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RESUMO 

 

Tratamento de sementes de soja com micronutrientes apresentando diferentes níveis de 

vigor: absorção durante a germinação e efeitos sobre o potencial fisiológico das sementes 

e desempenho inicial das plantas 

O tratamento de sementes com micronutrientes é uma importante 

estratégia para o suprimento das plântulas no início do desenvolvimento e tem 

sido frequentemente utilizado na cultura da soja. Contudo, as respostas ao 

tratamento com micronutrientes podem variar conforme o nível de vigor das 

sementes e da dose do produto aplicado. Diante do exposto, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar o efeito de doses de micronutrientes, aplicadas via tratamento 

de sementes, sobre o potencial fisiológico de sementes e o desempenho inicial das 

plantas de soja originadas de lotes com sementes de diferentes níveis de vigor e se 

as técnicas de espectroscopia por fluorescência de raios X e a imagem 

hiperespectral são eficientes na avaliação da dinâmica da absorção dos 

micronutrientes durante a germinação. Foram utilizadas sementes de dois lotes do 

cultivar M5917 IPRO, apresentando diferenças quanto ao vigor. Os tratamentos 

foram constituídos por diferentes doses (0, 2, 4, 6 e 8 g.kg
-1

 de sementes) de um 

produto contendo 15,1% de Zn + 9,4% de Mn + 6,7% de Cu + 3,2% de Mo. As 

sementes foram avaliadas quanto ao teor de água, germinação, envelhecimento 

acelerado, emergência de plântulas em areia, emergência de plântulas em campo, 

análise do crescimento de plântulas pelo software Vigor-S e parâmetros 

morfológicos do sistema radicular de plântulas. A avaliação da absorção dos 

micronutrientes pelas sementes foi realizada por meio de espectroscopia por 

fluorescência de raios X (XRF) e imagem hiperespectral (IHS). Avaliações de 

crescimento e fisiológicas foram realizadas em plantas no estádio fenológico V2. 

Efeitos fitotóxicos foram observados com aplicação das doses 6 e 8 g.kg
-1

, 

principalmente pela redução do comprimento da raiz primária, comprimento total 

do sistema radicular, área superficial e volume de raízes, com prejuízos mais 

acentuados para as sementes do lote de menor vigor. A XRF identificou maiores 

concentrações de micronutrientes nas sementes tratadas com as maiores doses. A 

análise de componentes principais dos dados de refletância da região interna dos 

cotilédones e eixo embrionário obtidos pela IHS permitiu discriminar sementes 

não tratadas e tratadas, principalmente em relação às maiores doses. O potencial 

fisiológico das sementes de soja é reduzido com a aplicação de doses elevadas de 

micronutrientes e o grau de severidade está associado ao nível de vigor das 

sementes. Após a embebição, a maior quantidade do produto aplicado permanece 

aderida ao hilo e tegumento das sementes, porém há aumento da concentração dos 

micronutrientes no interior das sementes com o aumento da dose. Não há efeito 

das doses sobre o crescimento e a fisiologia das plantas avaliadas no estádio 

fenológico V2. 

Palavras-chave: Glycine max, Revestimento de sementes, Tratamento químico, 

Potencial fisiológico, Fluorescência de raios X, Imagem hiperespectral 
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ABSTRACT 

 

Soybean seed treatment with micronutrients presenting different levels of vigor: 

absorption during germination and effects on seed physiological potential and initial 

plant performance 

Seed treatment with micronutrients is an important strategy for supplying 

seedlings early in their development and has been frequently used in soybean 

crop. However, responses to micronutrient treatment may change depending on 

the level of seed vigor and the dose of the product applied. Thus, the objective of 

this work was to evaluate the effect of doses of micronutrients, applied via seed 

treatment, on the physiological potential of seeds and the initial performance of 

soybean plants originated from lots with seeds of different vigor levels and if the 

techniques of spectroscopy by X-ray fluorescence and hyperspectral imaging are 

efficient in evaluating the dynamics of micronutrient absorption during 

germination. Seeds from two lots of the cultivar M5917 IPRO, with differences in 

vigor were used. The treatments consisted of different doses (0, 2, 4, 6 and 8 g per 

kg of seed) of a product containing 15,1% of Zn + 9,4% of Mn + 6,7% of Cu + 

3,2% of Mo. The seeds were evaluated for water content, germination, accelerated 

aging, seedling emergence in sand, seedling emergence in the field, seedling 

growth analysis by Vigor-S software and morphological parameters of the 

seedling root system. The evaluation of the uptake of micronutrients by the seeds 

was performed by X-ray fluorescence spectroscopy (XRF) and hyperspectral 

imaging (HSI). Growth and physiological evaluations were performed on plants in 

the phenological stage V2. Phytotoxic effects were observed with the application 

of doses 6 and 8 g.kg
-1

, mainly by reducing primary root length, total root system 

length, surface area, and root volume, with higher losses for seeds from the lower 

vigor lot. The XRF identified higher concentrations of micronutrients in the seeds 

treated with the highest doses. The principal component analysis of the reflectance 

data from the inner region of the cotyledons and embryonic axis obtained by HSI 

allowed the discrimination between untreated and treated seeds, especially in 

relation to the high doses. The physiological potential of soybean seeds is reduced 

with the application of high micronutrient doses and the degree of severity is 

associated with the level of seed vigor. After soaking, most of the product applied 

remains adhered to the hilum and seed coat, but there is an increase in the 

concentration of micronutrients inside the seeds with increasing dose. There is no 

effect of the doses on the growth and physiology of the plants evaluated in the 

phenological stage V2.  

Keywords: Glycine max, Seed coating, Chemical treatment, Physiological 

potential, X-ray Fluorescence, Hyperspectral imaging 
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1. INTRODUÇÃO 

A soja (Glycine max (L.) Merrill) é a leguminosa de maior importância econômica e 

nutricional do mundo; seus grãos contêm aproximadamente 40% de proteínas e 20% de 

lipídios (GARCÍA et al., 1997; SAITO et al., 2021), evidenciando sua relevância econômica e 

nutricional como fonte direta de alimento e matéria-prima para produção de alimentos de 

origem animal. Assim, torna-se essencial a atuação da pesquisa para aumentar a eficiência das 

práticas de cultivo, visando a maximização da produtividade. A produtividade está 

intimamente relacionada com a disponibilidade e utilização de sementes de alta qualidade, 

que são definidas pelo resultado da interação entre os atributos de natureza genética, física, 

fisiológica e sanitária. 

