danos mecânicos podem ocorrer 

durante o beneficiamento, influenciando a qualidade física e fisiológica das sementes. 

Durante o processo, as quedas, o transporte, as esteiras, elevadores e outros 

equipamentos, podem causar dano às sementes, dependendo do tipo de beneficiamento e 

embalagem. 

Na Figura 2 são apresentadas as temperaturas médias mensais para cada 

tratamento, em relação ao tempo de armazenamento, as quais foram informadas 

semanalmente pela empresa de sementes ELITT e reproduzidas nas câmaras contidas no 

laboratório, com ajuste de temperatura. 

 

 

Figura 2 Médias mensais de temperatura, em relação aos tempos de armazenamento. 

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3).  
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A temperatura da massa de sementes, resfriadas ou não, entrou em equilíbrio 

térmico com o ambiente dez dias após o resfriamento. Zuchi (2011) encontrou temperaturas 

semelhantes entre os lotes de sementes, em que a temperatura da massa de sementes 

resfriadas foi equivalente à temperatura das sementes que estavam armazenadas sob 

condição ambiente em quinze dias. Observou-se, na Figura 2, que a temperatura da massa 

de sementes aumentou, em média, 2 °C entre os 100 e 150 dias de armazenamento, em 

todos os tratamentos e, ao mesmo tempo, as temperaturas externas também aumentaram 

(Figura 3). Porto (2004) observou que o resfriamento de sementes de soja armazenadas a 

granel não apresentou gradiente de temperatura ao final do processo e que a qualidade das 

sementes foi mantida por mais de seis meses.  

Na Figura 3 são apresentadas as temperaturas máximas, mínimas e médias, bem 

como a precipitação e a umidade relativa, referentes aos meses de maio a dezembro de 

2015, correspondentes ao período de realização do experimento. Os dados dizem respeito à 

região de Londrina - PR, por ser próxima à cidade de Cruzália - SP, local onde o 

experimento foi desenvolvido. Os dados foram cedidos pelo Sistema Meteorológico do 

Paraná (SIMEPAR). 

 

Figura 3 Médias mensais das temperaturas máximas, mínimas e médias, da precipitação 
e umidade relativa, referentes aos meses de maio a dezembro de 2015. Londrina 
– PR. 

 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados referentes à massa de cem sementes, 

de soja, avaliadas nos períodos de 0 a 150 dias, sob condições de armazenamento. Os 

resultados estão expressos em gramas.  

Um fator muito importante a ser considerado, sobre a umidade e a temperatura, é a 

respiração da massa de sementes. Esse processo ocorre em nível celular, tanto na 

presença quanto na ausência de oxigênio, liberando energia em forma de calor. Quando o 
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grau de umidade das sementes é muito alto, a taxa respiratória também aumenta, fazendo 

com que aumente o metabolismo da massa e, consequentemente, os riscos de 

deterioração. Esse aumento da respiração, devido ao aumento de umidade, acaba por 

desencadear outros processos, como o aumento da atividade enzimática (PESKE; VILLELA; 

MENEGHELLO, 2012). Tudo faz crer que, neste experimento, as sementes armazenadas 

em temperatura ambiente não perderam sua viabilidade e vigor, principalmente, devido à 

umidade relativa do ar que, na região, manteve-se baixa durante todo o desenvolvimento da 

pesquisa (Figura 3). 

 

Tabela 1 Massa de 100 sementes de soja submetidas a condições de armazenamento, 
Cascavel - PR, 2015 

Tratamentos Inicial 30 60 90 120 150 

B1S1 12,8 12,7 12,4 12,0 12,2 12,7 

B1S2 12,8 12,9 12,7 12,4 12,0 12,9 

B2S1 12,6 13,9 12,6 12,1 12,5 13,0 

B2S2 12,6 13,1 12,4 11,6 12,4 13,2 

B3S1 12,6 12,6 12,3 12,0 12,2 12,6 

B3S2 12,6 12,4 12,6 12,2 12,4 12,7 

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3).  

 

Não houve diferença significativa entre os tratamentos no decorrer do 

armazenamento, indicando sementes de alta qualidade, visto que não ocorreu perda de 

massa por deterioração. O mesmo padrão, sem alteração significativa, foi verificado quando 

Demito e Afonso (2009) estudaram sementes resfriadas em silos, com temperaturas 

variando entre 12 e 15 ºC.  

