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RESUMO 
 

Sensibilidade de análises de raios X para detecção de injúrias mecânicas, 
imediatas e latentes, em sementes de soja e relações com o potencial fisiológico 

 
 
        As injúrias mecânicas, com efeitos imediatos e latentes, se caracterizam por 
causarem problemas para a produção de sementes de soja. O objetivo dessa pesquisa 
foi verificar a ocorrência de injúrias mecânicas, pelo teste de raios X em sementes de 
soja, colhidas com diferentes teores de água, determinar as possíveis alterações do 
potencial fisiológico das sementes, provocada por injúrias, logo após as colheitas e 
após seis meses de armazenamento, e comparar a utilização dos raios X e dos testes 
de hipoclorito de sódio e de tetrazólio, para detectar a ocorrência de diferentes graus de 
injúrias mecânicas nas sementes de soja. Para a pesquisa, foram utilizadas sementes 
de soja dos cultivares Embrapa 48 e FTS Águia que têm diferenças no teor de lignina 
do tegumento. As sementes foram produzidas e colhidas, manual e mecanicamente, 
com 18%, 15% e 12% de água e, imediatamente após a colheita, avaliadas quanto ao 
teor de água e às injúrias mecânicas. Após a secagem, a qualidade das sementes foi 
determinada pelos testes de germinação, emergência da plântula, tetrazólio (viabilidade 
e vigor), envelhecimento acelerado, hipoclorito de sódio e sanidade. Após a avaliação 
inicial, as sementes foram armazenadas (20°C e 45% UR) e analisadas após seis 
meses. Os resultados obtidos indicam que a utilização dos raios X possibilita a 
identificação das injúrias mecânicas, de efeito imediato, nas sementes de soja dos 
cultivares Embrapa 48 e FTS Águia, entretanto, as injúrias de efeitos latentes não são 
identificadas; o potencial fisiológico das sementes é afetado pelo tipo da colheita e pelo 
teor de água das sementes; o teste de raios X não tem a mesma eficiência que os 
testes de hipoclorito e de tetrazólio para determinar as injúrias mecânicas das sementes 
de soja. 
 
Palavras-chave: Análise de imagens; Armazenamento; Vigor; Germinação 
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ABSTRACT 
 

Sensibility of X-rays analysis for the detection of immediate and latent mechanical 
damages in soybeans seeds, and their relationships with physiological potential 

 
 
        Mechanical damages, with immediate and latent effects, are characterized to cause 
problems in soybean seed production. The goal of this research was to verify the 
occurrence of mechanical damages with X-rays in soybean seeds harvested with 
different levels of seed moisture content, determining the possible alterations in seed’s 
physiological potential caused by physical injuries, right after the harvest and after six 
months of storage, and to compare the use of X-rays with the use of sodium 
hypochlorite and tetrazolium tests to detect the occurrence of different levels of 
mechanical damages in these seeds. The soybean seeds were from cultivars Embrapa 
48 and FTS Águia, which have differences in lignin content in seed coat. The seeds 
were produced and harvested by hand and mechanically with the moisture contents of 
18%, 15% and 12%, and were evaluated according to their seed moisture content and 
mechanical damages immediately after the harvest. After drying, seed quality was 
determined by germination, seedling emergence, tetrazolium (viability and vigor), 
accelerated aging, sodium hypochlorite and sanity tests. After the initial evaluation, the 
seeds were kept in storage conditions (20°C and 45% RAH) and analyzed after six 
months. The results indicated that the use of X-rays allows the identification of 
mechanical damages with immediate effects in the soybean seeds, cultivars Embrapa 
48 and FTS Águia, but damages with latent effects were not identified; seed 
physiological potential is affected by harvesting method and seed moisture content; X-
ray method does not have the same efficiency as sodium hypochlorite and tetrazolium 
tests to determine seed mechanical damages in the soybean seed. 
 
Keywords: Image analysis; Seed storage; Vigor; Germination 
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1 INTRODUÇÃO  
 Atualmente, o Brasil destaca-se como um dos maiores produtores de soja do 

mundo. Nos últimos anos, a produção nacional de grãos tem contribuído 

significativamente para a economia do país, pela geração de emprego e renda e a 

exportação de grãos.  

O aumento crescente da produtividade dessa cultura está ligado, dentre alguns 

fatores, à adoção de novas tecnologias e à aquisição de sementes de qualidade 

superior que dependem da pesquisa em Tecnologia de Sementes.  

Um dos problemas da produção de sementes de soja é a colheita. Algumas 

pesquisas têm indicado que a colheita mecânica de sementes de soja causa redução 

do potencial fisiológico das sementes, devido às injúrias mecânicas, e, 

consequentemente, há o descarte de lotes, com prejuízos consideráveis para a 

produção dessas sementes. 

A colheita mecanizada de sementes de soja requer planejamento, pois tem custo 

financeiro alto. Vários aspectos devem ser observados nessa etapa, como o 

estabelecimento do momento da colheita, que deve ser em função do ponto de 

maturidade fisiológica e do teor de água das sementes e a regulagem das máquinas 

como a velocidade de trabalho e a limpeza interna da máquina.  

As injúrias mecânicas nas sementes podem causar alterações de qualidade que 

têm efeitos imediatos ou latentes. O teor de água das sementes durante a colheita 

mecânica pode ser um dos principais fatores que determinará o tipo e a intensidade das 

injúrias nas sementes. Geralmente, sementes colhidas com teor de água baixo são 

susceptíveis à fragmentação de suas partes e as com teor de água alto à compressão.  

 Outro aspecto relacionado às injúrias mecânicas em sementes de soja é a 

estrutura e a composição química do tegumento. As partes básicas que formam a 

semente de soja são o tegumento e o embrião; uma das funções do tegumento é a de 

proteção do embrião. Os cultivares de sementes de soja têm diferenças em relação à 

composição e à estrutura dos tegumentos. Pesquisas realizadas com diferentes 

cultivares de soja mostram que, quanto maior o teor de lignina do tegumento, maior é a 

resistência à injúria mecânica. No entanto, as informações a respeito do teor de lignina 

não são conhecidas e nem divulgadas.  
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Alguns dos testes utilizados em laboratórios de sementes podem fornecer 

informações quanto à quantidade e intensidade de injúrias mecânicas nas sementes. 

Entre esses testes, podem ser citados os de hipoclorito de sódio e de tetrazólio. Por 

outro lado, há estudos sobre a aplicação dos raios X em sementes que poderão 

constituir mais um método para a análise de injúrias mecânicas em sementes de soja 

ou complementar as informações obtidas nos testes mencionados.  

Com base nessas considerações, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar a 

ocorrência de injúrias mecânicas em sementes de soja pelo teste de raios X, determinar 

as alterações do potencial fisiológico das sementes causadas por injúrias mecânicas, 

após a colheita e aos seis meses de armazenamento, e comparar os resultados do 

teste de raios X com os dos testes de hipoclorito de sódio e de tetrazólio.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Revisão Bibliográfica 

2.1.1 Importância da semente de soja no contexto produtivo agrícola  
O cultivo da soja no Brasil foi iniciado em 1882. Os primeiros estudos com a 

cultura no país foram realizados pelo professor Gustavo Dutra, da Escola de Agronomia 

da Bahia. Cerca de 10 anos depois, o Instituto Agronômico de Campinas, no Estado de 

São Paulo, também iniciou estudos semelhantes aos conduzidos por Dutra na Bahia, 

na busca por cultivares aptos à região. Naquela época, havia o interesse do cultivo da 

soja para utilizá-la como uma espécie forrageira e, eventualmente, para a produção de 

grãos, para consumo de animais (EMBRAPA, 2003).  

Cerca de uma década após iniciar estudos com a cultura, o Instituto Agronômico 

de Campinas, promoveu a primeira distribuição de sementes de soja para produtores 

do Estado e para essa mesma data têm-se registros da primeira semeadura de soja no 

Estado do Rio Grande do Sul, onde a cultura encontrou condições climáticas favoráveis 

para o desenvolvimento (EMBRAPA, 2003). A partir desse período a cultura da soja 

começou a se expandir pelo país e houve um novo impulso em 1980, quando o grão de 

soja grão tornou-se uma “commodity” internacional e o Brasil iniciou  o comércio da soja 

(MUNDSTOCK, 2005).  

Passados mais de um século da chegada da soja ao Brasil, atualmente a soja 

está entre as três principais culturas do país (IBGE, 2009) e o resultado de sua 

produção contribui com parte significativa das exportações nacionais. Segundo a 

Companhia Nacional do Abastecimento (CONAB, 2008), a produção nacional de soja 

na safra 2007/2008 foi de 59 milhões de toneladas, 1,9% superior à safra anterior, e a 

área cultivada foi de 21 milhões de hectares, superando também a safra anterior em 

2,6% (532 mil hectares). A produtividade da soja depende diretamente do 

estabelecimento das plantas no campo que, por sua vez, é reflexo das condições de 

produção e da qualidade das sementes adquiridas pelo agricultor.  

A pesquisa e o controle de qualidade em sementes de soja têm auxiliado o 

progresso da cultura no país. Nesse sentido, o uso de sementes de soja com esse 

controle é de fundamental importância dentro dessa cadeia produtiva ou, 

provavelmente, o produtor será eliminado dessa atividade. 



18 
 

 

Apesar de toda tecnologia disponível, alguns estudos realizados por Costa et al. 

(2001) e Mesquita et al. (1999) mostraram que a qualidade da semente proveniente de 

algumas regiões tem sido comprometida em função dos índices elevados de 

deterioração por umidade, lesões de percevejos e injúrias mecânicas. 

De acordo com Costa et al. (2005) a obtenção de sementes de soja de alta 

qualidade está restrita a algumas regiões do Brasil. Regiões produtoras de soja, como 

as situadas ao norte do paralelo 24º, freqüentemente têm oscilações climáticas que 

afetam  a qualidade da semente produzida.  

Nesse sentido, ao avaliar os possíveis fatores que afetam a produção das 

sementes de soja, sejam os climáticos (COSTA et al., 2005) ou os controláveis como os 

insetos e as injúrias mecânicas (MESQUITA et al., 1999) é importante dentro do 

contexto produtivo que os agricultores adotem técnicas de cultivo recomendadas e 

sementes de qualidade (EMBRAPA, 2003). Entende-se por qualidade da semente a 

soma de diversos atributos que contribuem para obtenção de plântulas mais vigorosas, 

que apresentam emergência rápida em campo, além de proporcionar crescimento das 

plantas e florescimento uniformes, possibilitando, assim, garantia de produção em 

termos quantitativos e qualitativos.  

2.1.2 A colheita mecânica como um dos principais problemas da produção de 
sementes de soja 

A colheita é a fase mais crítica de todo o processo de produção das sementes de 

soja, pois pode ser uma importante causa de mistura varietal, se procedimentos 

especiais não forem observados (FRANÇA NETO et al., 2006), além de causar 

problemas relacionados às injúrias mecânicas.   

Essas injúrias físicas em sementes de soja, decorrentes da colheita mecânica, 

mesmo as imperceptíveis, podem reduzir significativamente o desempenho das 

sementes (OBANDO FLOR et al., 2004). São resultantes dos impactos, cortes, 

pressões ou abrasões ocorridas durante a semeadura, a colheita, a trilha, o transporte e 

o beneficiamento (MARCONDES et al., 2005; EMBRAPA, 2003; CARVALHO; 

NAKAGAWA, 2000). A consequência da injúria mecânica para as sementes de soja 

varia de acordo com o local de ocorrência da injúria. Conforme Barstch et al. (1986), as 

regiões do eixo embrionário opostas ao hilo, a do hilo e as dos cotilédones situadas 
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paralelamente ao eixo embrionário são, respectivamente, as posições que mais 

influenciam para a redução do vigor das sementes.  

Uma característica relevante em sementes de soja, que confere menor 

sensibilidade do tecido à injúria mecânica e protege a parede celulósica do ataque de 

microrganismos, é a lignificação do tegumento (OBANDO FLOR, 2004). A lignina, 

segundo Cowling e Kirk (1976), é o terceiro componente em maior quantidade da 

parede celular e o principal constituinte da substância intercelular, responsável pela 

manutenção da integridade e coesão estrutural das fibras vegetais.  

As injúrias mecânicas não podem ser totalmente evitadas, mas sua extensão e 

severidade podem ser atenuadas (POPINIGIS, 1985). Conforme verificaram França 

Neto et al. (2006), a utilização de cultivares de soja com mais de 5% de lignina no 

tegumento das sementes tem propiciado a produção de sementes de melhor qualidade, 

pois a lignina, além de proporcionar maior resistência das sementes às injúrias 

mecânicas, confere maior tolerância à deterioração por umidade. 

Nesse contexto, é importante destacar, segundo Mello e Guedes (1994), que o 

custo da colheita mecanizada da cultura da soja, apresenta valores da ordem de 

10,26% do custo total de produção e, além disso, a colheita representa desperdícios em 

termos de quantidade e da qualidade das sementes produzidas, principalmente devido 

às injúrias mecânicas.  

A máquina colhedora convencional tem duas funções básicas, recolher o produto 

e separar as sementes do resto da planta (SMITH, 1986), então, de maneira em geral, 

uma das formas para minimizar as perdas é conhecer o sistema que compõe a máquina 

e os principais requisitos do material a ser colhido, como exemplo, o teor de água das 

sementes.  