Embora esses quatro atributos que compõem a qualidade das sementes sejam 

igualmente importantes, a pesquisa na área de sementes tem dado mais ênfase para o potencial 

fisiológico, por reunir informações sobre germinação (viabilidade) e vigor das sementes, 

sendo estes, parâmetros usados para explicar a possibilidade de sucesso da semente expressar 

suas funções vitais tanto em condições favoráveis quanto desfavoráveis. Do ponto de vista do 

produtor, o estabelecimento no campo representa a primeira oportunidade real para avaliação 

do desempenho das sementes (MARCOS-FILHO, 2020a). Sendo assim, a semente é a 

matéria-prima mais importante para a agricultura, pois a partir dela será determinado o 

desenvolvimento e estabelecimento adequado de plantas no campo.  

O aumento da produção agrícola pode ser alcançado com a utilização de tecnologias 

de produção associadas à utilização de sementes de alta qualidade. Nesse contexto, o uso de 

micronutrientes através do tratamento de sementes se destaca por disponibilizar 

microelementos para o processo de germinação das sementes e desenvolvimento inicial das 

plantas. No entanto, existem informações limitadas sobre a utilização de micronutrientes no 

tratamento de sementes em relação ao potencial fisiológico e o seu efeito sobre o processo de 

germinação e desenvolvimento inicial das plantas.  

Os micronutrientes são componentes essenciais para as plantas, participando de 

enzimas que atuam no metabolismo durante o processo de germinação e ao longo do 

desenvolvimento das plantas. Os micronutrientes estão envolvidos em praticamente todas as 

funções bioquímicas e fisiológicas, como metabolismo energético, metabolismo primário e 

secundário, regulação de genes de biossíntese de proteínas e diversos processos de sinalização 

e transdução celular (BHAT et al., 2020). 
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A utilização de técnicas eficientes para quantificar os micronutrientes 

disponibilizados via tratamento de sementes é indispensável para elucidar a dinâmica de 

absorção e o aproveitamento dos micronutrientes pelas sementes durante a germinação e 

desenvolvimento inicial das plantas. A técnica de espectroscopia por fluorescência de raios X 

se destaca no estudo da composição elementar em tecidos vegetais por permitir análises in 

vivo, devido ao seu caráter não destrutivo e preparo mínimo de amostras, além da capacidade 

de avaliar simultaneamente mais de um elemento químico na mesma amostra (BACHIEGA et 

al., 2019; ROMEU et al., 2021). Assim, essa técnica é promissora para a avaliação do 

tratamento de sementes de soja, podendo esclarecer e auxiliar no fornecimento adequado de 

micronutrientes.  

O emprego de outras técnicas que permitem avaliações rápidas, precisas e não 

destrutivas em sementes e plantas possibilitam maior garantia na tomada de decisão em 

programas de controle de qualidade. No entanto, existem fatores limitantes para o emprego 

rotineiro dessas técnicas, já que falta adequação metodológica e profissionais especializados. 

O uso de informações espectrais pode ser utilizado na avaliação rápida da qualidade de 

sementes por integrar informações espectrais e espaciais, auxiliando na captação de mudanças 

estruturais ou da composição química (ELMASRY et al., 2019). Ao utilizar a técnica de 

imagem hiperespectral na faixa do infravermelho próximo para extrair informações sobre 

sementes de soja viáveis e não viáveis, Baek et al. (2019) verificaram que a técnica é eficaz 

para a discriminação da viabilidade de sementes de soja. Contudo, não foram encontrados na 

literatura trabalhos que utilizaram a imagem hiperespectral para avaliar o metabolismo de 

sementes de soja apresentando diferentes níveis de vigor e submetidas ao tratamento com 

micronutrientes.  

Diante do exposto, os objetivos deste trabalho foram: (i) avaliar o efeito de doses de 

micronutrientes, aplicadas via tratamento de sementes, sobre o potencial fisiológico de 

sementes de soja originadas de lotes com diferentes níveis de vigor; (ii) avaliar se as técnicas 

de espectroscopia por fluorescência de raios X e a imagem hiperespectral são eficientes na 

avaliação da dinâmica da absorção dos micronutrientes durante a germinação; (iii) avaliar o 

efeito do tratamento de sementes com micronutrientes sobre o desempenho das plântulas e 

plantas.  

 

 

 

 



13 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1. Cultura da soja  

A soja (Glycine max (L.) Merrill) possui grande valor social e econômico, sendo 

considerada uma das culturas com maior importância mundial, participando da alimentação 

humana como fonte de proteínas, lipídios, minerais e carboidratos (GEWEHR et al., 2019). A 

produção nacional é destinada para grãos, que são utilizados em diversos produtos nos setores 

alimentício e industrial, representando uma das principais fontes de óleo vegetal comestível e 

de proteínas para o uso na ração animal (LEE et al., 2017; YANG et al., 2018). A produção de 

soja foi a que mais cresceu em termos percentuais nos últimos anos, sendo considerada a 

principal commodity agrícola para a economia do país (CONAB - COMPANHIA 

NACIONAL DE ABASTECIMENTO, 2021). 

O mundo colheu na safra 2020/2021, segundo o Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos – USDA (2021), 362,947 milhões de toneladas métricas de soja, em uma área 

cultivada de 127,842 milhões de hectares. O Brasil foi o maior produtor, com uma produção 

estimada em 135,97 milhões de toneladas de grãos na safra 2020/21 (CONAB, 2021). Os 

Estados Unidos e a Argentina produziram 112,549 e 47,0 milhões de toneladas métricas de 

soja na safra 2020/21, respectivamente. 