Para verificar a existência de relação entre a variável massa de 100 sementes e o 

tempo de armazenamento, utilizou-se a regressão, cuja representação gráfica encontra-se 

na Figura 4.  
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Figura 4 Regressão da massa de cem sementes com o tempo de armazenamento. 

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3). 

 

Pode-se observar relação significativa entre os tratamentos B1S1, B2S2 e B3S1 com 

o tempo de armazenamento, no que diz respeito à massa de 100 sementes. Observa-se 

decréscimo na massa para B1S1 e B3S1 próximo aos setenta dias de armazenamento, o 

mesmo ocorreu com os teores de água e, ao final, houve aumento dos valores em ambos os 

tratamentos. Para o tratamento B2S2 observa-se aumento da massa aos trinta dias, uma 

queda acentuada aos cem dias e posterior aumento até os 150 dias de armazenamento. 

Na Tabela 2 são apresentados os resultados referentes ao teor de água das 

sementes de soja, avaliadas nos períodos de 0 a 150 dias, sob condições de 

armazenamento. Os resultados estão expressos em porcentagem de umidade. 

 

Tabela 2 Porcentagem do teor de água em sementes de soja submetidas a condições de 
armazenamento, Cascavel - PR, 2015 

Tratamentos Inicial 30 60 90 120 150 

B1S1 12,0 12,3 12,0 9,8 10,4 12,5 

B1S2 12,0 14,3 13,9 10,7 10,4 13,3 

B2S1 12,0 13,1 11,5 9,1 9,4 11,0 

B2S2 12,0 14,5 11,7 9,2 9,8 13,0 

B3S1 12,0 9,8 10,1 9,8 9,6 9,9 

B3S2 12,0 10,0 11,1 9,8 9,6 9,1 

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
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ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3).  

 

A porcentagem de umidade nas sementes de soja não diferiu significativamente, 

porém, observou-se decréscimo nos valores aos 90 e 120 dias de armazenamento, para 

todos os tratamentos e, aos 150 dias, para B3S1 e B3S2.  

Pesquisando os fatores temperatura e umidade no armazenamento de sementes de 

soja, Zuchi et al. (2013) afirmaram que o resfriamento artificial melhorou a manutenção da 

qualidade fisiológica das sementes, mas que não se justifica em sementes que apresentem 

alto desempenho fisiológico. Para Demito e Afonso (2009), entretanto, avaliando sementes 

de soja resfriadas artificialmente antes de serem estocadas no armazém, verificaram que as 

sementes resfriadas mantiveram o poder germinativo dentro do padrão comercial, enquanto 

a testemunha apresentou valores abaixo do padrão. No experimento desta pesquisa, todas 

as amostras mantiveram-se acima do padrão comercial, independente do resfriamento. 

Demito e Afonso (2009) verificaram redução do teor de água em sementes de soja 

resfriadas artificialmente em silos. Alencar et al. (2008) observaram aumento no teor de 

água para grãos de soja armazenados com teor de água de 14,8% (b.u) a 30 °C e 83% de 

UR e 12,8 e 14,8% (b.u) na temperatura de 40 ºC e UR e de 80 e 86%, respectivamente. 

Provavelmente, devido à atividade respiratória dos grãos, esse aumento foi encontrado aos 

30 e 150 dias de armazenamento, quando a temperatura da massa de grãos esteve 

elevada. 

Para verificar a existência de relação entre teor de água e tempo de armazenamento 

das sementes, utilizou-se a regressão polinomial, cuja representação gráfica encontra-se na 

Figura 5. Para as sementes do tratamento B1S1, observou-se constância no teor de água 

das sementes armazenadas ao longo de 150 dias. Contudo, para as sementes do 

tratamento B1S2, B2S1 e B3S2 houve tendência de redução no teor de água, ao longo do 

período de armazenamento. No início do armazenamento, ocorreram temperaturas amenas 

comparativamente àquelas ocorridas no período próximo a 150 dias. A umidade das 

sementes está relacionada à temperatura do ar e, consequentemente, à sua umidade 

relativa. A temperatura é inversamente proporcional à umidade relativa do ar, sendo que 

temperaturas mais altas refletem no menor conteúdo de água que o ar contém, em relação 

ao que poderia conter (PESKE; VILLELA; MENEGHELLO, 2012). 
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Figura 5 Gráfico de regressão das variáveis porcentagem de teor de água com o tempo 
de armazenamento.  

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3). 

 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados referentes à germinação das sementes 

de soja, avaliadas nos períodos de 0 a 150 dias, sob condições de armazenamento. Os 

resultados estão expressos em porcentagem de germinação.  