De acordo com Balastreire (1987), os órgãos fundamentais que compõem a 

unidade da colhedora são os sistemas de corte e alimentação, trilha, separação e 

limpeza. Porém, para entender o processo de danificação ou quebra de sementes 

durante a colheita é importante entender que a ação realizada entre o cilindro e o 

côncavo, envolve ações simultâneas de impacto, compressão e atrito, associados à 

velocidade das barras do cilindro (MESQUITA et al., 1999). Devido à agressividade 

dessa operação, as plantas colhidas cujos frutos passam entre esses componentes 
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poderão ser danificadas fisicamente (PAIVA et al., 2000) facilitando a exposição da 

semente à injúria mecânica, de efeito imediato ou latente. Mesmo sementes de  

potencial fisiológico alto, segundo Barreto (2007), têm apresentado perdas qualitativas 

devido à colheita, causando o descarte de lotes que não atingem os padrões 

estabelecidos para a comercialização, resultando em prejuízos econômicos 

expressivos. 

Segundo Mesquita et al. (1999), o sistema de alimentação axial é uma 

concepção mecânica alternativa que envolve as mesmas ações de impacto, 

compressão e atrito das colhedoras que têm o sistema de alimentação tangencial. 

Estudos realizados por Skromme (1977), com colhedoras com alimentação axial, 

demonstraram que há maior capacidade de colheita e redução da ocorrência de injúrias 

mecânicas em relação às colhedoras que têm o sistema de alimentação tangencial. 

Entretanto, conforme afirmaram Mesquita et al. (1999), a pesquisa tem mostrado que 

tanto o sistema de trilha com alimentação tangencial como a axial podem produzir 

níveis elevados de injúrias mecânicas e de quebras nas sementes se não houver a 

regulagem adequada da máquina e o controle do momento de colheita da semente. 

Marcondes et al. (2005) estudaram as relações entre a colheita, as injúrias e o 

potencial fisiológico de sementes de dois cultivares de soja (BRS 184 e BRS 133), em 

três períodos diferentes do dia, observaram resultados similares em relação às injúrias  

mecânicas e ao potencial fisiológico das sementes colhidas pelos sistemas axial e 

tangencial.  

Outro estudo realizado por Costa et al. (2001), que avaliou o efeito da colheita 

mecânica da soja sobre as características físicas, fisiológicas e químicas das sementes, 

indicou que, quando a velocidade do cilindro de trilha é inferior a 500rpm, há menos 

prejuízo para a qualidade das sementes. Esses mesmos autores, afirmaram que a 

colheita mecânica das sementes de soja sem os ajustes adequados dos sistemas de 

trilha, separação e limpeza da máquina colhedora é causa de redução do potencial 

fisiológico das sementes. 

Peske e Hamer (1997) realizaram colheitas de sementes de soja, do cultivar FT-

Cristalina com teores de água entre 11,4 e 22,7%, utilizando rotações de cilindro de 

450, 550 e 700rpm para 11,4% de água e de 600, 700 e 800rpm para os demais teores 
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de água e 18mm de abertura entre o côncavo e o cilindro. Os resultados mostraram que 

as sementes colhidas com teores de água entre 13% e 18% apresentaram germinação 

superior a 90% e vigor alto. Os autores também mostraram que a rotação do cilindro 

afeta negativamente a qualidade das sementes colhidas com teores de água mais altos 

e que para as sementes colhidas com até 19% de água, a germinação foi superior a 

85%, indicando que é possível colher sementes de soja com até 19% de água, desde 

que a rotação do cilindro seja ajustada adequadamente. 

Assim para a colheita mecanizada, além de conhecer o funcionamento das 

colhedoras é relevante controlar o teor de água das sementes para minimizar as injúrias 

mecânicas causadas por essa operação do processo de produção de sementes.  

No entanto, em áreas destinadas à produção de sementes, muitas vezes, 

esperar a redução do teor de água das sementes para efetuar a colheita pode causar a 

deterioração das sementes pela ocorrência de chuvas inesperadas e consequente 

elevação da incidência de patógenos (EMBRAPA, 2003), além dos danos por umidade 

provocados nas sementes. Mesquita e Costa (2006) consideraram também importante 

o controle da água para a colheita das sementes de soja, pois as sementes colhidas 

mais úmidas são mais macias, com mais sensibilidade ao esmagamento, enquanto as 

mais secas são mais propensas às rupturas e quebras. 

Nesse sentido, Costa et al. (1979) estudaram as perdas qualitativas em 

sementes de soja, após a colheita e aos seis meses de armazenamento, colhidas à 

mão e à máquina, em 41 propriedades do Estado do Paraná, com teor de água  igual 

ou inferior a 11,5%, entre 11,5% e 14% e superiores a 14%, concluindo que, as injúrias 

mecânicas e a incidência de doenças foram significativamente maiores para os teores 

de água inferiores a 11,5% do que aqueles observados na faixa de 11,5 a 14% de água 

e para as sementes colhidas à máquina a incidência de injúrias mecânicas foi maior do 

que para as colhidas à mão. Após os seis meses de armazenamento houve redução da 

germinação e do vigor das sementes colhidas à máquina. França Neto et al. (2006) 

fizeram observações similares e relataram que sementes colhidas à máquina, com 

menos de 12% de água, tendem a apresentar injúrias mecânicas de efeitos imediatos 

(trincas) e que as com mais de 14% de água são mais suscetíveis às injúrias mecânicas 

de efeitos latentes (amassamentos). Esses mesmos autores concluíram que os níveis 
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de injúrias mecânicas são reduzidos se as sementes de soja forem colhidas, tão logo 

seja possível, após atingirem graus de umidade entre 13% e 14%. 

Silva et al. (1979), efetuaram colheita manual e mecânica em dois cultivares de 

soja, com intervalos de sete dias, para o cultivar Davis a colheita foi inciada a partir da 

maturidade fisiológica e para o Bossier a partir do momento que as sementes atingiram 

16% de água e concluíram que a época mais favorável para a colheita variou com o 

cultivar e dependeu do teor de água das sementes por ocasião da colheita. Porém, para 

ambos os cultivares, quando a colheita foi realizada com 16% de água, as sementes 

tinham percentagem de germinação alta e quando as sementes foram colhidas com 

13% de água, atingiram os padrões de germinação, porém, o vigor sofreu redução 

sensível em decorrência das injúrias mecânicas. Em pesquisa realizada por Peske et al. 

(2004) as informações de Silva et al. (1979) foram confirmadas, pois Peske e 

colaboradores indicaram como ideal a colheita de sementes de soja com teores de 

água entre 15% e 18%, para minimizar os efeitos da deterioração em campo e as 

perdas com sementes úmidas. 

Já, Braccini et al. (2003), com o objetivo de avaliarem a qualidade fisiológica e 

sanitária das sementes de quinze cultivares de soja colhidas no estádio R8 e após 30 

dias desse estádio, concluíram que os cultivares com melhor qualidade de sementes na 

colheita, realizada na época normal, nem sempre apresentaram maior tolerância à 

deterioração com o atraso da época de colheita e com o atraso da colheita, a redução 

da germinação e do vigor das sementes foi associado ao aumento da porcentagem de 

sementes infectadas por microrganismos.  

Em estudo realizado por Alvarez (1994) que avaliou a ocorrência de injúrias 

mecânicas em sementes de soja e sua relação com o conteúdo de lignina presente no 

tegumento, o autor comprovou que há relação direta entre a resistência às injúrias 

mecânicas e o teor de lignina. As sementes usadas na pesquisa foram classificadas 

conforme a resistência às injúrias mecânicas, cultivar FT-2 possuía 6,19% de lignina 

(resistência maior), FT-10 com 5,28% (medianamente resistente) e IAC-2 com 4,21% 

(resistência menor). O autor concluiu que sementes de soja que têm mais de 5% de 

lignina no tegumento são mais resistentes às injúrias mecânicas.  
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Braccini et al. (2000) ao estudarem a tolerância de cultivares de soja ao atraso 

da colheita, colheram as sementes no estádio de maturidade fisiológica (R8) e em 

intervalos de 7 dias, num período de 70 dias, e verificaram que houve diferença no 

comportamento entre os materiais. O cultivar Doko RC apresentou elevada tolerância 

ao atraso da colheita, apresentando germinação das sementes superiores a 90%, até 

42 dias após o estádio R8, e maior resistência às injúrias mecânicas em virtude do 

elevado teor de lignina presente no tegumento. O cultivar Savana apresentou os 

menores teores de lignina no tegumento, evidenciando a maior sensibilidade às injúrias 

mecânicas, bem como maior infecção das sementes por Aspergillus flavus e apresentou 

redução linear na germinação das sementes com o atraso da colheita. O cultivar UFV-

10 apresentou comportamento intermediário, com germinação das sementes de 85%, 

até 28 dias após o estádio R8. 

Dessa forma, é interessante um estudo avaliando a ocorrência de injúrias 

mecânicas em sementes de soja que têm diferentes sensibilidades às injúrias 

mecânicas e associá-las à colheita de sementes com diferentes teores de água. 

  

2.1.3 Avaliação da qualidade das sementes de soja 
 A qualidade das sementes pode ser definida como sendo o somatório de todos 

os atributos genéticos, físicos, fisiológicos e sanitários que afetam a capacidade de 

desempenhar funções vitais, caracterizada pela a germinação e pelo vigor (POPINIGIS, 

1985).  

Porém, as injúrias mecânicas em sementes de soja podem ser uma das causas 

que afetam a capacidade das sementes de desempenharem suas funções vitais. 

Conforme informa a Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SEAB, 2009) não há 

padrões para a intensidade de injúrias mecânicas para a comercialização de sementes 

de soja. No entanto, em relação aos resultados da avaliação das injúrias mecânicas em 

sementes de soja pelo teste de hipoclorito de sódio, descrito por Krzyzanowski et al. 

(2004), os autores afirmaram que se a percentagem de sementes embebidas for 

superior a 10%, a semente está muito danificada e haverá prejuízo econômico.  

Por outro lado, quanto aos valores referenciais para sanidade das sementes, as 

pragas consideradas de risco devem ser as da lista vigente no País, e segundo o 
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2009), os principais 

fungos transmitidos pelas sementes de soja, citados nessa pesquisa, não estão 

incluídos na lista vigente. 

Os demais atributos de qualidade das sementes de soja podem ser avaliados por 

meio de testes padrões como a determinação do teor de água das sementes, que afeta 

diversos processos biológicos (EMBRAPA, 2007), e os de viabilidade como os de 

germinação, de emergência da plântula e de tetrazólio.  

Além desses testes, outros são utilizados para complementar a avaliação das 

sementes, como o de envelhecimento acelerado, que é um dos mais indicados para 

estimar o vigor de sementes (ISTA, 1993). Kappes et al. (2009), verificando o efeito da 

dessecação em pré colheita no desempenho fisiológico de sementes de soja, 

observaram que, entre os testes utilizados, o de envelhecimento acelerado foi o mais 

sensível para indicar diferenças de qualidade das sementes.  

Peske e Hamer (1997), avaliando a qualidade de sementes de soja, do cultivar 

FT-Cristalina, colhidas com 11,4 e 22,7% de água, verificaram que o vigor obtido pelo 

teste de tetrazólio, para sementes colhidas com até 19%, permaneceu superior a 70%, 

decrescendo na medida em que o teor de água das sementes aumentava. 

Giurizatto et al. (2003) também utilizaram o teste de tetrazólio para estimar a 

qualidade de sementes de soja, dos cultivares EMBRAPA-64, EMBRAPA-4, BR-16, FT-

Abyara e IAC-100, e das linhagens, BRD-9527, BRD-9561, BRD-9507 e BRD-9502, 

produzidas em Dourados, Mato Grosso do Sul, e colhidas 15 dias após o ponto de 

maturidade fisiológica. Verificaram que esse teste foi eficiente para estimar o vigor das 

sementes e afirmaram que nessa região há dificuldade de produzir sementes de boa 

qualidade, principalmente pela ocorrência de chuvas no período próximo à colheita.  

A qualidade de sementes de soja também pode ser avaliada em função da 

coloração e composição do tegumento. Santos et al. (2007) estudando a qualidade 

fisiológica e o teor de lignina de semente de soja, dos cultivares Embrapa 48, BRS 156 

e BRS 133, determinaram a concentração de lignina no tegumento das sementes e 

concluíram que a expressão da cor marrom no tegumento das sementes, em um 

mesmo cultivar de soja, afeta positivamente a qualidade fisiológica, devido à menor 

velocidade de embebição e à maior concentração de lignina. Além disso, verificaram 
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também que o tegumento de coloração marrom apresenta maior teor de lignina quando 

comparado ao tegumento de cor amarela.  

Outra opção para avaliação de injúrias mecânicas em sementes de soja são os 

raios X. A primeira vez que foram utilizados foi para a análise sementes de espécies 

florestais, na Suécia, em 1950 (SIMAK; GUSTAFSSON, 1953). Atualmente é 

empregado também para sementes de outras espécies. Esse teste está inserido num 

conjunto de técnicas denominado de Análise de Imagens.  

Obando Flor et al. (2004) avaliaram o emprego dos raios X para a detecção de 

injúrias mecânicas em sementes de soja e verificaram que é possível determinar as 

injúrias mecânicas, externas e internas, e que há correlação positiva entre os resultados 

desse teste e os de viabilidade das sementes, determinada pelo teste de tetrazólio. Os 

autores observaram ainda que é possível, através dessa técnica, detectar injúrias por 

percevejos e por umidade. Pinto (2006) avaliou as sementes de soja quanto às injúrias 

mecânicas, à deterioração por umidade e às injúrias causadas por percevejos, por meio 

do teste de raios X e concluiu que essa técnica é eficiente para essas determinações. 