A soja foi a grande responsável pelo progresso do agronegócio no Brasil, incluindo a 

expansão e modernização do sistema de transporte e infraestrutura de armazenamento de 

grãos, o desenvolvimento de máquinas agrícolas, a expansão da fronteira agrícola do país e a 

profissionalização e incremento do comércio internacional (CATTELAN; DALL’AGNOL, 

2018). O sucesso da soja no Brasil se deve ao sofisticado pacote tecnológico desenvolvido 

para a cultura no país, resultado dos esforços de instituições de pesquisa, sendo destacados os 

programas de melhoramento genético, que ao passar dos anos disponibilizaram no mercado 

centenas de cultivares (RAMALHO; MARQUES; LEMOS, 2021).  

A demanda global por alimentos continuará crescendo e o Brasil é um dos grandes 

responsáveis com potencial para suprir essa necessidade, dada a disponibilidade de terras 

apropriadas para a produção de grãos e tecnologias adequadas para o cultivo em condições 

tropicais. Entretanto, o desafio será manter a capacidade produtiva da soja de forma rentável e 

sustentável (CATTELAN; DALL’AGNOL, 2018). Nesse sentido, o uso de sementes de 

qualidade superior é uma forma eficiente de enfrentar o desafio do aumento da demanda 

alimentar (EBONE et al., 2020).  
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A semente de soja para ser considerada de alta qualidade deve apresentar altas taxas 

de germinação, vigor e sanidade, além de assegurar a pureza física e genética. As sementes 

com essas características resultam em plântulas de alto desempenho, que se estabelecem mais 

facilmente em ambiente com condições bióticas e abióticas adversas, com maior velocidade 

de emergência e de desenvolvimento da planta. No entanto, sementes de vigor baixo ou médio 

originam plântulas fracas, com pouca competitividade no estabelecimento em campo 

(FINCH-SAVAGE; BASSEL, 2016). Portanto, a qualidade das sementes é responsável pela 

emergência rápida e uniforme, principalmente quando em condições menos favoráveis de 

ambiente, garantindo o sucesso do estabelecimento da lavoura de soja e aumentando a 

possibilidade de atingir altas produtividades.   

2.2. Potencial fisiológico de sementes  

O aumento da produtividade da cultura da soja está diretamente relacionado com a 

utilização de tecnologias avançadas, práticas de manejo corretas e sementes de alta qualidade. 

Para assegurar o estabelecimento adequado da cultura no campo é indispensável a utilização 

de sementes de alto potencial fisiológico (alta germinação e vigor), pureza genética, pureza 

física e sanidade. A germinação da semente é considerada o primeiro passo da vida de uma 

planta, sendo um dos processos fisiológicos mais sensíveis, afetada por interações hormonais 

e fatores ambientais, tanto bióticos quanto abióticos (MADEJÓN et al., 2015).  

As primeiras fases do desenvolvimento da soja, ou seja, germinação e emergência 

das plântulas, são momentos cruciais no estabelecimento da cultura no campo 

(BAKHSHANDEH; GHOLAMHOSSIENI, 2018) e o vigor da semente exerce um papel 

fundamental nesse processo. De acordo com Rossi; Cavariani; França-Neto (2017), o vigor 

relaciona a taxa e uniformidade de germinação, de emergência e de crescimento de plântulas 

no campo, podendo influenciar na produtividade em diversas culturas. O vigor é determinado 

através de testes que identificam diferenças significativas entre lotes de sementes com 

germinação semelhante e que atenda os padrões estabelecidos para comercialização, 

disponibilizando informações adicionais para complementar o potencial fisiológico de lotes 

de sementes (MARCOS-FILHO, 2020a).  

Os testes de vigor são classificados em fisiológicos, bioquímicos e de tolerância a 

estresses. Ambos avaliam de forma direta ou indireta as bases bioquímicas e fisiológicas do 

potencial de desempenho de um lote de sementes (MARCOS-FILHO, 2015). Os testes de 

vigor são utilizados principalmente para verificar diferenças associadas ao desempenho de 

lotes de sementes durante o armazenamento ou após a semeadura, buscando ranquear lotes 
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com maior eficiência para o estabelecimento do estande sob ampla variação das condições 

ambientais (MARCOS-FILHO; KIKUTI; LIMA, 2009).  

As sementes de soja de alto vigor possuem maiores teores de proteínas solúveis, 

amido e açúcares solúveis, com maior capacidade de mobilização de reservas durante o 

processo de germinação, originando plântulas com melhor desempenho inicial (HENNING et 

al., 2010). De acordo com Rossi; Cavariani; França-Neto (2017), após ajustada a população 

de plantas, o vigor não interfere na produtividade, no entanto é claro o seu efeito sobre a 

emergência das plântulas. Em estudo realizado por Caverzan et al. (2018), foi destacado que a 

redução do vigor afetou drasticamente a densidade populacional comprometendo a 

produtividade de grãos. Logo, para entender o vigor é necessário identificar, com cautela, até 

que momento possíveis diferenças no desempenho das plantas realmente devem ser 

decorrentes do vigor de sementes (MARCOS-FILHO, 2015).   

A semente de soja é o principal transporte de tecnologias para o campo. A utilização 

de micronutrientes aplicados via semente é uma tecnologia frequentemente utilizada e que 

precisa ser melhor esclarecida, principalmente com relação à influência do potencial 

fisiológico dos lotes de sementes e o desenvolvimento inicial das plantas. Os micronutrientes 

são empregados no tratamento de sementes com a finalidade de melhorar a emergência e o 

estabelecimento das plântulas, a produtividade e o enriquecimento dos grãos (FAROOQ; 

WAHID; SIDDIQUE, 2012).  

Um fator que pode determinar a resposta quanto à absorção e assimilação dos 

micronutrientes é o potencial fisiológico das sementes. Segundo McDonald (1999), plântulas 

originadas de sementes de vigor mais baixo podem apresentar maior sensibilidade ao efeito 

fitotóxico dos micronutrientes em comparação às plântulas originadas de sementes de mais 

alto vigor; isso se deve ao fato das sementes de vigor mais baixo apresentarem naturalmente a 

perda da integridade de membranas das células e organelas, como consequência do processo 

de deterioração. Esse fator implicaria na maior possibilidade de ocorrência de fitotoxicidade 

nas sementes de menor vigor, uma vez que a desorganização do sistema de membranas 

ocasiona na perda do controle da permeabilidade seletiva, fazendo com que durante o 

processo de embebição as sementes não tenham controle do que é absorvido (MARCOS-

FILHO, 2015).   