 

Tabela 3 Porcentagem de germinação de sementes de soja submetidas a condições de 
armazenamento, Cascavel - PR, 2015 

Tratamentos Inicial 30 60 90 120 150 

B1S1 99,5 97,0 99,0 98,0 99,0 98,5 

B1S2 99,3 98,0 99,5 96,5 99,0 99,0 

B2S1 98,5 98,0 99,5 97,0 98,5 99,0 

B2S2 98,5 99,0 97,5 98,5 98,0 98,0 

B3S1 98,5 99,0 99,5 98,5 98,0 98,0 

B3S2 98,5 99,0 98,5 98,0 94,5 99,0 

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3).  

 

Não houve diferença significativa para a germinação das sementes, sendo que os 

tratamentos apresentaram médias acima de 94%. Tendo em vista que, para ser considerada 
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semente, é necessária a porcentagem de germinação mínima de 80%, conforme 

determinado na Resolução nº 051, de 18 de dezembro de 1986, da Secretaria da Agricultura 

e do Abastecimento (PARANÁ, 1986) e na Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003 (BRASIL, 

2003), todos os tratamentos mantiveram a germinação dentro do padrão. 

Os resultados foram condizentes aos encontrados por Demito e Afonso (2009), os 

quais resfriaram sementes de soja artificialmente (12 a 15 ºC) e observaram que, por 

140 dias de armazenamento, o poder germinativo foi mantido, concluindo que a qualidade 

das sementes foi preservada, devido à baixa temperatura durante o período de 

conservação. No presente trabalho de pesquisa, a qualidade foi mantida também nas 

sementes armazenadas à temperatura ambiente, o que pode ter ocorrido em função da alta 

qualidade fisiológica inicial das mesmas, e das condições climáticas favoráveis (Figura 3). 

Na Figura 6 encontra-se o gráfico de regressão entre as variáveis germinação e 

tempo de armazenamento das sementes, a fim de averiguar a possível relação entre os 

mesmos. No tratamento B1S2, observou-se tendência linear com pequeno aumento da 

porcentagem de germinação ao longo do armazenamento. Em B3S2, ocorreu pico de 

germinação aos trinta dias e decréscimo aos cento e vinte dias, com posterior aumento ao 

longo do armazenamento. 

 

 

Figura 6 Gráfico de regressão das variáveis porcentagem de germinação com o tempo de 
armazenamento.  

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3). 
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Almeida et al. (2010) verificaram queda linear na germinação das sementes de soja 

durante o armazenamento de 80 dias, em condições ambientais. O mesmo foi observado 

neste experimento, porém, aos 120 dias, para o tratamento B1S2 (Figura 6), momento em 

que a temperatura ambiente esteve mais elevada (Figura 3). Afonso Júnior, Corrêa e Faroni 

(2000) verificaram redução significativa na viabilidade das sementes de soja, a partir dos 

dez dias de armazenamento, trabalhando com teores de água mais elevados (15 e 

20% b.u). Constataram que o potencial de germinação das sementes diminuiu com o 

aumento do teor de água das sementes, da temperatura e do período de armazenagem. 

Na Tabela 4 são apresentados os resultados referentes ao comprimento da parte 

aérea de plântulas de soja, avaliadas nos períodos de 0 a 150 dias, sob condições de 

armazenamento. Os resultados estão expressos em cm. 

O comprimento da parte aérea não diferiu estatisticamente, porém, houve aumento 

no início do experimento e aos 150 dias de armazenamento, o que pode estar relacionado à 

temperatura do ambiente, que apresentou pequeno aumento no mês anterior (Figura 2). Ao 

mesmo tempo em que o comprimento da parte aérea aumentou, o comprimento da raiz 

também aumentou. 

 

Tabela 4 Comprimento da parte aérea de plântulas de soja submetidas a condições de 
armazenamento, Cascavel - PR, 2015 

Tratamentos Inicial 30 60 90 120 150 

B1S1 17,4 9,7 12,9 15,3 11,3 20,4 

B1S2 17,4 9,8 13,6 14,2 12,9 20,7 

B2S1 17,2 10,9 13,6 15,9 11,0 20,1 

B2S2 17,2 10,0 12,3 15,5 11,3 21,4 

B3S1 17,2 9,5 13,0 15,7 12,3 18,5 

B3S2 17,2 9,7 11,8 13,9 10,1 21,4 

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3).  