Em estudo para a detecção de injúrias mecânicas internas à semente que 

comparou os raios X e outras radiações, os raios X foram os mais eficientes para 

identificar as injúrias mecânicas das estruturas internas das sementes de milho, feijão e 

soja (LEON et al., 1986).  

Segundo relataram Simak e Gustafsson (1953) e Bino et al. (1993), os raios X 

podem ser potencialmente nocivos às sementes; porém, enfatizaram que a dose 

absorvida não causou mutações genéticas e não afetou a germinação de sementes de 

espécies florestais e de Arabidopsis.  

A utilização dos raios X, conforme indicado pela Associação Internacional de 

Análise de Sementes (ISTA, 1996), não afeta a germinação da semente e apresenta 

vantagem por ser um teste não destrutivo, rápido e de simples execução (MENEZES et 

al., 2005). Girardin et al. (1993) e Carvalho et al. (1999) afirmaram que o teste de raios 

X é o melhor método não destrutivo para avaliar as características morfológicas internas 

da semente. Segundo Mondo e Cícero (2005) esse teste possibilita a visualização da 

forma e da posição da injúria e de possíveis deformações do eixo embrionário das 
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sementes de milho, além disso, devido à ampliação da imagem da semente, há o 

detalhadamente das condições das sementes, tanto internas como externas. 

Conforme descrito pela ISTA (1996), diferentes equipamentos de raios X 

requerem tempos de exposição e níveis de intensidade diferentes, para produzirem a 

melhor imagem. As regulagens variam também para espécies diferentes. Assim, a 

qualidade ou poder de penetração dos raios X e o tempo de exposição regulam a 

quantidade de raios X, que determina a densidade radiográfica ou o grau de 

escurecimento (ISTA, 1996). Nesse sentido, diferentes associações entre a voltagem e 

o tempo de exposição têm sido estudadas em função da espécie, do aparelho de raios 

X e da sensibilidade do filme radiográfico utilizado. Para as sementes de soja, as 

especificações gerais para o teste de raios X foram estabelecidas por Obando Flor 

(2003). 

Consequentemente, é interessante um estudo específico que associe a colheita 

com diferentes teores de água das sementes de soja, a intensidade de injúrias 

mecânicas e o emprego de análises de raios X para relacioná-los à qualidade das 

sementes.  
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3  OBJETIVOS 
 O presente trabalho teve como objetivos:  

A) Verificar a ocorrência de injúrias mecânicas, pelo teste de raios X em 

sementes de soja, colhidas com diferentes teores de água;  

B) Determinar as possíveis alterações no potencial fisiológico das sementes, 

provocada por injúrias, logo após as colheitas e após seis meses de armazenamento;  

C) Comparar a utilização dos raios X e dos testes de hipoclorito de sódio e de 

tetrazólio, para detectar a ocorrência de diferentes graus de injúrias mecânicas nas 

sementes de soja. 
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4  MATERIAL E MÉTODOS 
As sementes para o estudo foram produzidas em área experimental do 

Departamento de Produção Vegetal, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 

da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, São Paulo, na safra 2007/2008. Foram 

utilizados dois cultivares de soja, FTS Águia e Embrapa 48, cujas sementes apresentam 

diferentes teores de lignina no tegumento, 8,08% e 6,96% respectivamente.  

Para o experimento em campo foram instaladas 36 parcelas, compreendendo, 

três repetições (blocos) para cada cultivar, teor de água das sementes e colheitas 

manual e mecânica. As parcelas (7,0m x 4,5m) foram constituídas por dez linhas, com 

sete metros de comprimento, espaçadas de 0,45m; a área útil de colheita de cada 

parcela foram as seis linhas centrais e os cinco metros centrais de cada linha.  

O preparo do solo, a adubação, a irrigação e o controle fitossanitário e de plantas 

invasoras foram efetuados conforme as recomendações para a cultura da soja 

indicadas por Garcia et al. (2007), Oliveira et al. (2007) e EMBRAPA (2006).  

Para determinar o momento da colheita, foram realizadas coletas diárias das 

sementes de soja duas vezes ao dia (períodos da manhã e da tarde) em pontos 

aleatórios da área de produção. As coletas foram iniciadas quando as plantas de soja 

atingiram o estádio de desenvolvimento R7 (início da maturação) e continuaram até R8 

(maturação plena), conforme a descrição fenológica  proposta por  Fehr e Caviness 

(1980). O teor de água das sementes foi determinado conforme especificado nas 

Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 1992). 

As sementes foram colhidas de forma manual e mecânica em três épocas 

distintas. Os teores de água estabelecidos para a colheita foram 18%, 15% e 12% de 

água, no momento da colheita para o cultivar Embrapa 48 as sementes colhidas 

manualmente tinham 18%, 14% e 12% de água e as colhidas mecanicamente tinham 

20%, 16% e 12% e para o cultivar FTS Águia as sementes colhidas manualmente 

tinham 17%, 14% e 11% de água e as colhidas mecanicamente tinham 18%, 15% e 

13%.  

Para a colheita mecânica foi empregada a colhedora para áreas experimentais, 

marca Hege, Modelo 140, com a rotação do cilindro regulada em 510rpm e velocidade 

da máquina de aproximadamente 4 quilômetros/hora (EMBRAPA, 2006).  
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Para a colheita mecânica de cada parcela foram adotados os seguintes 

procedimentos: a máquina posicionou-se no início da parcela (descartando as duas 

linhas de cada extremidade da parcela, pois foram caracterizadas como a bordadura), o 

operador acionou a plataforma de corte e o cilindro trilhador e então, à máquina foi 

acoplado um saco de ráfia para coletar as sementes colhidas no primeiro metro das 

linhas que foram descartadas (bordadura), mantendo a máquina ainda em 

funcionamento, foram colhidas as sementes dos 5 metros centrais, procedimento 

adotado para cada parcela. Após a colheita, as sementes foram transportadas para um 

armazém onde foi feita a limpeza manual com a utilização de peneiras.  

Para cada cultivar e teor de água, foi colhida uma amostra correspondente, 

colhida e trilhada manualmente, representando a testemunha, para comparação com as 

colhidas mecanicamente. Para a colheita dessas parcelas, fez-se o descarte das 

bordaduras (como explicado para as parcelas colhidas à máquina) e as plantas foram 

colhidas manualmente com auxílio de tesoura de poda e colocadas em sacos de ráfia 

para o transporte e o acondicionamento até o momento da trilha manual, feita 

imediatamente após cada colheita.  

Imediatamente após cada colheita, as sementes foram avaliadas quanto ao teor 

de água, quanto às injúrias mecânicas pelo teste de raios X. Para complementar a 

avaliação das injúrias, as sementes foram secadas até 11% de água para serem 

analisadas pelos testes de tetrazólio e hipoclorito de sódio.  

A secagem das sementes foi realizada em secador de bandeja a 29°C. Quando 

as sementes atingiram aproximadamente 11% de água foram embaladas em sacos de 

papel e avaliadas pelos testes descritos nos itens 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.7.  

As avaliações fisiológicas e físicas das sementes foram realizadas nos 

laboratórios de Análise de Sementes e de Análise de Imagens do Departamento de 

Produção Vegetal e no de Patologia de Sementes do Departamento de Entomologia, 

Fitopatologia e Zoologia Agrícola da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da 

Universidade de São Paulo, em Piracicaba, SP. 

Após a secagem das sementes e realização dos testes iniciais, as sementes 

foram armazenadas em ambiente a 20°C e com 45% de umidade relativa do ar, durante 
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seis meses, após o qual foram feitas as análises descritas nos itens 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 

4.6 e 4.7. 

 

4.1 Teor de água 
 Determinou-se pelo método de estufa a 105 3°C, por 24 horas, com duas 

repetições para cada tratamento (BRASIL, 1992). Os resultados foram expressos na 

base úmida, para cada cultivar e tratamento. 

 

4.2 Determinação do teor de lignina 
Para determinar a concentração de lignina nas sementes, foi utilizado o método 

sugerido por Alvarez et al. (1997), em que as sementes foram inicialmente submersas 

em água, por aproximadamente 12 horas, em um Becker de 50mL; em seguida o 

tegumento foi separado dos cotilédones e desidratados em estufa a 105°C por 16 

horas. A seguir o tegumento foi moído e passado em tamize (peneira) e 250 miligramas 

do material com granulação de 60 Mesh foram transferidos para um erlemmayer de 

250mL, adicionados 50mL de etanol 80% (p/v) e aquecido a 100ºC sob refluxo por 10 

minutos. As amostras foram filtradas e o tegumento (sedimento) transferido para um 

frasco de vidro. Foram adicionados 100mL de ácido sulfúrico 1N e aquecido por duas 

horas sem refluxo. Depois, as amostras foram filtradas em cadinho de vidro sinterizado 

(poroso). Os resíduos foram lavados com 50mL de acetona e transferidos para um 

Becker, ao qual foram adicionados 20mL de ácido sulfúrico 72% (p/v) e mantidos em 

repouso por 12 horas. Após este período, as amostras foram hidrolisadas e transferidas 

para frascos de 250mL, adicionados 100mL de água destilada deionizada e aquecidas 

por duas horas sob refluxo. Após este tratamento, os resíduos foram filtrados em 

cadinhos com vidro sintetizado sob vácuo. Os resíduos do tegumento foram lavados 

com 200mL de água destilada e secados a 105ºC por seis horas. A percentagem de 

lignina das sementes foi determinada gravimetricamente (em massa).  

4.3 Germinação 
 Foram utilizadas duas subamostras de 50 sementes, tomadas ao acaso, para 

cada repetição de campo, de cada tratamento e cultivar. As sementes foram 
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distribuídas em rolos de papel toalha, umedecidos com quantidade de água equivalente 

a 2,5 vezes a sua massa, mantidas em germinador a 25°C, computando-se a 

percentagem de plântulas normais aos 5 e aos 8 dias após semeadura (BRASIL, 1992). 

4.4 Testes de vigor 

4.4.1 Tetrazólio 
 Na condução desse teste, foram utilizadas 100 sementes (2 subamostras com 50 

sementes cada) para cada cultivar, tratamento e repetição, conforme indicaram França 

Neto et al. (1998). As amostras foram pré-condicionadas entre papel toalha umedecido, 

com quantidade de água equivalente a 2,5 vezes a massa do papel, durante 16h e a 

25°C. Em seguida, as sementes foram colocadas em recipientes de plástico e mantidas 

submersas em solução 0,075% de cloreto de 2,3,5 trifenil tetrazólio, a 40°C no escuro, 

por 150 minutos. Decorrido esse período, as sementes foram lavadas em água corrente 

e analisadas uma a uma, computando-se como número de sementes potencialmente 

germináveis (viabilidade), as incluídas nas classes 1 a 5, como potencialmente 

vigorosas (vigor), as incluídas nas classes 1 a 3, como não viáveis e mortas (provocado 

por injúria mecânica), as incluídas nas classes 6 a 8 e como viáveis (mas com injúrias 

mecânicas), as incluídas nas classes de 1 a 5. Durante a condução do teste 

caracterizaram-se as injúrias provocadas por percevejos e umidade, porém esses 

resultados não foram incluídos nas tabelas uma vez que o objetivo foi caracterizar 

apenas injúrias mecânicas. Os resultados foram expressos em percentagem de 

sementes viáveis, vigorosas e com injúrias mecânicas. 

4.4.2  Envelhecimento acelerado  
 Adotou-se a metodologia descrita por Marcos Filho et al. (1987), com o uso de 

caixas de plástico como mini-câmaras, possuindo em seu interior uma lamina de água, 

equivalente a 40mL e acima dessa lamina uma bandeja de tela de alumínio, onde as 

sementes foram distribuídas formando uma camada única, a 41°C e 100% de umidade 

relativa do ar, durante 48 horas. Em seguida instalou-se o teste de germinação, 

conforme descrito em 4.3, porem efetuando-se apenas a primeira contagem de 

germinação no quarto dia. Os resultados foram expressos em percentagem. 
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4.4.3  Emergência da plântula  
 O teste foi conduzido com três repetições de 50 sementes cada (repetições de 

campo) para cada tratamento, distribuídas em bandejas, em sulcos de 20cm de 

comprimento e 2cm de profundidade, utilizando o substrato areia, mantidas em casa de 

vegetação, sob temperatura ambiente e com irrigação a cada três dias. Foram 

realizadas contagens diárias das plântulas emersas até a estabilização; considerando-

se como plântula emergida, o estádio de emergência VE (FEHR; CAVINESS, 1980). 

Com os dados foram calculados a percentagem de plântulas emersas e o índice de 

velocidade de emergência da plântula conforme proposto por Maguire (1962).    

 

4.5 Hipoclorito de sódio 
 Foi utilizada a metodologia descrita por Krzyzanowski et al. (2004). Para tanto, 

foram utilizadas duas subamostras de 50 sementes, para cada cultivar, tratamento e 

repetição, imersas em solução 5,25% de hipoclorito de sódio durante 10 minutos. Os 

resultados foram expressos em percentagem de sementes embebidas (exibem 

aumento de volume). 