2.3. Tratamento de sementes de soja com micronutrientes 

O fornecimento adequado de elementos minerais é indispensável para o 

desenvolvimento das plantas e a obtenção de produtividades elevadas. As culturas agrícolas 
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requerem elementos essenciais para o seu crescimento e desenvolvimento, podendo ser 

classificados em dois grupos: os macronutrientes e os micronutrientes. Os micronutrientes 

proporcionam benefícios que influenciam na captação e na eficiência do uso de nitrogênio e 

da água, promovendo tolerância aos estresses abióticos e bióticos (DIMKPA; BINDRABAN, 

2016). Participam de uma série de processos bioquímicos e fisiológicos durante a germinação 

e estabelecimento das plântulas no campo, apresentando funções na estabilização da 

membrana, desintoxicação de espécies reativas de oxigênio e metabolismo secundário das 

plantas (MONDAL; BOSE, 2019).  

Nesse contexto, o tratamento de sementes com micronutrientes torna-se importante 

para fornecer os elementos em quantidades suficientes às plantas, sem causar toxicidade. Por 

outro lado, a deficiência dos micronutrientes está associada a ocorrência de desordens na 

fisiologia e nos processos metabólicos que ocorrem nas plantas (HUSSAIN et al., 2016). Os 

micronutrientes aplicados via tratamento de sementes tornam-se disponíveis para a futura 

planta, dificultando a ocorrência de deficiências durante a fase inicial de desenvolvimento 

(OLIVEIRA et al., 2010). Portanto, os micronutrientes nas sementes são essenciais para o 

estabelecimento inicial das plântulas, e as concentrações exigidas podem variar entre as 

espécies, cultivares e condições edafoclimáticas (MARCOS-FILHO, 2015). 

As aplicações realizadas via tratamento de sementes antes da semeadura representam 

uma alternativa viável para atender às demandas de micronutrientes durante o processo de 

germinação e desenvolvimento inicial das plântulas, pois compostos aplicados no tratamento 

de sementes podem ser absorvidos pelas plantas através das estruturas da semente e das 

plântulas (DIAS; TAYLOR; CICERO, 2014). Além disso, nos últimos anos tem crescido o 

tratamento industrial de sementes, que permite a utilização de tecnologias utilizando 

formulações contendo diversos xenobióticos como fungicidas, inseticidas, nematicidas, 

polímeros, micronutrientes, bioestimulantes e inoculantes, podendo ser utilizados de forma 

individual ou em conjunto no mesmo tratamento (FRANÇA-NETO et al., 2015). 

O fornecimento de micronutrientes via tratamento de sementes é mais vantajoso 

quando comparado com a aplicação via solo e foliar, devido ao aspecto econômico pela 

utilização de menos micronutrientes e à facilidade de aplicação, além de melhorar o 

crescimento inicial das plântulas (SINGH et al., 2005). Os micronutrientes possuem funções 

primordiais a nível celular, sendo ativadores e/ou componentes estruturais de inúmeras 

enzimas (TAIZ et al., 2017, p. 121). Pesquisa realizada por Soares et al. (2016), constatou que 

o tratamento de sementes de soja com micronutrientes potencializa a assimilação de 

nitrogênio através da fixação biológica, a fotossíntese e o crescimento das plantas. Dessa 
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forma, são necessários estudos que avaliem os efeitos de micronutrientes, aplicados via 

tratamento de sementes, no processo de germinação e estabelecimento de plântulas.  

Os micronutrientes essenciais como zinco (Zn), cobre (Cu), molibdênio (Mo) e 

manganês (Mn) são exemplos de elementos exigidos em pequenas quantidades pelas plantas, 

sendo que em conjunto ou isoladamente, atuam em processos bioquímicos necessários para o 

desenvolvimento adequado da planta, influenciando na produtividade (HANSEL; 

OLIVEIRA, 2016). O zinco é ativador de um grande número de enzimas, associadas com o 

processo de germinação, podendo influenciar na emergência e desenvolvimento inicial das 

plântulas (estabelecimento do estande), na captação de minerais, no acúmulo de matéria seca 

e eficiência do uso da água, nas características de desempenho das plantas como comprimento 

médio das raízes e da parte aérea, área foliar e atributos de produção (MONDAL; BOSE, 

2019). 

O cobre participa na assimilação de carbono e metabolismo de nitrogênio 

(FAROOQ; WAHID; SIDDIQUE, 2012). Além do mais, este elemento desempenha um papel 

importante no fluxo de elétrons das principais vias metabólicas. Por exemplo, na fotossíntese 

e respiração das cadeias de transporte de elétrons, na biossíntese da parede celular e no 

metabolismo secundário (SCHULTEN; KRÄMER, 2017). Assim, sua disponibilidade na fase 

inicial do desenvolvimento das plântulas exerceria um importante papel em condições 

adversas de ambiente.  

O molibdênio está envolvido em vários processos fisiológicos em plantas, que são 

importantes para a sobrevivência, reprodução e rendimento dos vegetais (RANA et al., 2020). 

A redução do nitrato e a fixação de nitrogênio é influenciada pela deficiência de molibdênio, 

portanto, este elemento aplicado via tratamento de sementes é uma alternativa para reduzir a 

sua deficiência. A aplicação de Co e Mo em sementes inoculadas promove melhoria na 

qualidade fisiológica das sementes de soja. No entanto, na ausência de inoculação, o aumento 

das doses de Co e Mo ocasionam na diminuição do potencial fisiológico (GOLO et al., 2009).  