 

Para verificar a existência de correlação entre o comprimento da parte aérea e o 

tempo de armazenamento das sementes, utilizou-se a equação de regressão, cuja 

representação gráfica encontra-se na Figura 7. O comprimento da parte aérea demonstrou 

tendência à redução até, aproximadamente, os setenta dias de armazenamento, com 

posterior tendência ao acréscimo até os 150 dias. Contudo, vale ressaltar que plântulas 

cujas sementes foram mantidas sob o tratamento B2S2 demonstraram evidência de 

menores valores para o comprimento de parte aérea. 
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Figura 7 Gráfico de regressão do comprimento da parte aérea com o tempo de 
armazenamento. 

Notas:  As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3). 

 

Segundo Schuch et al. (2000) e Kolchinski, Schuch e Peske (2005), o decréscimo do 

vigor das sementes pode afetar a produção de massa seca e a taxa de crescimento das 

plantas, o que não ocorreu neste experimento devido ao alto vigor mantido pelas sementes.  

Na Tabela 5 são apresentados os resultados referentes à massa fresca da parte área 

de plântulas de soja, avaliada nos períodos de 0 a 150 dias, sob condições de 

armazenamento. Os resultados estão expressos em gramas.  

 

Tabela 5 Massa fresca da parte aérea de plântulas de soja submetidas a condições de 
armazenamento, Cascavel - PR, 2015 

Tratamentos Inicial 30 60 90 120 150 

B1S1 7,9 5,8 6,7 7,4 6,6 8,2 

B1S2 7,9 6,1 7,7 7,7 6,5 8,0 

B2S1 7,7 8,4 6,8 7,8 6,5 8,0 

B2S2 7,7 6,0 7,8 8,0 6,5 7,5 

B3S1 7,7 5,6 5,4 7,5 6,2 7,7 

B3S2 7,7 5,9 7,3 7,7 6,4 7,7 

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3).  
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Aos 150 dias de armazenamento, para os tratamentos B1S1, B1S2 e B2S1, 

observou-se aumento da massa fresca da parte aérea, o que pode estar relacionado ao 

aumento do comprimento da parte aérea (Tabela 4), porém não houve diferença estatística.  

A fim de averiguar a correlação entre a variável massa fresca da parte aérea e o 

tempo de armazenamento das sementes, utilizou-se a equação de regressão, cuja 

representação gráfica encontra-se na Figura 8. Houve relação significativa entre os 

tratamentos B1S1 e B3S1 e os dados da massa fresca ajustaram-se à tendência cúbica e 

de aumento, a partir dos 50 dias de armazenamento. Este leve aumento da massa fresca, 

aos 150 dias de armazenamento, pode estar relacionado ao aumento do comprimento da 

parte aérea, neste mesmo período. 

 

 

Figura 8 Gráfico de regressão da massa fresca da parte aérea com o tempo de 
armazenamento.  

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3). 

 

Na Tabela 6 são apresentados os resultados referentes à massa seca da parte aérea 

de plântulas de soja, avaliadas nos períodos de 0 a 150 dias, sob condições de 

armazenamento. Os resultados estão expressos em gramas.  
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Tabela 6 Massa seca da parte aérea de plântulas de soja submetidas a condições de 
armazenamento, Cascavel - PR, 2015 

Tratamentos Inicial 30 60 90 120 150 

B1S1 0,8 0,8 0,7 0,7 0,9 0,7 

B1S2 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 

B2S1 0,7 0,9 0,7 0,7 0,9 0,7 

B2S2 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 0,7 

B3S1 0,7 0,9 0,6 0,7 0,8 0,7 

B3S2 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 0,7 

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3).  

 

Quanto à massa seca da parte aérea, não foram encontradas diferenças 

significativas, mas houve pequeno aumento aos 120 dias de armazenamento. Henning et al. 

(2010) constataram que sementes vigorosas produzem plântulas com maiores quantidades 

de massa seca, em relação a sementes de menor vigor, o que indica que as sementes 

mantiveram-se vigorosas durante todo o armazenamento. 

Para verificar a existência de relação entre a massa seca da parte aérea e o tempo 

de armazenamento das sementes, utilizou-se a equação de regressão, cuja representação 

gráfica encontra-se na Figura 9. Houve tendência ao incremento na massa seca de parte 

aérea, até os 120 dias de armazenamento, com posterior tendência ao decréscimo, 

corroborando, parcialmente, os dados de matéria fresca da parte aérea. 
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Figura 9 Gráfico de regressão da massa seca da parte aérea, com o tempo de 
armazenamento.  