4.6  Avaliação das injúrias mecânicas por meio de raios X 
 Para a detecção das injúrias, 120 sementes de cada cultivar e tratamento (3 

repetições de 40 sementes) foram submetidas ao teste de raios X. As sementes foram 

distribuídas em alvéolos individualizados em uma placa acrílica, colocando-se por baixo 

da placa uma fita adesiva transparente para fixar a semente em posição 

correspondente ao ângulo de 45° entre o eixo embrionário e a superfície da placa 

(OBANDO FLOR, 2004), Figura 1A. A posição de cada semente na placa foi 

identificada por ordem de colocação das sementes nos alvéolos. Para isso as sementes 

foram postas numa placa contendo 40 alvéolos, distribuídas em 5 colunas e 8 linhas, na 

primeira linha as sementes foram identificadas por números de 1 a 5, de 6 a 10 na 

segunda linha por diante até a 40ª semente. 
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Figura 1 – Posição da semente de soja no alvéolo da placa acrílica para a avaliação de 

injúrias mecânicas pelo teste de raios X: imagem da semente antes (A) e 
após (A’) a aplicação dos raios X 

 

A radiografia das sementes foi feita em equipamento de raios X, marca Faxitron, 

modelo MX-20. Para a obtenção da radiografia, a placa de acrílico com as sementes foi 

colocada no interior do equipamento diretamente sobre o filme radiográfico (Kodak MIN-

R 2000, tamanho de 18 x 24cm) e 35cm da fonte de radiação. O tempo de exposição e 

a intensidade de radiação que possibilitaram melhor visualização das injúrias 

mecânicas internas em sementes de soja foram determinados em ensaios preliminares, 

com base em Obando Flor et al. (2004), sendo estabelecido como o mais adequado a 

associação da intensidade de 20kV e do tempo de exposição de 45 segundos. 

Os filmes radiográficos foram revelados em uma processadora automática Hope 

X Ray, modelo 319 micro-Max. Em seguida, a imagem de cada semente foi captada 

utilizando um Scanner Umax, modelo Powerlook 1100, e transferida para um 

computador (Core 2 Duo 6400, 2.13 GHz, 2 GB de memória RAM; Hard Disk SATAII de 

350 GB) para ser avaliada em monitor de 21 polegadas, marca Samsung, modelo 

SymcMaster. Os resultados foram expressos em percentagem de sementes sem injúria 

observada (nota 1), sem injúria severa (nota 2) e com injúria severa (nota 3), critério 

adaptado da classificação indicada para as sementes de milho por Cícero et al. (1998), 

Tabela 1. 

Com o intuito de avaliar as imagens das sementes e classificá-las de acordo com 

as injúrias mecânicas existentes, após aplicação do teste de raios X, as sementes de 

cada cultivar e tratamento, identificadas pela mesma numeração utilizada  para o teste 
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de raios X, foram colocadas para germinar conforme indicado no item 4.3, utilizando 10 

sementes distribuídas no terço superior do papel e com uma avaliação no 4o dia. Em 

seguida, foram fotografadas uma plântula normal e todas as plântulas anormais e as 

sementes que não germinaram, utilizando uma câmera fotográfica digital (Nikon, 

modelo D1) acoplada ao computador. Dessa maneira, as imagens das sementes 

radiografadas e as das plântulas e, ou, das sementes após o teste de germinação 

foram examinadas simultaneamente na tela do monitor possibilitando estabelecer as 

relações entre as sementes. 

 

Tabela 1 – Critérios utilizados para caracterizar as notas de acordo com os níveis de 

injúrias mecânicas observados em sementes de soja, cultivares Embrapa 

48 e FTS Águia, por meio do teste de raios X 

 

Nível de injúria Nota Característica da injúria     
     

Não observado 1 Semente sem dano     
Não severo 2 Injúria em região oposta ao E.E.1, com proporção igual ou menor de 50% dos cotilédones (exceto E.E.) 

Severo 3 Injúria na região do E.E. ou nos cotilédones, com proporções superiores a 50%. 
   

1 Eixo embrionário.  
 

 

4.7 Sanidade das sementes 
 Foram empregadas dez repetições de 10 sementes distribuídas em placas de 

plástico, com 8,5cm de diâmetro e 1,5cm de altura, sobre três folhas de papel de filtro 

previamente umedecidas com água destilada. As sementes foram incubadas a  20±2°C, 

por sete dias, com alternância de luz a cada 24 horas (12h de luz e 12h de escuro). 

Após sete dias de incubação, foram realizadas avaliações das incidências dos fungos 

nas sementes, por meio de observações morfológicas dos microrganismos no 

microscópio estereoscópico marca Olimpus, modelo CX31 (ampliação de 50 a 60 

vezes) e identificação das espécies. Os resultados foram expressos em percentagem 

de fungo de cada espécie por cultivar e tratamento (BRASIL, 1992).  
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5 PROCEDIMENTO ESTATÍSTICO 
Os dados obtidos em cada teste, exceto o de raios X, foram analisados de 

acordo com delineamento inteiramente casualizado, separadamente para cada cultivar 

e teste conduzido. A análise foi realizada, sem transformação empregando o sistema 

computacional Statistical Analysis System (SAS) versão 9.1 para computadores. As 

médias foram comparadas pelo teste de Tukey (p≤ 0,05).  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Avaliação do teor de lignina do tegumento das sementes 
Os teores de lignina do tegumento das sementes de soja dos cultivares Embrapa 

48 e FTS Águia, foram avaliados conforme indicações de Alvarez (1994), que afirmou 

que o teor de lignina no tegumento das sementes de soja interfere na resistência às 

injúrias físicas. As sementes do cultivar FTS Águia tinham 8,08% de lignina e foram 

consideradas nesse experimento como as mais resistentes enquanto as do cultivar 

Embrapa 48, com 6,96%, foram consideradas as menos resistentes. 

6.2 Avaliação da qualidade das sementes 

6.2.1 Testes fisiológicos 
Com os dados referentes ao teor de água das sementes dos cultivares Embrapa 

48 e FTS Águia (Tabelas 2 e 3) verificou-se que as médias dos seis tratamentos em 

estudo apresentaram valores similares, após a secagem e o armazenamento. O 

conhecimento do teor de água das sementes é importante para a execução dos testes, 

pois a uniformização do teor de água das sementes é imprescindível para a 

confiabilidade das avaliações (MARCOS FILHO et al., 1987). 

Para as sementes do cultivar Embrapa 48, logo após a colheita (Tabela 2) não 

foram verificadas variações significativas de germinação para as sementes colhidas à 

mão com 18,4% e 14,4% de água e as colhidas à máquina com 15,9% e 12,0% de 

água. Porém, após seis meses de armazenamento (Tabela 2), as sementes colhidas 

manualmente e com 18,4% e 14,4% foram as que se conservaram melhor quando 

comparadas aos demais tratamentos.  

Para as sementes do cultivar FTS Águia (Tabela 3) o teste de germinação não 

indicou diferenças na germinação para as duas épocas de análises, os tipos de colheita 

e os teores de água avaliados.  

Durante a condução do teste de germinação, para ambos os cultivares, houve 

ocorrência de fungos, verificada tanto nas sementes mortas como nas plântulas 

anormais. A intensidade dos fungos, avaliada pelo teste de sanidade (Tabelas 8 e 9) foi 

maior nas sementes do cultivar Embrapa 48, constituindo uma das prováveis causas da 

redução da germinação dessas sementes. Para esse mesmo cultivar, os resultados da 

viabilidade pelo teste de tetrazólio, obtidos logo após a colheita (Tabela 2), indicaram 
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85% como valor mínimo de sementes viáveis, uma vez que pelo teste de tetrazólio, não 

é possível avaliar a ocorrência de patógenos.  

O tegumento das sementes do cultivar FTS Águia, tem maior teor de lignina 

quando comparado ao teor do tegumento das sementes do cultivar Embrapa 48. Essa 

diferença pode conferir às sementes proteção contra os microrganismos, podendo 

resultar em maior percentagem de plântulas normais no teste de germinação. A 

lignificação do tegumento é uma característica relevante, pois confere menor 

sensibilidade do tecido à injúria mecânica e protege a parede celulósica do ataque de 

microrganismos (OBANDO FLOR, 2004).  

Os resultados do teste de emergência da plântula em areia (Tabelas 2 e 3), para 

as sementes dos cultivares Embrapa 48 e FTS Águia, não apresentaram diferenças 

significativas para os teores de água em estudo, os tipos de colheita e as duas épocas 

de análise. Ao examinar as Tabelas 2 e 3, o teste de emergência da plântula em areia, 

para as sementes do cultivar Embrapa 48 e FTS Águia, apresentou médias superiores 

às observadas no teste de germinação. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Braccini et al. (1994), que verificaram também valores significativamente superiores de 

viabilidade das sementes, de diferentes genótipos de soja, no teste de emergência de 

plântula em areia em relação aos obtidos no de germinação. Esse resultado está 

relacionado à infecção das sementes por Phomopsis spp., visto que a presença desse 

fungo está restrita, na maioria dos casos, apenas ao tegumento, causando variações 

nos resultados obtidos entre os testes de germinação e o conduzido na areia (FRANÇA 

NETO; HENNING, 1992). Os resultados dos testes de sanidade das sementes (Tabelas 

8 e 9) comprovam a presença de Phomopsis nas sementes dos diferentes tratamentos 

avaliados. 

A viabilidade das sementes do cultivar Embrapa 48, avaliada pelo teste de 

tetrazólio (Tabela 2), indicou que a condição mais adequada para a manutenção da 

viabilidade das sementes foi a colheita manual de sementes com 18,4% de água. No 

entanto, após seis meses de armazenamento, não houve diferenças entre a colheita 

manual e mecânica e os teores de água em estudo. O referido teste para as sementes 

do cultivar FTS Águia (Tabela 3), para as duas épocas de analise, os tipos de colheita e 

os teores de água estudados, não indicou diferenças na viabilidade das sementes.  
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Ao avaliar o resultado do teste de emergência da plântula, das sementes do 

cultivar FTS Águia (Tabela 3), em ambas as épocas de análise foram notadas 

similaridades em relação aos valores de viabilidade obtidos pelo teste de tetrazólio. 

Para as sementes do cultivar Embrapa 48 (Tabela 2), foi possível verificar que após os 

seis meses de armazenamento, esses valores tornaram-se próximos. Pereira e 

Andrews (1976) compararam alguns testes de vigor para sementes de soja e 

concluíram que há correlação entre a viabilidade obtida pelo teste de tetrazólio e a 

emergência da plântula.  

 

Tabela 2 – Resultados da avaliação de sementes de soja, cultivar Embrapa 48, 
colheitas manual (C.manual) ou mecânica (C.mecânica) com diferentes 
teores de água, testes de germinação, emergência de plântula e de 
tetrazólio (viabilidade), realizados logo após a colheita (0 mês) e aos seis 
meses de armazenamento (6 meses) 

 

Tratamentos Teor de água Germinação Emergência da plântula Viabilidade (TZ) 
  0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 
 
  ----------------------------------------------------- % ------------------------------------------------------------ 

         
C.manual (18,4%) 10,6 a 8,3 a 76 a 68 a 91 a  90 a 98 a 91 a 

C.manual (14,4%) 10,7 a  9,0 a 77 a 72 a 89 a  92 a 94 ab 90 a 

C.manual (11,6%) 12,4 a 11,2 a 68 ab 55 b 89 a  88 a 93 bc 81 a 

C.mecânica 20,2%) 11,1 a 7,9 a 50 b 50 b 78 a  82 a 85 c 83 a 

C.mecânica (15,9%) 11,0 a 8,7 a 76 a 55 b 86 a  89 a 87 bc 82 a 

C.mecânica (12,0%) 10,4 a 8,7 a 85 a 54 b 89 a  87 a 92 bc 86 a 

         

CV (%) 3,1  6,5  9,4 2,6  9,4  5,1  3,9 6,5 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p≤0,05. 
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Tabela 3 – Resultados da avaliação de sementes de soja, cultivar FTS Águia, colheitas 
manual (C.manual) ou mecânica (C.mecânica) com diferentes teores de 
água, testes de germinação, emergência de plântula e de tetrazólio 
(viabilidade), realizados logo após a colheita (0 mês) e aos seis meses de 
armazenamento (6 meses) 

 
 

Tratamentos Teor de água Germinação Emergência da plântula Viabilidade (TZ) 
  0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 
 
  -------------------------------------------------------------- % -------------------------------------------------------- 

         
C.manual (17,5%) 11,5 a 10,4 a 92 a 88 a 99 a  97 a 97 a 95 a 

C.manual (14,2%) 12,4 a 11,4 a 85 a 81 a 97 a  97 a 95 a 95 a 

C.manual (11,4%) 10,9 a 9,3 a 83 a 75 a 97 a  95 a 94 a 93 a 

C.mecânica (17,9%) 10,7a 9,7 a 83 a 78 a 93 a  94 a 93 a 91 a 

C.mecânica (14,7%) 10,6 a 9,5 a 88 a 84 a 99 a  92 a 95 a 92 a 

C.mecânica (12,7%) 10,5 a 8,6 a 89 a 85 a 99 a  95 a 94 a 91 a 

         
CV (%)  3,4  5,4  7,8  6,7  7,0  4,5  7,0  5,1 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p≤0,05. 
 

A análise comparativa dos dados relativos à avaliação da qualidade das 

sementes do cultivar Embrapa 48 (Tabela 2) indicou que os testes de germinação e de 

tetrazólio mostraram as diferenças de potencial fisiológico das sementes. Assim, pelo 

teste de germinação, aplicado após seis meses de armazenamento, pode-se afirmar 

que os teores de água mais favoráveis para a colheita manual foram 18,4% e 14,4%. 

Para as sementes colhidas à máquina, imediatamente após a colheita, a máxima 

germinação foi das sementes colhidas com 12,0% e 15,9% de água, resultados 

estatisticamente semelhantes aos da colheita mecânica. Os resultados da viabilidade 

pelo teste de tetrazólio destacaram a superioridade das sementes colhidas à mão e 

com 18,4% de água. 