O manganês opera em funções fisiológicas e bioquímicas como um micronutriente 

indispensável para o crescimento e desenvolvimento das plantas (BASHIR et al. 2013). Este 

elemento atua na fotólise da água no fotossistema II e a sua deficiência ocasiona prejuízos 

principalmente no fornecimento de elétrons para a fotossíntese (SANTOS et al., 2017). O 

manganês também atua como cofator de várias enzimas, principalmente as descarboxilases e 

desidrogenase, que desempenham um papel crítico no ciclo respiratório do carbono; a 

deficiência desse micronutriente prejudica, especialmente na fotossíntese e respiração levando 

à perda de produtividade (MONDAL; BOSE, 2019).  
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Desta maneira, conhecendo as limitações quanto a concentração desses 

micronutrientes nos solos das áreas produtoras de soja e da sua importância no metabolismo 

das plantas, o seu fornecimento em quantidades suficientes através do tratamento de sementes 

antes da realização da semeadura torna-se uma alternativa viável para suprir as necessidades 

desses elementos no solo e durante o processo de germinação e desenvolvimento inicial das 

plântulas.  

2.4. Espectroscopia por fluorescência de raios X 

Atualmente existem várias técnicas capazes de quantificar elementos químicos em 

tecidos vegetais como, por exemplo, a espectroscopia de absorção atômica, espectrometria de 

emissão atômica por plasma acoplado indutivamente e análise de ativação de nêutron. Porém, 

há a necessidade de técnicas que possibilitem a análise simultânea de elementos químicos, 

com resultados rápidos, com alta sensibilidade para detecção de baixas concentrações, com 

alta reprodutividade, robustez e que exija mínima preparação da amostra.  

Uma das técnicas que reúne essas características é a espectroscopia por fluorescência 

de raios X (XRF). Essa técnica envolve a irradiação da amostra com raios X de energia 

definida, o que promove a excitação e a ejeção dos elétrons do núcleo dos átomos com uma 

energia de ligação menor do que a energia incidente dos raios X. Consequentemente, é criada 

uma vacância no núcleo orbital, a qual é preenchida por um elétron de um orbital de energia 

mais alta, liberando o excesso de energia na forma de fluorescência. A energia desse sinal de 

fluorescência é característica para cada elemento e, ao rastrear uma amostra utilizando um 

feixe de raios X, os espectros de fluorescência podem ser registrados em cada posição e 

utilizados para gerar mapas de XRF da distribuição de elementos na amostra (DONNER et 

al., 2013). Já, quando é utilizado um feixe micrométrico de raios X para coletar informações, 

a análise é denominada de microanálise por fluorescência de raios X (µ-XRF) (ZHAO et al., 

2014).  

A XRF permite a realização de análises qualitativas e quantitativas para quase todos 

os elementos da tabela periódica. O preparo da amostra é mais simples do que outras técnicas, 

já que a digestão não é obrigatória e as amostras podem ser simplesmente moídas ou 

analisadas diretamente. Considerando uma rotina de análises em sementes tratadas com 

micronutrientes, essa técnica se destacaria por otimizar os procedimentos realizados, 

garantindo agilidade na obtenção dos resultados. Após o procedimento de preparação da 

amostra, a análise apresenta alta frequência analítica e a maioria dos equipamentos conta com 

análise automática das amostras (ALMEIDA et al., 2019). A utilização da análise µ-XRF 
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permite investigar a distribuição elementar de macro e micronutrientes em sementes de soja e 

padrões relacionados aos papéis fisiológicos desempenhados durante o processo de 

germinação (ROMEU et al., 2021).  

A µ-XRF foi utilizada para avaliar os efeitos da aplicação de nanopartículas de óxido 

de cobre (CuO) via solução de embebição em sementes de feijão e permitiu identificar que a 

maior parte do cobre permaneceu no tegumento da semente e em algumas regiões do hilo 

(DURAN et al., 2017). Os autores também observaram, nas análises in vivo, a distribuição do 

cobre na extremidade da raiz primária, que permaneceu na mesma posição sem ser diluído 

durante o processo de crescimento. Quando a avaliação da absorção foi realizada por 

especiação química do cobre utilizando a técnica de espectroscopia de absorção de raios X 

(XAS), observaram que a maior parte do cobre permaneceu na sua forma original, afetando 

severamente a germinação e o crescimento das plântulas. 

Neste contexto, o desenvolvimento de novas abordagens com a utilização da técnica 

µ-XRF pode ser capaz de explicar a dinâmica de absorção de elementos químicos durante o 

processo de germinação das sementes e a disponibilização para o desenvolvimento inicial das 

plântulas de soja. Portanto, torna-se essencial compreender como o vigor das sementes 

influencia na absorção dos micronutrientes durante o processo germinativo e no 

desenvolvimento das plântulas. Assim, através dessas informações será possível auxiliar na 

dosagem adequada de micronutrientes, melhorando a eficiência do produto e diminuindo o 

possível efeito fitotóxico nas sementes e plântulas.  

2.5. Imagem hiperespectral  

A imagem hiperespectral (IHS) fornece um conjunto de dados (hipercubo) que 

produz informações espectrais e espaciais da amostra (Figura 1). Este hipercubo tem um 

arranjo tridimensional (x, y e λ), em que x e y definem as coordenadas espaciais e o λ as 

informações espectrais. As imagens são formadas por regiões menores denominadas pixels. 

Assim, o hipercubo compreende centenas de espectros (assinatura espectral) distribuídos 

sobre a área analisada (assinatura espacial), atuando como uma impressão digital, que pode 

ser usada para caracterizar cada pixel individualmente (AMIGO; BABAMORADI; 

ELCOROARISTIZABAL, 2015).   

A imagem hiperespectral possibilita a obtenção de informações espaciais e espectrais 

de uma amostra nas regiões espectrais do visível (VIS) (380-750 nm), infravermelho próximo 

de ondas curtas (SWNIR) (750-1700 nm) ou todo o intervalo do infravermelho próximo 

(NIR) (780-2500 nm) (KANDPAL et al., 2016). Na região NIR, os padrões espectrais 



20 

 

correspondem à absorção de energia de grupos funcionais contendo um átomo de hidrogênio 

(combinação de CH, NH e OH) (SENDIN; MANLEY; WILLIAMS, 2018).  