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3). 

 

Na Tabela 7 são apresentados os resultados referentes ao comprimento da raiz de 

plântulas de soja, avaliadas nos períodos de 0 a 150 dias, sob condições de 

armazenamento. Os resultados estão expressos em gramas.  

 

Tabela 7 Comprimento da raiz de plântulas de soja submetidas a condições de 
armazenamento, Cascavel - PR, 2015 

Tratamentos Inicial 30 60 90 120 150 

B1S1 18,2 13,9 17,6 15,4 13,6 13,8 

B1S2 18,2 14,4 16,4 14,9 14,3 14,2 

B2S1 19,7 14,5 16,6 16,7 12,9 13,9 

B2S2 19,7 13,7 14,5 14,4 13,3 15,9 

B3S1 19,7 14,7 16,5 14,5 13,7 14,9 

B3S2 19,7 15,10 14,5 14,9 12,8 15,3 

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3).  

 

Verifica-se que o comprimento da raiz não diferiu estatisticamente ao longo do tempo 

de armazenamento, porém foi maior numericamente no teste inicial, o que poderia estar 
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relacionado à qualidade da semente. Os pesquisadores Vanzolini e Carvalho (2002) 

verificaram que as sementes mais vigorosas produziram maior comprimento da raiz primária 

e comprimento total das plântulas. 

Na Figura 10 encontra-se o gráfico de regressão entre o comprimento da raiz e o 

tempo de armazenamento das sementes. Foi observada relação significativa entre os 

tratamentos B1S1, B1S2, B2S1 e B3S2, com o tempo de armazenamento, O comprimento 

da raiz demonstrou tendência linear para B1S1, durante os 150 dias de armazenamento. Os 

demais tratamentos mantiveram similaridade, com evidência de menores valores, em 

relação ao tratamento B1S1, porém com similaridade entre eles. 

 

 

Figura 10 Gráfico de regressão do comprimento da raiz com o tempo de armazenamento. 

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3). 

 

Na Tabela 8 são apresentados os resultados referentes à massa fresca da raiz de 

plântulas de soja, avaliadas nos períodos de 0 a 150 dias, sob condições de 

armazenamento. Os resultados estão expressos em gramas.  
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Tabela 8 Massa fresca da raiz de plântulas de soja submetidas a condições de 
armazenamento, Cascavel - PR, 2015 

Tratamentos Inicial 30 60 90 120 150 

B1S1 2,4 1,1 1,8 2,2 1,1 1,4 

B1S2 2,4 1,3 2,2 2,4 1,0 1,6 

B2S1 2,1 1,0 2,3 2,3 0,9 1,5 

B2S2 2,1 1,1 2,1 2,2 1,0 0,9 

B3S1 2,1 1,2 2,9 2,4 1,0 1,5 

B3S2 2,1 1,3 1,9 2,4 0,1 1,2 

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3). 

 

A massa fresca da raiz não apresentou diferença significativa entre os tratamentos. A 

mesma foi maior no teste inicial, o que deve estar relacionado ao comprimento da raiz, que 

também foi maior no início do armazenamento (Tabela 7). 

Foi verificada a existência de relação entre a variável massa fresca da raiz e tempo 

de armazenamento das sementes; a representação gráfica da equação encontra-se na 

Figura 11. Observa-se que os tratamentos B1S1 e B2S2 apresentaram tendência similar, ao 

longo dos 150 dias de armazenamento, e o tratamento B1S2 apresentou tendência linear, 

com pequeno aumento a partir dos cento e vinte dias de armazenamento. 

 

Figura 11 Gráfico de regressão da massa fresca da raiz com o tempo de armazenamento. 

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3). 
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Na Tabela 9 são apresentados os resultados referentes à massa fresca da raiz de 

plântulas de soja, avaliadas nos períodos de 0 a 150 dias, sob condições de 

armazenamento. Os resultados estão expressos em gramas. 

 

Tabela 9 Massa seca da raiz de plântulas de soja submetidas a condições de 
armazenamento, Cascavel - PR, 2015 

Tratamentos Inicial 30 60 90 120 150 

B1S1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

B1S2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

B2S1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

B2S2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

B3S1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 

B3S2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3). 

 

A massa seca da raiz não apresentou diferença significativa durante o 

armazenamento entre os tratamentos. Autores relataram ser o comprimento da raiz mais 

sensível para diferenciar lotes de soja (KRZYZANOWSKI, 1991; NAKAGAWA et al., 1999; 

VANZOLINI; CARVALHO, 2002). Portanto, os dados mostram que as amostras mantiveram 

uma qualidade muito semelhante. 