A avaliação da qualidade das sementes do cultivar FTS Águia (Tabela 3), pelos 

testes de germinação, emergência da plântula e de tetrazólio, não apresentou 

diferenças significativas  para o potencial fisiológico das sementes.  

 

6.2.2 Testes de vigor 
Para as sementes do cultivar Embrapa 48, após a colheita manual, as sementes 

com 18,4% e 14,4% de água destacaram-se como as mais vigorosas (Tabela 4).  A 
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avaliação do vigor pelo teste de tetrazólio para as sementes do cultivar Embrapa 48 

colhidas à mão e à máquina, após seis meses de armazenamento, não indicou 

diferenças estatísticas para os tratamentos estudados (Tabela 4).  

Para o cultivar FTS Águia, avaliação do vigor das sementes pelo teste de 

tetrazólio (Tabela 5) indicou a superioridade dos resultados referentes às sementes 

colhidas manualmente com 17,5% em relação às colhidas mecanicamente com 12,7% 

de água. Esse teste aplicado após seis meses de armazenamento não indicou 

diferenças para os tipos de colheita e teores de água avaliados. 

O teste de envelhecimento acelerado, como observado na Tabela 4, para as 

sementes do cultivar Embrapa 48 não indicou diferenças entre as duas épocas de 

análise, os  tipos de colheitas e teores de água.  

Esse mesmo teste, aplicado para as sementes do cultivar FTS Águia (Tabela 5), 

mostrou a superioridade da colheita manual das sementes, imediatamente após a 

colheita, que tinham 17,5% de água, em relação às colhidas mecanicamente com 

14,7% e 12,7% de água. Em termos estatísticos, essas diferenças de qualidade não 

foram verificadas aos seis meses de armazenamento.  

O índice de velocidade de emergência, Tabela 4, para as sementes do cultivar 

Embrapa 48 mostrou diferenças estatísticas somente após seis meses de 

armazenamento, destacando a superioridade da colheita manual (sementes com 14,4% 

de água) em relação às sementes com 20,2% de água e colhidas com máquina.  

Para as sementes do cultivar FTS Águia (Tabela 5), não foram verificadas 

diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos e nas duas épocas 

analisadas. Resultados similares foram obtidos por Vieira et al. (2006), visando avaliar 

as injúrias mecânicas em sementes de soja colhidas à maquina, que testaram 

combinações de velocidade de operação (3,5; 4,5 e 5,5 km h-1) e rotações do cilindro de 

trilha (400 e 500rpm) e verificaram que esses parâmetros não afetaram o índice de 

velocidade de emergência da plântula.  
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Tabela 4 – Resultados da avaliação de sementes de soja, cultivar Embrapa 48, 
colheitas manual (C.manual) ou mecânica (C.mecânica) diferentes teores 
de água, pelos testes de tetrazólio (vigor) e de envelhecimento acelerado 
e índice de velocidade de emergência (IVE), realizados logo após a 
colheita (0 mês) e aos seis meses de armazenamento (6 meses) 

 

Tratamentos Tetrazólio - Vigor Envelhecimento Acelerado Índice Velocidade de Emergência 
  0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 

  --------------------------------------------------------- % ----------------------------------------------------------- 
C.manual (18,4%) 91 a 68 a 89 a  75 a 7,32 a 7,06 ab 
C.manual (14,4%) 89 a 72 a 88 a 79 a 7,28 a 7,30 a 
C.manual (11,6%) 73 b 55 a 83 a 80 a 7,07 a 6,83 ab 
C.mecânica (20,2%) 74 b 50 a 76 a 60 a 6,26 a 6,28 b 
C.mecânica (15,9%) 68 b 55 a 86 a 69 a 6,64 a 6,98 ab 
C.mecânica (12,0%) 74 b 54 a 83 a 79 a 7,35 a 7,05 ab 

CV (%)     5,0      10,4       6,7           9,2          4,6                6,3   
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p≤0,05. 
 

Tabela 5 – Resultados da avaliação de sementes de soja, cultivar FTS Águia, colheitas 
manual (C.manual) ou mecânica (C.mecânica) com diferentes teores de 
água, pelos testes de tetrazólio (vigor) e de envelhecimento acelerado e 
índice de velocidade de emergência (IVE), realizados logo após a colheita 
(0 mês) e aos seis meses de armazenamento (6 meses) 

 
Tratamentos Tetrazólio - Vigor Envelhecimento Acelerado Índice Velocidade de Emergência 

 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 
 
 ----------------------------------------------------------- % ---------------------------------------------------------- 
 

C.manual (17,5%) 91 a 81 a 97 a 92 a 8,22 a 7,94 a 

C.manual (14,2%) 86 ab 82 a 93 ab 77 a 8,03 a 7,88 a 

C.manual (11,4%) 83 ab 81 a 95 ab 85 a 7,90 a 7,59 a 

C.mecânica (17,9) 76 ab 71 a 90 ab 87 a 7,65 a 7,57 a 

C.mecânica (14,7%) 77 ab 70 a 88 b 87 a 7,91 a 6,89 a 

C.mecânica (12,7%) 74 b 69 a 88 b 82 a 8,15 a 7,44 a 

       

CV (%) 7,1 7,8 4,6 10,3 1,7 6,4 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p≤0,05. 
  

Os testes de emergência da plântula e de envelhecimento acelerado, para as 

sementes do cultivar Embrapa 48 (Tabelas 2 e 4), indicaram maior germinação em 

relação às sementes avaliadas pelo teste de germinação. Durante a condução do teste 

de germinação, notou-se intensa ocorrência de microrganismos. O teste de sanidade 
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aplicado nessas amostras de sementes (Tabela 8) indicou presença de microrganismos 

que, provavelmente, afetaram a germinação das sementes. Observações similares 

foram verificadas para as sementes do cultivar FTS Águia, no teste de emergência de 

plântulas a germinação superou à das sementes submetidas ao teste de germinação. 

Assim, como  para as sementes do cultivar Embrapa 48, havia microrganismos no teste 

de germinação que causaram a redução dos valores obtidos (Tabela 11). 

Essas variações dos resultados, segundo França Neto e Henning (1992), estão 

relacionadas à infecção das sementes que causam variações entre os resultados 

obtidos nos testes de germinação e no conduzido na areia. Quanto à germinação após 

o teste de envelhecimento acelerado, as sementes provavelmente foram beneficiadas 

pelo aumento da temperatura e da umidade durante o teste que, indiretamente, afetou a 

infecção pelos patógenos. 

 Após o período de armazenamento, as sementes do cultivar Embrapa 48 

provenientes do teste de envelhecimento acelerado, foram avaliadas quanto à sanidade 

(Tabela 10) e mantiveram percentagem alta de infecção dos fungos do gênero 

Cercospora sp., Penicillium sp. e Aspergillus sp.. A infecção por Penicillium sp. e por 

Aspergillus sp. foi evidente também nas sementes do cultivar FTS Águia (Tabela 11). 

Pereira et al. (1994) confirmaram que a associação desses patógenos com as 

sementes ocorre, principalmente, após o armazenamento. Os resultados do teste de 

sanidade indicaram ainda que mesmo após o teste de envelhecimento acelerado houve 

aumento da incidência dos patógenos, nas sementes dos dois cultivares. 

 

6.3 Avaliação das injúrias mecânicas 

6.3.1 Teste de hipoclorito de sódio 
A avaliação das injúrias mecânicas pelo teste de hipoclorito das sementes do 

cultivar Embrapa 48 (Tabela 6), imediatamente após a colheita, indicou que as 

sementes colhidas à mão com 18,4% e 14,4% de água e as colhidas à máquina com 

20,2% de água  tinham menos danos que as colhidas à máquina com 12,0% de água. 

Após armazenar as sementes por seis meses, foi verificado aumento de 2% na 

quantidade de injúrias mecânicas das sementes colhidas mecanicamente, alteração 

que, provavelmente, não contribuiu significativamente para alterar a qualidade das 
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sementes, como indicam os dados da Tabela 2. Nesse momento de avaliação, a 

colheita manual das sementes com 18,4% de água foi a condição que causou menos 

danos mecânicos nas sementes.  

Para o cultivar FTS Águia (Tabela 7), logo após a colheita, a quantidade de 

danos nas sementes colhidas à mão com 17,5% de água foi inferior à quantidade dos 

danos nas sementes colhidas à máquina com 12,7% de água, tratamento que causou a 

maior quantidade de danos nas sementes. Aos seis meses de armazenamento, a 

menor quantidade de injúrias mecânicas foi observada para a colheita manual, quando 

as sementes tinham 17,5% de água.  

Através dos resultados mostrados nas Tabelas 6 e 7, para o teste de hipoclorito 

de sódio, em ambos os cultivares, as sementes colhidas à mão e à máquina com os 

maiores teores de água, tiveram as menores  percentagens de injúrias mecânicas. A 

comparação da colheita manual com a mecânica indicou que os níveis de danos são 

superiores para a mecânica, independentemente do teor de água das sementes e do 

método utilizado para a avaliação das injúrias.  

As percentagens de injúrias mecânicas das sementes foram maiores que 10% 

para as sementes do cultivar Embrapa 48, colhidas à mão, com 11,6% de água, e as 

colhidas à máquina, com 12,0% e 15,9% de água, e para as sementes do cultivar FTS 

Águia colhidas à máquina, com 12,7% de água. Esses valores são considerados 

críticos (KRZYZANOWSKI et al., 1994). As injúrias mecânicas das sementes do cultivar 

Embrapa 48, que foram colhidas manualmente, foram causadas pela trilha manual das 

sementes, provavelmente devido à maior sensibilidade dessas sementes às injúrias 

físicas.  

As sementes do cultivar FTS Águia têm mais lignina no tegumento do que as do 

cultivar Embrapa 48, consequentemente, a sensibilidade às injúrias mecânicas é menor 

e, conforme afirmaram Tavares et al. (1986), a embebição de água pelas sementes 

também é menor. Nessa condição, Carbonell et al. (1991) indicaram a avaliação das 

injúrias das sementes pelo teste de tetrazólio. 



 

 

Tabela 6 – Resultados da avaliação de injúrias mecânicas em sementes de soja, cultivar Embrapa 48, colheitas manual 
(C.manual) ou mecânica (C.mecânica) com diferentes teores de água, pelos testes de hipoclorito de sódio, 
tetrazólio (classes 1 a 5 e 6 a 8) e de raios X, realizados logo após a colheita (0 mês) e aos seis meses de 
armazenamento (6 meses) 

 
 

  Hipoclorito Tetrazólio    Raios X
Tratamentos             de sódio (1 a 5) (6 a 8) Sem injúria Não severo Severo

  0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses

 
  --------------------------- % sementes com injúrias --------------------------            ---------------------------------------------- % ----------------------------------------------

             

C.manual (18,4%) 3 a 3 a 2 a    2 b    0,3 ab 0,3 a 97,50 97,00 0,83 1,30 1,67 1,70 

C.manual (14,4%) 4 a   4 ab  0 a    0 a       0 a  0 a 95,83 95,90 1,67 1,75 2,50 2,35 

C.manual (11,6%) 11 ab 11 ab 2 a    1 b       1 ab  1 a 95,00 94,85 2,50 2,70 2,50 2,45 

C.mecânica (20,2%) 7 a   9 ab 24 b 27 c     12 d 13 b 95,00 94,95 2,50 2,45 2,50 2,60 

C.mecânica (15,9%) 12 ab 14 bc 25 b 25 c    8 cd 14 b 91,67 90,55 5,00 6,00 3,33 3,45 

C.mecânica (12,0%)      24 b      26 c 31 b 26 c    4 bc 12 b 79,17 79,30 3,33 3,40 17,50 17,30 

             

CV (%)     22,5     22,2    16,7     8,9    38,4    24,7          -           -            -             -          -          -  

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p≤0,05. 
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Tabela 7 – Resultados da avaliação de injúrias mecânicas em sementes de soja, cultivar FTS Águia, colheitas manual 

(C.manual) ou mecânica (C.mecânica) com diferentes teores de água, pelos testes de hipoclorito de sódio, 

tetrazólio (classes 1 a 5 e 6 a 8) e de raios X, realizados logo após a colheita (0 mês) e aos seis meses de 

armazenamento (6 meses) 

 
 

  Hipoclorito  Tetrazólio   Raios X
Tratamentos           de sódio (1 a 5) (6 a 8) Sem injúria Não severo Severo

  0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses

 
  --------------------------- % sementes com injúrias --------------------------            ---------------------------------------------- % ----------------------------------------------

             

C.manual (17,5%)      1 a 1 a   1 ab 1 a 1 a 1 a 99,17 98,85 0,83 1,15 0,00 0,00 

C.manual (14,2%) 6 bc  6 bc  1,34 b 1 a   0,3 a 1 a 98,33 97,80 0,83 0,83 0,83 1,37 

C.manual (11,4%)   3 abc       4 b  0 a 0 a 1 a 1 a 97,50 97,41 1,67 1,73 0,83 0,86 

C.mecânica (17,9%) 2 ab       4 b     19 c     18 b 4 a 8 b 90,83 90,70 3,33 3,40 5,83 5,90 

C.mecânica (14,7%)   4 abc 6 bc     18 c     19 b 4 a 6 b 97,50 97,29 0,83 0,94 1,67 1,77 

C.mecânica (12,7%)     11 c     13 c     22 c     19 b 4 a 8 b 95,00 93,33 4,17 1,67 0,83 5,00 

             

CV (%)  28,7  22,8  13,8 15,5  73,0  28,0           -          -           -            -              -          -  

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p≤0,05. 
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6.3.2 Teste de tetrazólio 
Entre os testes utilizados para detectar injúrias mecânicas, o de tetrazólio tem se 

destacado, principalmente em sementes de soja, devido à rapidez para execução do 

teste e à precisão dos resultados (OBANDO FLOR, 2003).  