As bandas de refletância no espectro do visível podem ser divididas em três regiões 

principais, vermelho (650-700 nm), verde (495-570 nm) e violeta-azul (390-495 nm). As 

regiões espectrais vermelha e violeta-azul podem ser associadas à absorção de pigmentos 

vegetais, como carotenoides, antocianinas e clorofila. A borda vermelha abrange a região da 

refletância das regiões VIS-NIR (680-788 nm) associadas com forte absorção de clorofila 

(HENNESSY; CLARKE; LEWIS, 2020). 

 

Figura 1. Representação de um hipercubo (x, y, λ) de imagem hiperespectral. 

Fonte: Adaptado de Amigo; Babamoradi e Elcoroaristizabal (2015) 

 

O pré-processamento espacial e espectral deve ser utilizado para minimizar o efeito 

de fatores que afetam a medição espectral. O pré-processamento espacial está associado à 

seleção da região de interesse (ROI) a ser analisada. Por exemplo, uma semente de soja 

poderá ter como ROI a região do eixo embrionário e dos cotilédones. Enquanto que o pré-

processamento espectral visa evitar a influência de fatores indesejáveis. Esses fatores podem 

ser decorrentes do espalhamento de luz, efeito do tamanho de partícula, diferenças na 

morfologia, porosidade, rugosidade e detectores (AMIGO; BABAMORADI; 

ELCOROARISTIZABAL, 2015). 

O volume de dados obtidos através da IHS precisa ser analisado visando à extração 

de informações úteis e significativas das imagens. O uso da análise estatística multivariada se 
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destaca por ser uma ferramenta capaz de reduzir a dimensionalidade dos dados, retendo 

informações espectrais essenciais. A análise de componentes principais (PCA) é uma das 

técnicas multivariadas mais úteis na análise de IHS (AMIGO; MARTÍ; GOWEN, 2013). Na 

PCA, as variáveis originais são combinadas linearmente em componentes principais, que 

condensam a maior parte da informação em poucas variáveis, diminuindo a dimensionalidade 

do banco de dados sem perder significativamente a informação química (KEMSLEY; 

DEFERNEZ; MARINI, 2019).  

A aplicação da técnica de IHS como método de análise em sementes pode 

possibilitar a determinação rápida e precisa do efeito da aplicação de micronutrientes via 

tratamento de sementes. Através dos dados obtidos na IHS é possível capturar informações 

que são apropriadas na detecção e classificação de elementos químicos em imagens (YAN et 

al., 2021). A IHS tem sido amplamente empregada em culturas agrícolas, principalmente com 

aplicações para avaliação de sementes de milho (AMBROSE et al., 2016), melão (KANDPAL 

et al., 2016), soja (BAEK et al., 2019), trigo (BAO et al., 2019) e arroz (LIU et al., 2021).  

A semente é a principal matéria-prima para a produção agrícola e a sua qualidade 

interfere no processo produtivo. Normalmente, o efeito da aplicação de micronutrientes via 

tratamento de sementes é verificado mediante testes de germinação e vigor. Porém, a inclusão 

de técnicas complementares a essas determinações do potencial fisiológico, como a IHS, pode 

trazer informações importantes sobre a elucidação do processo de absorção dos 

micronutrientes pelas sementes durante a embebição, particularmente quando são avaliados 

lotes de sementes com diferenças de vigor. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos foram conduzidos nos Laboratórios de Análise de Sementes, 

Análise de Imagens, Multiusuário e casa de vegetação do Departamento de Produção Vegetal 

da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo 

(ESALQ/USP) em Piracicaba – SP.  

3.1. Sementes 

A pesquisa foi conduzida utilizando-se dois lotes de sementes de soja do cultivar 

M5917 IPRO, peneira 6,5 mm, com dois níveis de vigor, ambos com germinação superior a 

80%, padrão exigido para comercialização de sementes, estabelecido pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. As sementes de cada lote permaneceram armazenadas 

em sacos de ráfia, em câmara fria e seca, a 10 ºC e 30% de umidade relativa do ar ao longo de 

todo o período experimental, visando evitar o progresso intenso da deterioração.  

3.2. Caracterização dos lotes   

Com a intenção de caracterizar os lotes de sementes, foram realizadas avaliações do 

teor de água e do potencial fisiológico conforme descrito a seguir.   

3.2.1. Teor de água  

Foi avaliado pelo método da estufa a 105 ± 3 ºC, por 24 horas, de acordo com as 

Regras para Análise de Sementes - RAS (BRASIL, 2009), com duas repetições para cada lote, 

os resultados foram expressos em porcentagem (base úmida).  

3.2.2. Germinação  

Foi conduzido com oito repetições de 50 sementes por lote, em rolos de papel-toalha 

umedecidos com quantidade de água equivalente a 2,5 vezes o peso do papel seco. Os rolos 

foram mantidos em germinador, a 25 °C durante sete dias. As avaliações foram realizadas aos 

quatro (primeira contagem de germinação) e sete dias após a semeadura, contabilizando a 

porcentagem total de plântulas normais. A interpretação do teste foi realizada de acordo com 

os critérios estabelecidos nas RAS (BRASIL, 2009). Os resultados foram expressos em 

porcentagem média de plântulas normais. 
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3.2.3. Tetrazólio  

Foram utilizadas seis repetições com 50 sementes cada, para cada lote. As sementes 

foram pré-condicionadas em papel-toalha, previamente umedecido com quantidade de água 

equivalente a 2,5 vezes a sua massa seca e, posteriormente, mantidas em germinador, a 25 ºC 

durante 16 horas. Em seguida, as amostras foram colocadas em copos de plástico contendo 50 

ml de solução de cloreto de 2,3,5 trifenil tetrazólio a 0,075%, e mantidas em estufa, a 40 ºC, 

no escuro durante três horas, para o desenvolvimento de coloração (FRANÇA-NETO; 

KRZYZANOWSKI, 2018). Após esse período, as sementes foram lavadas com água corrente 

e permaneceram submersas em água, em ambiente refrigerado a 5 ºC, até o momento da 

avaliação.  