Para verificar a existência de relação entre a massa seca da raiz e o tempo de 

armazenamento das sementes, utilizou-se a equação de regressão, cuja representação 

gráfica encontra-se na Figura 12. Houve tendência linear para o tratamento B1S1 e B3S1, 

porém, o tratamento B1S1 sofreu leve decréscimo na massa seca da raiz dos trinta aos 

150 dias de armazenamento. O tratamento B3S1 apresentou queda nos valores de massa 

seca da raiz a partir dos quarenta dias de armazenamento, com posterior elevação, que se 

manteve ao longo dos 150 dias. 
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Figura 12 Gráfico de regressão da massa seca da raiz com o tempo de armazenamento. 

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3). 

 

Na Tabela 10 são apresentados os resultados referentes ao índice de velocidade de 

emergência (IVE) das plântulas de soja, avaliadas nos períodos de 0 a 150 dias, sob 

condições de armazenamento. Os resultados estão expressos em gramas. 

 

Tabela 10 Índice de velocidade de emergência (IVE) de sementes de soja submetidas a 
condições de armazenamento, Cascavel - PR, 2015 

Tratamentos Inicial 30 60 90 120 150 

B1S1 3,1 3,7 2,5 2,5 2,3 2,8 

B1S2 3,1 3,7 2,3 2,3 2,8 2,8 

B2S1 3,1 3,7 2,4 2,4 3,0 3,0 

B2S2 3,1 3,7 2,4 2,4 3,1 2,8 

B3S1 3,1 3,7 2,4 2,4 3,2 2,7 

B3S2 3,1 3,7 2,3 2,3 2,7 2,8 

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); e B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor 
na extremidade final da pilha 3).  

 

Verifica-se que não houve diferença significativa entre os tratamentos para a variável 

IVE. Observou-se que, para B1S1 e B1S2, aos 60, 90 e aos 120 dias de armazenamento, as 

sementes germinaram, em média, um dia antes. Segundo Marcos Filho (1987), este índice é 
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influenciado por fatores externos, tais como: manejo, temperatura e teor de água no solo. 

Nesta pesquisa, o fator temperatura do ar, possivelmente, tenha contribuído para a 

antecipação da emergência (Figura 2).  

Segundo Marcos Filho (2005), a redução da velocidade de emergência é o primeiro 

sintoma da queda de vigor da semente, geralmente determinada pela desorganização do 

sistema de membranas. Isto não foi verificado no presente estudo. 

Para verificar a existência de relação entre IVE e o tempo de armazenamento das 

sementes, utilizou-se a equação de regressão, cuja representação gráfica encontra-se na 

Figura 13. Ao se observar os tratamentos B1S1, B2S1 e B3S2, nota-se similaridade entre os 

mesmos, bem como tendência linear, durante os 150 dias de armazenamento. Os demais 

tratamentos mostraram tendência de elevação do IVE a partir dos 90 dias de 

armazenamento, com posterior decréscimo. 

 

 

Figura 13 Gráfico de regressão do índice de velocidade de emergência (IVE) com o tempo 
de armazenamento.  

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3). 

 

Na Tabela 11, são apresentados os resultados referentes à emergência em areia das 

sementes de soja, avaliadas nos períodos de 0 a 150 dias, sob condições de 

armazenamento. Os resultados estão expressos em percentagem de emergência.  
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Tabela 11 Porcentagem de emergência em areia de sementes de soja submetidas a 
condições de armazenamento, Cascavel - PR, 2015 

Tratamentos Inicial 30 60 90 120 150 

B1S1 99 99 99 97 98 99 

B1S2 99 98 98 98 98 100 

B2S1 98 97 97 99 97 99 

B2S2 98 98 99 98 98 99 

B3S1 98 99 98 99 98 99 

B3S2 98 98 99 97 98 100 

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3).  

 

Na emergência em areia não houve diferença significativa entre os tratamentos 

durante o armazenamento. Aos 150 dias, observou-se leve aumento na emergência das 

plântulas de soja em todos os tratamentos. A fim de verificar a existência de relação entre a 

emergência em areia e o tempo de armazenamento das sementes, utilizou-se a equação de 

regressão, porém, não foi encontrada relação, não sendo significativa não foi possível a 

obtenção do gráfico. 