Nas Tabelas 6 e 7 estão os dados referentes às injúrias mecânicas, classificadas 

pelo teste de tetrazólio de 1 a 5, sementes com injúrias mecânicas, mas viáveis. Para 

as sementes do cultivar Embrapa 48 (Tabela 6), logo após a colheita, os resultados 

indicaram que independentemente do teor de água das sementes a colheita manual 

causou os menores níveis de danificações nas sementes superando estatisticamente 

todos os tratamentos com a colheita mecânica. Já, aos seis meses de armazenamento 

a menor quantidade de danos foi para as sementes colhidas manualmente que tinham 

14,4% de água. Deve ser considerado que, em termos absolutos, os valores obtidos 

para as injúrias das sementes colhidas à máquina foram, no mínimo, 20% superiores 

aos da colheita manual. Para a maioria dos resultados dos testes de hipoclorito e de 

raios X não foram obtidas variações dessa magnitude, exceto para os resultados do 

teste de hipoclorito relacionados à colheita mecânica de sementes com o menor teor de 

água (12,0%).  

Para as sementes do cultivar FTS Águia (Tabela 7) avaliadas após a colheita 

pelo teste de tetrazólio, classe de dano 1 a 5, foi verificada também quantidade 

significativamente menor de danos para as sementes colhidas manualmente quando 

comparadas às colhidas à máquina. 

 Os resultados do teste de tetrazólio para as sementes do cultivar Embrapa 48 

(Tabela 6), com injúrias mecânicas classificadas entre 6 e 8, correspondentes às 

sementes não viáveis ou mortas, indicaram que as sementes colhidas à mão tinham 

quantidades significativamente menores de injúrias mecânicas, tanto na avalição após a 

colheita como na efetuada após seis meses de armazenamento. 

Para as sementes do cultivar FTS Águia (Tabela 7), a avaliação das injúrias pelo 

teste de tetrazólio, classes 6 a 8, imediatamente após a colheita, não indicou variação 

significativa entre os resultados dos tratamentos aplicados às sementes. Por outro lado, 

os resultados obtidos aos seis meses mostraram que as injúrias mecânicas das 

sementes colhidas à mão foram significativamente inferiores às das sementes colhidas 
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à máquina. Da mesma forma como descrito para as sementes do cultivar Embrapa 48, 

os resultados obtidos com a avaliação das injúrias mecânicas pelo teste de tetrazólio 

foram, em termos absolutos, superiores aos dos obtidos com os testes de hipoclorito de 

sódio e de raios X, especialmente quando são comparados os resultados do método de 

colheita manual com o mecânico. 

As diferenças entre as porcentagens de injúrias mecânicas obtidas nos testes de 

hipoclorito de sódio e de tetrazólio, em termos absolutos, estão relacionadas às 

diferenças de princípios de cada um desses métodos para a detecção de injúrias 

mecânicas. O teste com hipoclorito de sódio distingue as sementes com injúrias físicas 

relacionadas ao rompimento dos tecidos. O teste de tetrazólio avalia essas injúrias e 

também as decorrentes de tecidos com amassamentos. Assim é natural que haja 

diferença entre os valores obtidos por esses dois testes e é esperado que os resultados 

do teste de tetrazólio sejam superiores aos obtidos com o teste de hipoclorito de sódio. 

As quantidades de injúrias mecânicas avaliadas pelo teste de tetrazólio, para as 

sementes colhidas à máquina, em ambos os cultivares (Tabelas 6 e 7), foram menores 

para as sementes do cultivar FTS Águia. Uma das causas dessa diferença é, 

provavelmente, o teor de lignina do tegumento das sementes, pois as sementes do 

cultivar Embrapa 48 têm 6,96% (resistência menor) e as do FTS Águia têm 8,08% 

(resistência maior). 

As imagens apresentadas nas Figuras 2, 3 e 4, são de sementes de soja com 

injúrias, avaliadas pelo teste de tetrazólio.  
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Figura 2 – Sementes de soja: (A) com coloração uniforme e superficial pela solução de 
tetrazólio, todos os tecidos com aspecto normal e firme, classe 1 (mais alto 
vigor); (B) e (C) fratura do eixo embrionário seccionando o hipocótilo, classe 
7 (semente não viável); as imagens (D) e (D’) são da mesma semente, 
coloração vermelha carmim no eixo embrionário, distribuída por parte da 
sua extensão, a lesão causada por injúria mecânica não bloqueia a região 
vascular, classe 5 (vigor muito baixo) 
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Figura 3 – Sementes de soja após seis meses de armazenamento: as imagens (A) e 
(A’) são da mesma semente, plúmula apresentando coloração vermelha 
carmim forte, classe 6 (semente não viável); (B) área de coloração vermelha 
intensa na superfície externa de um dos cotilédones e (B’) imagem interna 
da mesma semente apresentando coloração uniforme e superficial pela 
solução de tetrazólio, tecidos com aspecto normal e firme, classe 3 (vigor 
médio) 
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Figura 4 – Sementes de soja após seis meses de armazenamento: as imagens (C) e 
(C’) são da mesma semente, coloração vermelha carmim forte na 
extremidade da radícula, indicando tecido em deterioração, classe 6 
(semente não viável); (D) área de coloração vermelha intensa na superfície 
externa um dos cotilédones, próxima a região da plúmula e uma pequena 
picada de percevejo no outro cotilédone, a imagem interna da mesma 
semente (D’) apresenta uma mancha de coloração vermelha distribuída na 
região central dos cotilédones, lesão provocada por injúria mecânica, classe 
5 (vigor muito baixo) 

 

6.3.3 Teste de raios X 
O exame das imagens das sementes, obtido pelos raios X, permitiu avaliar a 

condição interna das sementes. Assim, através dos critérios descritos na Tabela 1 e 

ilustrados na Figura 1A’, foi possível estabelecer padrões para a avaliação das 

sementes, em viáveis ou não.  

Segundo Cícero et al. (1998), a utilização dos raios X para a determinação de 

injúrias mecânicas em sementes é eficiente, pois trata-se de um método preciso e que 
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possibilita o exame individual da semente com imagens ampliadas que poderão indicar, 

em detalhes, a área danificada, sua extensão e localização e não é um método 

destrutivo. Desta maneira, as sementes submetidas à essa análise podem ser 

colocadas para germinar e permitir o estabelecimento de relações entre as injúrias 

mecânicas e os prejuízos causados à germinação.  

De acordo com os resultados do teste de raios X, para as sementes do cultivar 

Embrapa 48 (Tabela 6), as sementes colhidas à mão tinham as menores percentagens 

de injúrias (nota 1). Para a colheita com máquina, a menor percentagem de injúrias 

(notas 2 e 3) foi das sementes colhidas com 20,2% de água e, nas sementes colhidas 

com 15,9% de água, as injúrias não foram tão severas, indicando ser uma segunda 

opção de colheita. As injúrias severas foram mais intensas na colheita mecânica, 

quando as sementes estavam com 12,0% de água. O teor de água das sementes tem 

grande influência na intensidade e natureza da injúria mecânica. Assim, o trincamento é 

mais intenso quando as sementes estão com teor de água baixo, sendo que o impacto 

recebido na superfície se distribui ao longo de uma linha resultante das forças em ação, 

praticamente com a mesma intensidade do momento do impacto, resultando no 

rompimento dos tecidos da semente ao longo daquela linha (CARVALHO; NAKAGAWA, 

2000).  

O teste de raios X, para as sementes do cultivar FTS Águia (Tabela 7) indicou as 

sementes colhidas à mão como as com maior percentagem de sementes sem injúrias 

(nota 1). Na colheita à máquina, a menor ocorrência de injúrias mecânicas foi para as 

sementes colhidas com 14,7% de água. Hamer e Peske (1997) observaram que 

sementes de soja colhidas à máquina com teor de água entre 14% e 18%, apresentam 

a menor ocorrência de injúria mecânica e o menor percentual de perdas durante a 

colheita.  

As injúrias severas nas sementes do cultivar FTS Águia, foram mais intensas 

para as sementes com 17,9% de água e que foram colhidas à máquina. Na colheita, a 

semente fica particularmente susceptível à injúria mecânica, imediata ou latente (PAIVA 

et al., 2000). Conforme destacou Silva (1983), quando o teor de água da semente é alto 

ocorre a injúria por amassamento, nesse tipo de injúria o impacto se distribui pouco, 

havendo a compressão da semente, devido à fragilidade dos tecidos. 
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Assim, pode-se observar que houve diferenças entre as notas atribuídas às 

sementes dos dois cultivares, sendo que as sementes do cultivar FTS Águia (menos 

sensível à injúria mecânica) apresentaram maior percentagem de sementes sem 

injúrias observadas quando comparadas às do cultivar Embrapa 48 (cultivar mais 

sensível à injúria mecânica), com exceção da colheita mecânica com 20,2% de água. 

Esse comportamento esta relacionado ao teor de lignina presente no tegumento das 

sementes (OBANDO FLOR, 2003). 

O exame das imagens internas das sementes, das plântulas e das sementes 

mortas, provenientes dos testes de raios X e de germinação, permitiu avaliar as 

sementes e as conseqüências das injúrias, quando existentes. Assim, as imagens 

apresentadas na Figura 5 representam as sementes do cultivar Embrapa 48, 

submetidas ao teste de raios X. Ao analisar a semente radiografada (A) observa-se que 

não há injúria observada, porém ao avaliar o resultado do teste de germinação nota-se 

que essa mesma semente originou uma plântula anormal (A’). Sendo assim, é possível 

concluir, nesse caso, que a origem da anormalidade dessa plântula envolve outros 

fatores e não propriamente a injúria mecânica. Como um dos fatores envolvidos pode 

ser considerada a presença de fungos, como ilustra a figura (A’), com a presença de 

micélios.  

 Ao analisar a semente radiografada (B) observa-se que a injúria está na região 

do eixo embrionário (entre a radícula e o hipocótilo), caracterizado por ondulações na 

parte externa da semente. Essas ondulações são injúrias provocadas após a 

maturidade fisiológica das sementes, pela seqüência de hidratação e secagem da 

semente, caracterizando a injúria por umidade (MARCOS FILHO, 2005; FRANÇA 

NETO; HENNING, 1984). Após essa semente ser submetida ao teste de germinação 

originou uma plântula anormal (B’). 

 As imagens representadas pelas sementes radiografadas (C) e (D), são das 

sementes do cultivar Embrapa 48, colhidas mecanicamente com 12,0% de água. Ao 

analisar essas sementes nota-se que, em ambas, na região no eixo embrionário houve 

uma trinca (entre a plúmula e o hipocótilo) sendo essa injúria caracterizada como 

severa (nota 3); no teste de germinação, ambas as sementes, originaram plântulas 

anormais (C’) e (D’). 
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Figura 5 – Sementes de soja, cultivar Embrapa 48: colheita manual e teor de água de 
14,4%, representados pelas sementes radiografadas (A) e (B) que 
originaram plântulas anormais (A’) e (A’); colheita mecânica e teor de água 
de 12,0%, representados pelas sementes radiografadas (C) e (D) que 
originaram plântulas anormais (C’) e (D’)  

 

 

Sementes do cultivar FTS Águia são ilustradas na Figura 6. Ao analisar a 

semente radiografada (E) não há injúria observada, porém no teste de germinação essa 

semente foi caracterizada como morta (E’), contendo micélios de fungos. O teste de 

raios X é um dos testes que pode estimar o potencial fisiológico das sementes, porque 

o diagnóstico da qualidade resulta em informações que podem auxiliar na avaliação da 

qualidade das sementes. Nesse sentido o teste de raios X, pode auxiliar na 

identificação de problemas provocados em sementes de soja, sejam eles de origem 

mecânica (OBANDO FLOR, 2003; PINTO, 2006), causados por umidade ou por 

percevejo (PINTO, 2006). As sementes utilizadas nesse teste também podem ser 

avaliadas por outros testes, possibilitando associar os resultados obtidos no teste de 

raios X com os de germinação.   
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Ao analisar a semente radiografada (F) observa-se que a injúria está no 

tegumento (região próxima ao hilo), caracterizado por uma pequena abscisão; no teste 

de germinação, essa semente originou uma plântula anormal (F’) e pela imagem é 

possível caracterizar que havia uma má formação dos cotilédones. 

 Na semente radiografada (G), não há injúria observada (nota 1) e no teste de 

germinação essa semente originou uma plântula normal (G’), contendo cotilédones 

íntegros e hipocótilo, raiz primária e plúmula em condições normais para o 

desenvolvimento. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 – Sementes de soja, cultivar FTS Águia: colheita manual e teor de água de 

17,5%, representados pelas sementes radiografadas (E) e (F) que 
originaram uma semente morta (E’) e uma plântula anormal (F’); colheita 
mecânica e teor de água de 17,9%, representados pela semente 
radiografada (G) que originou uma plântula normal (G’) 
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As figuras apresentadas a seguir são exemplos relativos aos dois cultivares, 

após o período de seis meses de armazenamento, e às colheitas manual e mecânica 

das sementes com os diferentes teores de água. 