As avaliações foram conduzidas seccionando longitudinalmente cada semente, sendo 

a interpretação realizada segundo o critério descrito por França-Neto e Krzyzanowski (2018). 

Os resultados foram expressos em porcentagem média de sementes vigorosas (classes 1 a 3) e 

sementes viáveis (classes 1 a 5) para cada lote.  

3.2.4. Condutividade elétrica  

Foi conduzido utilizando oito repetições de 50 sementes para cada lote, pesadas em 

balança com precisão de 0,001 g e colocadas no interior de copos plásticos contendo 75 mL 

de água deionizada, e mantidas à temperatura de 25 ºC por 24 horas (CUSTODIO; 

MARCOS-FILHO, 1997). Ao final desse período, a condutividade elétrica da solução foi 

aferida com condutivímetro Digimed
®
, modelo DM-32. Os dados obtidos nas leituras de cada 

lote foram expressos em µS.cm
-1

. g
-1

 de sementes. 

3.3. Tratamento das sementes com micronutrientes  

As sementes de cada lote foram tratadas com o produto ADB 307 – Broadacre 

Black
®
, composto pelos micronutrientes: 15,1% Zn + 9,4% Mn + 6,7% Cu + 3,2% Mo. 

Utilizou-se a dose recomendada pelo fabricante (4 g.kg
-1

 de sementes) e as doses (2, 6 e 8 

g.kg
-1

 de sementes). O tratamento testemunha correspondeu às sementes sem tratamento com 

micronutrientes (0 g.kg
-1 

de sementes) (Figura 2).  

O tratamento das sementes foi realizado utilizando-se saco de plástico com 

capacidade de 1 kg, onde 500 g de sementes foram inseridas e, em seguida, com auxílio de 

uma seringa, a respectiva dose do produto foi adicionada. O saco plástico foi agitado 

manualmente e de forma constante por dois minutos. Posteriormente, as sementes foram 
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espalhadas em bandejas de plástico e mantidas em ambiente de laboratório até a secagem; em 

seguida foram armazenadas em sacos identificados de papel do tipo kraft até o momento da 

instalação dos experimentos.  

 

Lote 1 

     

Lote 2 

     

0 g.kg-1 de sementes 2 g.kg-1 de sementes 4 g.kg-1 de sementes 6 g.kg-1 de sementes 8 g.kg-1 de sementes 

 

Figura 2. Aparência das sementes de soja sem tratamento (0 g.kg
-1

 de sementes) e após tratamento com o 

produto ADB 307 – Broadacre Black
®
 nas doses de 2, 4, 6 e 8 g.kg

-1
 de sementes.  

 

3.4. Experimento I  

3.4.1. Avaliações do desempenho das sementes após o tratamento com 

micronutrientes  

3.4.1.1. Teor de água  

Foi avaliado por meio do método da estufa a 105 ±3 ºC), por 24 horas, de acordo 

com as RAS (BRASIL, 2009), com duas repetições por dose de cada lote e os resultados 

foram expressos em porcentagem (base úmida). Essa determinação também foi realizada após 

a exposição das sementes às condições do teste de envelhecimento acelerado (item 3.4.1.3). 
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3.4.1.2. Germinação  

Foi conduzido com oito repetições de 50 sementes por dose de cada lote, seguindo os 

procedimentos descritos no item 3.2.2. Os resultados foram expressos em porcentagem média 

de plântulas normais por dose de cada lote. 

3.4.1.3. Envelhecimento acelerado 

Foi conduzido com a utilização de oito repetições de 50 sementes por dose de cada 

lote. As sementes foram distribuídas em camada única sobre tela metálica suspensa no interior 

de caixas de plástico transparente (11,0 x 11,0 x 3,5 cm). A umidade relativa no interior 

dessas caixas (aproximadamente 76%) resultou da adição de 40 mL de solução saturada de sal 

(cloreto de sódio - NaCl), conforme descrito por Marcos-Filho; Novembre; Chamma (2000). 

As caixas foram mantidas a 41 ºC, durante 48 horas no interior da câmara jaquetada de água; 

após este período, foi conduzido o teste de germinação a 25 ºC, com avaliação após quatro 

dias. Os resultados foram expressos em porcentagem média de plântulas normais por dose de 

cada lote. 

3.4.1.4. Emergência de plântulas em areia 

Foram utilizadas oito repetições de 50 sementes por dose de cada lote, distribuídas na 

superfície de uma camada de 6 cm de areia de textura média, colocada em caixas de plástico 

(32 x 28 x 10 cm). Após a semeadura, a cobertura foi efetuada com uma camada de 3 cm de 

areia. A quantidade de água adicionada ao substrato foi de 60% da capacidade máxima de 

retenção e as caixas foram mantidas em condições normais de ambiente de laboratório. As 

avaliações do índice de velocidade de emergência (IVE) ocorreram diariamente, registrando-

se o número de plântulas emersas para cada dose dos dois lotes até a estabilização 

(MANGUIRE, 1962). Aos 14 dias calculou-se a porcentagem de plântulas normais emersas, 

obtendo-se valores médios. Foram consideradas plântulas emersas aquelas que apresentaram 

os cotilédones acima da superfície do substrato (COSTA; MARCHEZAN, 1982). 

3.4.1.5. Emergência de plântulas em campo 

Foram utilizadas oito repetições de 50 sementes por dose de cada lote, distribuídas de 

maneira equidistante em sulcos com cerca de 7 cm de profundidade e 4 m de comprimento, 

espaçados entre si de 40 cm; a cobertura foi efetuada com, aproximadamente, 3 cm de terra, 

após a semeadura. Durante a condução do experimento, a média da precipitação, temperatura 
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e umidade relativa do ar, foi de 0,04 mm, 23 ºC e 71%, respectivamente. A área foi irrigada 

por aspersão, de acordo com a necessidade. O número de plântulas emersas foi registrado 

diariamente para determinar o índice de velocidade de emergência, conforme a fórmula 

proposta por Maguire (1962). Nas avaliações diárias foram computadas as plântulas que 

atingiram o estádio VC, ou seja, com os cotilédones acima da superfície do solo e folhas 

unifoliadas com as margens não mais se tocando, de acordo com a caracterização realizada 

por Fehr; Caviness (1977). Aproximadamente aos 14 dias após a semeadura, quando houve a 

estabilização da emergência de plântulas, foi calculada a porcentagem de emergência, 

obtendo-se valores médios por dose de cada lote.  