Hatfield e Egli (1974) e Bortoluzzi e Eltz (2001) afirmaram que temperaturas entre 25 

e 35 ºC são consideradas ótimas para germinação e crescimento da soja, o que pode 

explicar esse aumento da emergência, tendo em vista que a temperatura do ar foi mais 

elevada neste período, conforme constatado na Figura 2. Zuchi et al. (2013), ao trabalharem 

com sementes de soja resfriadas artificialmente e embaladas em sacos de papel kraft, 

concluíram que sementes de alta qualidade fisiológica não apresentaram qualidade superior 

em função do resfriamento. 

Para Parrish e Leopold (1978), particularmente para sementes de soja, o 

desempenho diminui na medida em que o tempo de armazenamento aumenta. Esta perda 

de vigor é demonstrada pela diminuição da germinação e emergência, fato que não foi 

verificado neste experimento. 

Na Tabela 12 são apresentados os resultados referentes ao teste de tetrazólio das 

sementes de soja, avaliadas no início e ao final do experimento, com amostras mantidas em 

laboratório e com amostras enviadas pela empresa, mantidas no armazém. Os resultados 

estão expressos em porcentagem. 
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Tabela 12 Porcentagem de vigor e viabilidade de sementes de soja, pelo teste de tetrazólio, 
submetidas a condições de armazenamento, realizados no início e final do 
experimento, com amostras mantidas em laboratório e enviadas pela empresa 
de sementes ELITT, Cascavel - PR, 2015 

 
Tratamentos 

Vigor 

  

Viabilidade 

Inicial 
Final 

 Laboratório 

 
    Final 
 Empresa Inicial 

Final 
 Laboratório 

 
Final  

Empresa 

B1S1 91 93 92   100 100 100 

B1S2 91 92 94   100 100 99 

B2S1 90 90 91   100 100 99 

B2S2 90 91 90   100 100 100 

B3S1 90 90 90   100 100 100 

B3S2 90 90 90   100 100 99 

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3).  

 

Pelo teste de tetrazólio, pode-se observar, tanto nas sementes resfriadas quanto nas 

sementes não resfriadas, média de viabilidade próxima de 100%, em ambos os locais de 

coleta das amostras: laboratório e empresa. O vigor médio foi de 92%, tanto no início quanto 

ao final do experimento, em ambas as amostragens, tanto as mantidas em laboratório 

quanto as que foram postas no armazém.  

Cardoso et al. (2004) observaram, por meio do teste de tetrazólio, queda acentuada 

de vigor das sementes de soja após 30 dias e de viabilidade após 90 dias de 

armazenamento. Pascuali (2012) também verificou, pelo teste de tetrazólio, que sementes 

de soja armazenadas a 30 ºC sofreram redução de vigor, a partir de 60 dias de 

armazenamento, porém, em condições frias (10 ºC) o vigor foi mantido por período superior 

a 210 dias. Entretanto, neste experimento não houve queda de vigor e a temperatura não 

afetou o vigor das sementes. 

Na Tabela 13 são apresentados os resultados referentes ao teste de envelhecimento 

acelerado, deterioração controlada e teste de frio, avaliados no início e no final do 

experimento, sob condições de armazenamento. Os resultados estão expressos em 

porcentagem de plântulas normais.  
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Tabela 13 Porcentagem de plântulas normais de sementes de soja, submetidas aos testes 
de envelhecimento acelerado, deterioração controlada, frio e hipoclorito de 
sódio, realizados no início e final do experimento, mantidas em laboratório, 
submetidas a condições de armazenamento, Cascavel - PR, 2015 

                        Env. acelerado            Det. controlada          Teste frio                Hipoclorito     

 
Tratamentos Inicial Final 

 
Inicial 

 
Final 

 
Inicial 

 
Final 

 
Inicial 

 
Final 

B1S1 93 91,4 98 98 99 99 100 90 

B1S2 93 90 98 97 98 98 100 100 

B2S1 98 89,4 99 99 98 99 100 90 

B2S2 98 90 99 98 98 97,5 100 90 

B3S1 98 92 99 97 98 98 100 100 

B3S2 98 88,4 99 97 98 97,5 100 90 

Notas: Médias seguidas de asterisco diferem significativamente pelo teste de Skott-Knott, ao nível de 
5% de probabilidade.  

As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3).  