 A radiografia da semente do cultivar Embrapa 48 (Figura 7A) mostra a injúria na 

região do eixo embrionário, nota 3 (injúria severa no eixo embrionário), após o teste de  

germinação essa semente originou uma plântula anormal (Figura 7A’). Essa semente foi 

colhida à máquina com 20,2% de água e, dessa forma, mais propensa à injúria latente.  

Na Figura 7B, representada pela semente do cultivar Embrapa 48, nota-se pela 

imagem de raios X que há uma trinca na região do eixo embrionário, entre o hipocótilo e 

a plúmula, que no teste de germinação originou uma plântula anormal (Figura 7B’) com 

a região do hipocótilo rompida. 

Nas sementes radiografadas (C) e (D) do cultivar Embrapa 48, colhidas à mão 

com teor de água de 18,4%, não há injúria; no teste de germinação essas sementes 

originaram plântulas normais (C’) e (D’), contendo cotilédones íntegros e hipocótilo, raiz 

primária e plúmula em condições normais de desenvolvimento. 
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Figura 7 – Sementes de soja, cultivar Embrapa 48, após seis meses de 

armazenamento: colheita mecânica e teor de água de 20,2%, 
representados pelas sementes radiografadas (A) e (B) que originaram 
plântulas anormais (A’) e (B’); colheita manual e teor de água de 18,4%, 
representados pelas sementes radiografadas (C) e (D) que originaram 
plântulas normais (C’) e (D’) 
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Na Figura 8, são representadas sementes e plântulas do cultivar Embrapa 48, 

após o período de armazenamento. A semente da Figura 8A foi colhida à máquina com 

15,9% de água e a radiografia mostrou que a semente não tinha injúria (nota 1). No 

entanto, no teste de germinação essa semente foi classificada como morta (Figura 8A’), 

apresentando evidências de patógenos em suas partes. O teste de sanidade (Tabela 8) 

para esse tratamento indicou a presença de patógenos, sendo, provavelmente, os 

principais responsáveis pela morte da semente. 

Na semente radiografada, Figura 8B, colhida mecanicamente com teor de água 

de 15,9%, há pouca visibilidade do eixo embrionário, pela imagem radiográfica a 

semente não apresenta injúria. Conforme destacou Obando Flor (2003) esses 

resultados mostram que uma das causas da pouca visibilidade do eixo embrionário nas 

sementes de soja radiografadas é a diferença pequena de contraste entre o eixo 

embrionário e os cotilédones. Por esse motivo, foram realizados testes de 

posicionamento da semente em relação à incidência de raios X, sendo que os melhores 

resultados foram obtidos, quando o eixo embrionário se posicionou em ângulo de 45° 

em relação à placa (Figura 1A). Essa mesma semente originou uma plântula anormal e 

observa-se pela Figura 8B’ que houve o rompimento do hipocótilo, próximo aos 

cotilédones. 

A semente ilustrada na Figura 8C é do cultivar Embrapa 48, colhida 

manualmente com teor de água de 14,4%, pela imagem radiográfica não houve injúria 

na semente (nota 1) e após a semente ser colocada para germinar originou uma 

plântula normal (Figura 8C’). A radiografia da semente da Figura 8D,  também colhida à 

mão, mostra que não há injúria, no entanto, após a semente ser colocada para 

germinar originou uma plântula anormal (Figura D’). A causa provável dessa 

anormalidade  é a presença de fungos (Tabela 8). 
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Figura 8 - Sementes do cultivar Embrapa 48, após seis meses de armazenamento: 

colheita mecânica e teor de água de 15,9%, representados pelas sementes 
radiografadas (A) e (B) que originaram uma semente morta (A’) e uma 
plântula anormal (B’); colheita manual e teor de água de 14,4%, 
representados pelas radiografias das sementes (C) e (D) que originaram 
uma plântula normal (C’) e uma plântula anormal (D’) 
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 A Figura 9 ilustra exemplos de sementes do cultivar Embrapa 48, após o período 

de armazenamento, colhidas com  teor de água baixo. A semente da Figura 9A, colhida 

à máquina com teor de água de 12,0%, indica injúria severa (nota 3), observa-se uma 

trinca na região do eixo embrionário (entre a radícula e o hipocótilo), após essa 

semente ser submetida ao teste de germinação originou uma plântula anormal (Figura 

9A’). Sementes colhidas com baixos teores de água são mais suscetíveis a injúria 

mecânica imediata, resultando em reduções significativas da germinação em 

comparação às sementes com teores de água maiores (FRANÇA NETO; HENNING, 

1984; JIJÓN; BARROS, 1983).  

A Figura 9B, mostra uma semente do cultivar Embrapa 48 colhida à máquina 

com teor de água de 12,0%, a imagem radiográfica indica injúria severa (nota 3) na 

região da radícula; após a semente ser submetida ao teste de germinação originou uma 

plântula anormal (Figura 9B’). Nota-se na Figura 9B’ presença de micélios de fungos. 

 Na semente do cultivar Embrapa 48, colhida à mão com teor de água de 11,6% 

Figura 9C, não foi observada injuria (nota 1), no entanto, no teste de germinação 

(Figura 9C’) originou uma plântula anormal. Nesse caso, nota-se a má formação do 

hipocótilo (engrossamento). As plântulas anormais de soja podem ser conseqüência de 

fatores genéticos e ambientais e de práticas de manejo que causam a ausência, atrofia 

ou deformidades em seus órgãos vitais como a radícula, o hipocótilo e a plúmula que 

são difíceis ou impossíveis de serem controladas (MARTINS; CARVALHO, 1994). A 

semente da Figura 9D, também do cultivar Embrapa 48, proveniente da colheita manual 

com teor de água de 11,6%, foi classificada com semente sem injúria (nota 1) e no teste 

de germinação (Figura 9D’) originou uma plântula normal. 
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Figura 9 – Sementes do cultivar Embrapa 48, após seis meses de armazenamento: 

colheita mecânica e 12,0% de água, representados pelas sementes 
radiografadas (A) e (B) que originaram plântulas anormais (A’) e (B’); 
colheita manual e teor de água de 11,6%, representados pelas sementes 
radiografadas (C) e (D) que originaram uma plântula anormal (C’) e uma 
plântula normal (D’) 
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 As sementes ilustradas na Figura 10 são do cultivar FTS Águia analisadas após 

seis meses de armazenamento. Na Figura 10A, a semente foi colhida à máquina com 

teor de água de 17,9% e pela imagem radiográfica não há injúria (nota 1); no entanto, 

após a semente ser submetida ao teste de germinação, originou uma plântula anormal 

(Figura 10A’), a causa da anormalidade foi o encurtamento do hipocótilo e a má 

formação da raiz primária. 

 A semente da Figura 10B foi colhida à máquina com teor de água de 17,9%, a 

semente radiografada apresenta uma trinca na região da radícula e foi classificada 

como tendo injúria severa (nota 3), após a semente ser submetida ao teste de 

germinação, originou uma plântula anormal (Figura 10B’), na imagem da plântula nota-

se o rompimento da raiz primária e de um dos cotilédones.  

 A semente da Figura 10C foi colhida à mão com teor de água de 17,5% e tem 

uma injuria severa (nota 3), na imagem radiográfica notam-se  ondulações na região no 

eixo embrionário. Essa semente ao ser avaliada pelo teste de germinação originou uma 

plântula anormal (Figura 10C’). Observações feitas por França Neto et al. (1998) 

indicaram que sementes com deterioração por umidade apresentam rugas 

características nos cotilédones, na região oposta ao hilo ou sobre o eixo embrionário. A 

semente da Figura 10D foi colhida à mão com teor de água de 17,5%,  não foi 

observada injúria nessa semente que, no teste de germinação, originou uma plântula 

normal (Figura 10D’). 
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Figura 10 – Sementes do cultivar FTS Águia, após seis meses de armazenamento: 

colheita mecânica e teor de água de 17,9%, representados pelas 
sementes radiografadas (A) e (B) que originaram plântulas anormais (A’) 
e (B’); colheita manual e teor de água de 17,5%, representados pelas 
sementes radiografadas (C) e (D) que originaram uma plântula anormal 
(C’) e uma plântula normal (D’) 
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 A Figura 11 ilustra sementes do cultivar FTS Águia, após o período de seis 

meses de armazenamento. A radiografia da semente colhida à máquina (Figura 11A), 

com 14,7% de água, indica uma trinca na região do eixo embrionário (entre a radícula e 

o hipocótilo), caracterizada como injúria severa (nota 3); após a semente ser submetida 

ao teste de germinação, originou uma plântula anormal (Figura 11A’), devido ao 

rompimento da raiz primária com o hipocótilo. 

 A imagem radiográfica de uma semente colhida à máquina com teor de água de 

14,7% (Figura 11B) mostra a ruptura de parte do tegumento, localizada no eixo 

embrionário. Essa semente foi classificada como tendo uma injúria severa (nota 3) e no 

teste de germinação originou uma plântula anormal (Figura  11B’). 

 A Figura 11C mostra uma semente colhida à mão com 14,2% de água e sem 

injúria (nota 1) que, no teste de germinação, originou uma plântula anormal (Figura 

11C’), devido ao engrossamento do hipocótilo. Por outro lado, a imagem da Figura 11D, 

ilustra uma semente colhida à mão com o mesmo teor de água e sem injúria (nota 1) 

que, após o teste de germinação, originou uma plântula normal (Figura 11D’). 
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Figura 11 - Sementes do cultivar FTS Águia, após seis meses de armazenamento: 

colheita mecânica e teor de água de 14,7%, representados pelas sementes 
radiografadas (A) e (B) que originaram uma plântula normal (A’) e uma 
plântula anormal (B’); colheita manual e teor de água de 14,2%, 
representados pelas sementes radiografadas (C) e (D) que originaram  
plântulas anormal (C’) e normal (D’) 
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 As imagens da Figura 12 ilustram sementes do cultivar FTS Águia, após o 

período de seis meses de armazenamento. A radiografia (Figura 12A) mostra uma 

semente colhida à máquina com teor de água de 11,4%. Nota-se na região do eixo 

embrionário (entre a radícula e o hipocótilo) uma trinca, caracterizando a semente com 

injúria severa (nota 3) que, no teste de germinação, originou uma plântula anormal 

(Figura 12A’) com o rompimento e a má formação da raiz primária. Em contrapartida a 

radiografia de outra semente, colhida à máquina com 11,4% de água (Figura 12B), 

indicou que não havia injúria e após o teste de germinação originou uma plântula 

normal (Figura 12B’).  

  A semente ilustrada na Figura 12C foi colhida à mão (12,7% de água). A imagem 

da radiografia mostra um rompimento do tegumento com uma trinca na região do eixo 

embrionário (entre a radícula e o hipocótilo). Após a semente ser submetida ao teste de 

germinação, originou uma plântula anormal (Figura 12C’). Para outra semente colhida 

na mesma condição ( Figuras 12D e 12D’), a radiografia indicou  que havia uma ruptura 

de parte do tegumento da semente, com manchas circulares na região do cotilédone 

próxima à plúmula, caracterizando a injúria severa (nota 3) e originando uma plântula 

anormal. Essas imagens caracterizam problemas devido ao percevejo com lesões 

circulares características, muitas vezes enrugadas e profundas, podendo ocorrer lesões 

múltiplas numa única semente (FRANÇA NETO et al., 1998).  
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Figura 12 - Sementes do cultivar FTS Águia, após seis meses de armazenamento: 

colheita mecânica e teor de água de 11,4%, representados pelas 
sementes radiografadas (A) e (B) que originaram uma plântula anormal 
(A’) e uma plântula normal (B’); colheita manual e teor de água de 12,7%, 
representados pelas sementes radiografadas (C) e (D) que originaram 
uma plântula anormal (C’) e uma plântula anormal (D’) 
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As avaliações das injúrias mecânicas das sementes, Tabelas 6 e 7, pelos testes 

de hipoclorito de sódio, tetrazólio e de raios X, indicaram que há maior percentagem de 

injúrias mecânicas nas sementes do cultivar Embrapa 48. Essa relação está 

diretamente associada ao teor de lignina presente no tegumento das sementes desses 

cultivares. De acordo com Carbonell (1991) a sensibilidade do tegumento da semente à 

injúria mecânica constitui-se em caráter importante para o potencial fisiológico de 

sementes de soja, o qual está intimamente relacionado com a variabilidade genética. 

Assim sendo, cultivares de soja estão sendo melhorados para características, tais como 

tegumento com maior teor de lignina, visando melhorar o potencial fisiológico das 

sementes de soja produzida em diferentes regiões do Brasil (COSTA et al., 2001).  

Os resultados dos testes com os raios X (tabela 6 e 7) indicaram que as 

percentagens de sementes de soja com  injúrias mecânicas foram similares para os 

dois momentos de avaliação das sementes, independentemente do tratamento 

considerado. Não foram verificadas variações, em termos de percentagem, entre os 

danos classificados como não severo (2) e severo (3). 

Os resultados dos testes que avaliaram as injúrias mecânicas nas sementes de 

soja evidenciaram a maior susceptibilidade às injurias físicas das sementes do cultivar 

Embrapa 48.   

Independentemente do método de colheita os danos mecânicos aumentam com 

a redução do teor de água das sementes; há a mesma tendência quando se considera 

o teor de água para cada método. 

Os testes de hipoclorito e de tetrazólio foram mais eficientes para quantificar os 

danos mecânicos nas sementes de soja, especialmente por terem detectado as 

diferenças entre a avaliação após a colheita e a efetuada após os seis meses de 

armazenamento. No entanto, todos os métodos foram eficientes para caracterização 

das diferenças entre os métodos de colheita estudados.  