 

Os resultados do teste de envelhecimento acelerado mostram que, ao final do 

experimento, a porcentagem de plântulas normais foi menor em relação ao início do 

experimento, porém sem diferença significativa. Também é possível observar os resultados 

referentes ao teste de deterioração controlada, avaliada no início e no final do experimento, 

sob condições de armazenamento, em que se pode verifica semelhança entre os resultados 

iniciais e finais, em média 98% de plântulas normais. Esse teste também não apresentou 

diferença significativa.  

Para o teste de frio, com as amostras avaliadas no início e final do experimento, sob 

condições de armazenamento, também se observaram resultados semelhantes para as 

amostras iniciais e finais. Os resultados foram expressos em porcentagem de plântulas 

normais. Os resultados obtidos no teste do hipoclorito de sódio indicam que 100% das 

sementes estavam intactas, ou seja, sem danos. 

Na Tabela 14 são apresentados os resultados referentes ao teste de envelhecimento 

acelerado, avaliadas no final do experimento, com as amostras mantidas em laboratório e 

amostras enviadas pela empresa de sementes ELITT, mantidas sob condições de 

armazenamento. Os resultados estão expressos em porcentagem de plântulas normais. 
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Tabela 14 Porcentagem de plântulas normais de sementes de soja, através do teste de 
envelhecimento acelerado, deterioração controlada e teste frio, bem como 
porcentagem de sementes intactas pelo teste de hipoclorito, realizados no início 
e final do experimento, mantidas na empresa de sementes ELITT, submetidas a 
condições de armazenamento, Cascavel - PR, 2015 

                        Env. acelerado            Det. controlada          Teste frio                Hipoclorito     

 
Tratamentos 

Final 
lab. 

Final 
emp.  

 
Final 
lab. 

 
Final 
emp. 

 
Final 
lab. 

 
Final 
emp. 

 
Final 
lab. 

 
Final 
emp. 

B1S1 91 90 98 99 99 99 90 90 

B1S2 90 89 97 98 98 97 100 100 

B2S1 89 90 99 97 99 99 90 90 

B2S2 85 90 98 99 97 98 90 100 

B3S1 92 91 97 98 98 99 100 90 

B3S2 88 89 97 98 97 98 90 90 

Notas: As letras iniciais dos tratamentos referem-se: B1S1 (sementes resfriadas inicialmente e 
mantidas em ambiente climatizado, sensor no centro da pilha 1); B1S2 (sementes resfriadas 
inicialmente e mantidas em ambiente climatizado, sensor na extremidade final da pilha 1); 
B2S1 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente climatizado, sensor no 
centro da pilha 2); B2S2 (sementes com temperatura ambiente mantidas em ambiente 
climatizado, sensor na extremidade final da pilha 2); B3S1 (sementes em temperatura 
ambiente, sensor no centro da pilha 3); B3S2 (sementes em temperatura ambiente, sensor na 
extremidade final da pilha 3). A inicial lab. significa laboratório e emp. significa empresa. 

 

Ao comparar os testes, realizados com as amostras mantidas no laboratório e as 

amostras mantidas na empresa, observou-se que não houve diferença significativa. Os 

resultados foram semelhantes para todos os testes aplicados, o que significa que não houve 

influência de fatores externos na qualidade fisiológica das sementes. Com os dados da 

Tabela 14, pode-se constatar que foi possível desenvolver o experimento, em laboratório, 

simulando a temperatura encontrada nos armazéns da empresa. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Nas condições em que o experimento foi desenvolvido, pode-se afirmar que: 

 o resfriamento dinâmico não se justifica para sementes de alto desempenho 

fisiológico; 

 as sementes mantiveram a qualidade física e fisiológica, durante todo o período 

de armazenamento, mesmo com pequenas alterações nas temperaturas; 

 o equilíbrio térmico entre as sementes e o ambiente ocorreu quando as sementes 

estavam com dez dias de armazenamento. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Tendo em vista que as sementes em estudo apresentaram alto vigor, viabilidade e 

germinação, pois haviam sido recém colhidas, propõe-se um experimento com sementes de 

qualidade inferior, abaixo de 80% de emergência, pois, como são exigidas por lei, as 

sementes comercializadas costumam manter esse padrão mínimo, apresentando-se menos 

vigorosas devido ao tempo de armazenamento nos locais de venda, por isso são sementes 

que necessitam de estudo, pois são essas as quais o produtor estará tendo acesso. 

A grande movimentação durante o armazenamento e a abertura constante do 

armazém podem ter sido os principais motivos para o rápido aumento da temperatura da 

massa de sementes, entrando em equilíbrio térmico com o ambiente antes do tempo 

esperado. 
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