 

6.3  Avaliação da sanidade das sementes 
A análise da sanidade das sementes de soja (Tabelas 8 e 9) indicou que, de 

modo geral, as sementes do cultivar Embrapa 48 apresentaram maior incidência de 

fungos quando comparadas às do cultivar FTS Águia, especialmente para os fungos 
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considerados de campo como Cercospora, Fusarium e Phomopsis e os de 

armazenamento como o Penicillium. 

Para o cultivar Embrapa 48 a incidência média dos fungos considerados como 

de campo, logo após a colheita, foi de 63,5% enquanto para as sementes do cultivar 

FTS Águia foi de 29,3%. Dentre os microrganismos detectados nas sementes de soja 

desses cultivares, as maiores incidências foram de Cercospora e Phomopsis. Aos seis 

meses de armazenamento as incidências médias foram similares, para o cultivar 

Embrapa 48 foi de 34,3% e para o FTS Águia 34,8%. 

Resultados de pesquisa com sementes de diferentes espécies têm mostrado 

que durante o armazenamento há a redução dos fungos que se associam às sementes 

durante a fase de produção em campo, como Fusarium, Cercospora, Phomopsis e 

Colletotrichum detectados nas sementes de soja produzidas para essa pesquisa e 

considerados como os principais fungos transmitidos pelas sementes de soja 

(EMBRAPA, 2003). Esses fungos foram detectados nas sementes dos dois cultivares 

estudados e em todos os tratamentos, suplantando em quantidade os demais 

patógenos encontrados. O fungo Cercospora kikuchii estava presente nas sementes de 

todos os tratamentos analisados, esse patógeno localiza-se no tegumento da semente, 

se manifestando durante o processo de germinação.  

Por outro lado, como também ocorre para outras espécies, na medida em que as 

sementes são armazenadas é comum que haja aumento das incidências de fungos 

como o Aspergillus e o Penicillium, como verificado para as sementes de soja dos dois 

cultivares estudados (Tabelas 8 e 9). Com relação aos fungos de armazenamento, a 

análise de sanidade das sementes de soja indicou, também, maior incidência desses 

microrganismos nas sementes do cultivar Embrapa 48, especialmente o Penicillium aos 

seis meses de armazenamento, com valor médio de 28,8%, enquanto as sementes de 

soja do cultivar FTS Águia tinham 12,8%. 

Através dos resultados obtidos pela avaliação da sanidade das sementes foi 

possível obter parâmetros para verificar se a redução da germinação das sementes 

pode ser caracterizada pela presença de fungos; uma vez que essa hipótese já foi 

confirmada por Ito e Tanaka (1993); França Neto et al. (2006), que relataram que a 
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presença de certos patógenos nas sementes pode resultar em efeitos diretos, como a 

redução do potencial germinativo das sementes.  
Durante a fase de condução do experimento no campo, havia quantidade 

significativamente alta de Phomopsis spp., pois durante a fase final de maturação das 

sementes, houve excesso de chuvas, associado à temperatura alta, que favoreceu a 

infestação das sementes por esse patógeno, fato confirmado através do teste de 

sanidade (Tabelas 8 e 9). A diminuição da germinação das sementes pode estar 

associada à alta incidência desse fungo nas sementes (MARTINS FILHO et al., 2001; 

EMBRAPA, 2003). Foi possível observar na Tabela 2, que as sementes do cultivar 

Embrapa 48 colhidas à máquina com 20,2% de água, que tiveram a menor 

percentagem de germinação, também foram às que tiveram maior incidência desse 

patógeno (Tabela 8). Para as sementes do cultivar FTS Águia a germinação foi 

estatisticamente similar para todos os tratamentos (Tabela 3) e os níveis de Phomopsis 

spp.  nas sementes (Tabela 9) foram similares entre os tratamentos e inferiores aos 

determinados  para as sementes do outro cultivar. 
Com o intuito de verificar se o aumento da germinação das sementes após o 

teste de envelhecimento acelerado poderia estar relacionado com a diminuição da 

incidência dos patógenos, foi realizado o teste de sanidade das sementes após o teste 

de envelhecimento acelerado. Os resultados indicaram (Tabelas 10 e 11) que houve 

redução das incidências de Cercospora sp. e Phomopsis spp. nas sementes dos dois 

cultivares, tanto após a colheita como após os seis meses de armazenamento das 

sementes. Confirmando que a presença desses patógenos contribuiu para a redução 

da germinação das sementes que não foram submetidas ao teste de envelhecimento 

acelerado, como são observados nos resultados de germinação, antes e depois do 

teste de envelhecimento acelerado, Tabelas 2, 3, 4 e 5. A explicação para esse fato é 

que sob as condições de estresse (umidade e temperatura altas) durante a condução 

do teste de envelhecimento acelerado, parte dos patógenos não sobreviveu reduzindo 

assim a infestação nas sementes.  

 Para os fungos dos gêneros Penicillium sp. e Aspergillus sp., a tendência da 

infestação é aumentar com o tempo de armazenamento das sementes. Conforme 

mostram os resultados das Tabelas 8 e 9, para os cultivares estudados, após seis 



73 
 

 

meses de armazenamento, houve aumento da incidência desses fungos nas sementes 

da maioria dos tratamentos. Esses patógenos podem afetar a qualidade das sementes 

durante o armazenamento, pois se desenvolvem mesmo com umidade relativa baixa 

(WETZEL, 1987). 

Após seis meses de armazenamento, o teste de sanidade das sementes após o 

envelhecimento acelerado, para ambos cultivares (Tabelas 10 e 11), indicou que houve 

aumento da infestação dos fungos dos gêneros Penicillium sp. e Aspergillus sp. De 

certa forma esses resultados são esperados, pois as condições do teste, temperatura e 

umidade relativa altas, em principio, tendem a favorecer o aumento desses fungos. 

A análise da sanidade das sementes de soja, dos cultivares Embrapa 48 e FTS 

Águia (Tabelas 8 e 9) mostrou que não houve evidência da interferência do método de 

colheita e nem do teor de água das sementes colhidas em relação aos microrganismos 

associados às sementes. 
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Tabela 8 – Resultados da avaliação do teste de sanidade em sementes de soja, cultivar Embrapa 48, colheitas manual 
(C.manual) ou mecânica (C.mecânica) com diferentes teores de água, após a colheita (0 mês) e aos seis 
meses de armazenamento (6 meses) 

 Patógenos de sementes de soja 
Tratamentos  Fusarium Cercospora Phomopsis Colletotrichum Penicillium Aspergillus 

  0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 
  

  -------------------------------------------------------------------------------------- % sementes infectadas ------------------------------------------------------------------------------------ 
             
C.manual (18,4%) 4 a  2  ab 33 abc    21 ab 19 ab  8 a  2 a  2 a 1 a  28 bc 1 a  3 a 
C.manual (14,4%) 4 a  0,66 a 48 c  18 ab 21 ab  9 a 6 a  2 a 2 a  27 bc 1 a   0 a 
C.manual (11,6%) 10 a  4 b 39 bc  20 ab 15 a  13 ab 4 a  3 a 3 a  16 bc 1 a  0 a 
C.mecânica (20,2%) 4 a  3 ab 17 a  8 a 36 b  17 b 3 a  5 a 3 a  38 c 2 a  5 a 
C.mecânica (15,9%) 10 a  1 ab 23 ab  15 ab  24 ab  7 a 2 a  1a  2 a  35 c 3 a  9 a 
C.mecânica (12,0%) 4 a  3 ab 35 bc  26 b 16 a  15 ab 2 a  2 a 2 a  12 a 0 a  0 a 

             

CV (%)  23,0  46,9 12,8   29,4  16,4  34,5  49,7  66,5  66,1  18,8  87,4  159,9 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p≤0,05. 

Tabela 9 – Resultados da avaliação do teste de sanidade em sementes de soja, cultivar FTS Águia, colhidas  manual 
(C.manual) ou mecanicamente (C.mecânica) com diferentes teores de água, após a colheita (0 mês) e aos 
seis meses de armazenamento (6 meses) 

 Patógenos de sementes de soja 
 Tratamentos Fusarium Cercospora Phomopsis Colletotrichum Penicillium Aspergillus 

  0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 
  
  -------------------------------------------------------------------------------------- % sementes infectadas -------------------------------------------------------------------------------------- 

             
C.manual (17,5%) 2 a  1 a 14 ab  31 a 10 a  7 a 1 a  2 b 6 a  9 a 3 a  4 a 
C.manual (14,2%) 3 a  2 a 13 a  19 a 7 a  9 a 2 a  0 a 4 a  8 a 2 a  3 a 
C.manual (11,4%) 1 a  0 a 28c  24 a 9 a  13 a 1 a  1 ab 3 a  7 a 0 a  0 a 
C.mecânica (17,9%) 2 a  4 a 22 abc  14 a 8 a  9 a 0 a  0 a 3 a  21 b 1 a  0 a 
C.mecânica (14,7%) 3 a  1 a 13 a  25 a 10 a  9 a 1 a  0 a 5 a  13 ab 1 a  2 a 
C.mecânica (12,7%) 2 a  2 a 24 bc  24 a 8 a  12 a 0 a  0 a 3 a  10 a 0 a  0 a 

             
CV (%)  55,2  107,3  11,4  33,5  21,3  51,2  126,6  88,0  53,5  23,4  109,8  170,8 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p≤0,05. 

74 



 

 

Tabela 10 – Resultados da avaliação do teste de sanidade em sementes de soja após o teste de envelhecimento 
acelerado, cultivar Embrapa 48, colheitas manual (C.manual) ou mecânica (C.mecânica) com diferentes 
teores de água,  após a colheita (0 mês) e seis meses de armazenamento (6 meses) 

 Patógenos de sementes de soja após o teste de envelhecimento acelerado 
Tratamentos  Fusarium Cercospora Phomopsis Colletotrichum Penicillium Aspergillus 

  0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 
  
  --------------------------------------------------------------------------------------- % sementes infectadas ---------------------------------------------------------------------------------------- 

             
C.manual (18,4%) 4 a  1 a 16 a  7 a 5 a   3 a 8 b  2 a 3 a  25 ab 7 a  9 a 
C.manual (14,4%) 1 a  0 a 32 a  16 b 6 a  2 a 5 ab  1 a 3 a  39 c 5 a  4 a 
C.manual (11,6%) 4 a  2 a 21 a  20 b 9 a  6 a 5 ab  3 a 2 a  12 a 2 a  4 a 
C.mecânica (20,2%) 3 a  1 a 23 a  11 ab 9 a  3 a 3 ab  2 a 6 a  25 bc 2 a  10 a 
C.mecânica (15,9%) 3 a  0 a 20 a  5 a 6 a  5 a 4 ab  2 a 4 a  26 b 3 a  16 a 
C.mecânica (12,0%) 2 a  1 a 22 a  17 b 8 a  2 a 1a  1 a 4 a  22 ab 3 a  7 a 

             
CV (%)  35,7  105,3  14,7  25,2  35,9  51,0  23,6  86,3  46,0  18,1  55,9  65,4 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p≤0,05. 

 

Tabela 11 – Resultados da avaliação do teste de sanidade em sementes de soja após o teste de envelhecimento 
acelerado, cultivar FTS Águia, colhidas  manual (C.manual) ou mecanicamente (C.mecânica) com 
diferentes teores de água,  após a colheita (0 mês) e seis meses de armazenamento (6 meses) 

 Patógenos de sementes de soja após o teste de envelhecimento acelerado 
 Tratamentos Fusarium Cercospora Phomopsis Colletotrichum Penicillium Aspergillus 

  0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 0 mês 6 meses 
  
  ---------------------------------------------------------------------------------------- % sementes infectadas  ----------------------------------------------------------------------------------- 

             
C.manual (17,5%) 3 a  1 a 15 a  7 ab 4 a  3 a 1 a  2 a 3 a  24 a 4 b  5 a 
C.manual (14,2%) 5 a  2 a 12 a  14 ab 3 a  4 a 0 a  4 a 3 a  24 a 2 ab  22 a 
C.manual (11,4%) 1 a  0 a 21 a  16 b 5 a  2 a 3 a  1 a 1 a  13 a 2 ab  12 a 
C.mecânica (17,9%) 6 a  0 a 8 a  4 a 4 a  2 a 1 a  0 a 2 a  26 a 1 a  5 a 
C.mecânica (14,7%) 2 a  0 a 13 a  4 ab 4 a  5 a 0 a  1 a 1 a  13 a 1 a  17 a 
C.mecânica (12,7%) 2 a  0 a  8 a  5 ab 5 a  4 a 0 a  1 a 2 a  13 a 3 ab  24 a 

             
CV (%)  43,8  157,1  21,2  44,1  36,4  71,7  125,7  146,8  59,8  35,9  34,0  52,2 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey p≤0,05. 
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7   CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos indicam que a utilização dos raios X possibilita a 

identificação das injúrias mecânicas, de efeito imediato, nas sementes de soja dos 

cultivares Embrapa 48 e FTS Águia, colhidas com teores de água distintos, entretanto, 

as injúrias de efeitos latentes não são identificadas; 

O potencial fisiológico das sementes é afetado pelo tipo da colheita e o teor de 

água das sementes; 

O teste de raios X não tem a mesma eficiência que os testes de hipoclorito e de 

tetrazolio para determinar as injúrias mecânicas das sementes de soja dos cultivares 

Embrapa 48 e FTS Águia;  
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