3.4.1.6. Análise computadorizada de imagens de plântulas 

Foi realizada por meio do software Vigor-S, com dez repetições de 20 sementes por 

dose de cada lote. As sementes foram distribuídas em duas fileiras de 10 sementes no terço 

superior de duas folhas de papel-toalha e cobertas com uma terceira folha, confeccionando o 

rolo. O substrato foi previamente umedecido com quantidade de água equivalente a 2,5 vezes 

a sua massa seca. Os rolos foram mantidos em germinador a 25 ± 1 ºC durante três dias. Após 

este período foi realizada a digitalização das imagens das plântulas utilizando um escâner HP 

Scanjet 200, ajustado na resolução de 300 dpi, instalado em posição invertida no interior de 

uma caixa de alumínio (60,0 x 50,0 x 12,0 cm) e acoplado a um computador. Antes da 

digitalização, as plântulas foram transferidas para uma folha de E.V.A (etil vinil acetato) de 

coloração azul com dimensões de 30 x 22 cm (correspondentes ao tamanho da área útil de 

digitalização do escâner), proporcionando assim o contraste necessário para análise pelo 

sistema.  

As imagens foram processadas pelo software Vigor-S, sendo obtidos os índices de 

vigor e uniformidade de desenvolvimento, compreendendo valores de 0 a 1000, sendo o vigor 

das sementes proporcional a estes valores, conforme Castan, Gomes-Junior e Marcos-Filho 

(2018). A contribuição do valor do crescimento e da uniformidade para o cálculo do índice de 

vigor foi ajustado para 70% e 30%, respectivamente. A contribuição do valor do hipocótilo e 

da raiz primária para o cálculo do crescimento de plântulas foi ajustado para 10% e 90%, 

respectivamente. Além dos índices de vigor e de uniformidade foram obtidos resultados 

médios do comprimento do hipocótilo, da raiz primária e total de plântulas. 
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3.4.1.7. Parâmetros morfológicos do sistema radicular de plântulas  

Foi conduzido utilizando-se rizotrons (50 x 30 x 2 cm) preenchidos com substrato 

comercial Basaplant
®
. As sementes de cada lote e dose foram semeadas em grupos de 5 por 

rizotron, equidistantemente, na profundidade de 3 cm. A quantidade de água adicionada ao 

substrato foi de 60% da capacidade máxima de retenção. Os rizotrons foram mantidos em 

ambiente escuro, a 25 ºC por sete dias. Após este período, as plântulas normais foram 

cuidadosamente removidas do substrato, lavadas em água corrente e submetidas à separação 

do sistema radicular. 

Posteriormente, o sistema radicular foi disposto em uma cuba de acrílico de 20 cm de 

largura por 30 cm de comprimento, contendo aproximadamente 1 cm de coluna de água. O 

sistema radicular de oito plântulas por dose de cada lote foi digitalizado utilizando o escâner 

Epson XL 1000, ajustado na resolução de 400 dpi, e as imagens obtidas analisadas pelo 

software Winrhizo
® 

versão 4.1c (REGENT INSTR. INC.). As análises pelo software foram 

realizadas imediatamente após a captura das imagens e os resultados exportados em planilha 

Excel. Determinou-se o comprimento total (cm), área superficial (cm
2
), volume (cm

3
) e 

diâmetro médio (mm) do sistema radicular de cada plântula. 

3.5. Experimento II 

3.5.1. Avaliação da absorção de micronutrientes pelas sementes  

3.5.1.1. Curva de embebição  

A curva de embebição foi determinada utilizando quatro repetições de 50 sementes 

por lote. Inicialmente determinou-se o teor de água das sementes que estavam armazenadas; 

em seguida, as repetições de cada lote foram pesadas em balança com precisão de 0,0001 g e 

distribuídas em rolos de papel-toalha, umedecidos com quantidade de água equivalente a 2,5 

vezes o peso do papel seco, mantidas em germinador regulado a 25 °C na ausência de luz 

(BRASIL, 2009). Para calcular o teor de água ao longo do processo de embebição, as 

sementes foram retiradas do rolo de papel-toalha e pesadas em intervalos de 1 hora durante 48 

horas. Como critério para contabilização da germinação adotou-se a protrusão da raiz primária 

(≥ 2 mm) de 50% das sementes de cada lote. Com os dados de teor de água inicial (sementes 

secas) e o peso inicial correspondente, o teor de água ao longo da embebição foi calculado 

adotando-se a equação apresentada a seguir. 
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Onde:  

TA = teor de água (%);  

PF = peso final das sementes em cada hora (g); 

PI = peso inicial das sementes (g). 

 

3.5.2. Análise da absorção de micronutrientes por espectroscopia por 

fluorescência de raios X  

3.5.2.1. Análise por fluorescência de raios X de energia dispersiva 

A avaliação da absorção dos micronutrientes (Cu, Mn, Mo e Zn) pelas sementes 

tratadas foi conduzida com quatro repetições de 50 sementes por dose de cada lote, colocadas 

em rolos de papel-toalha umedecidos com quantidade de água equivalente a 2,5 vezes o peso 

do papel seco. Os rolos foram mantidos em germinador, a 25 °C durante 20 horas. Após o 

período de embebição, o tegumento de cada semente foi retirado manualmente a fim de retirar 

o excesso do produto. Posteriormente, as sementes foram secas em estufa a 60 ºC por 72 

horas (ALMEIDA et al., 2020). As sementes secas foram moídas utilizando-se moinho IKA
®

 

A10 e posteriormente o material obtido foi passado em peneira com abertura de 500 µm. 

Após moídas e peneiradas, as amostras foram pesadas em balança com precisão de 0,001 g, 

sendo 5 g colocados em um recipiente de polietileno de 23 mm de diâmetro interno e coberto 

com filme de polipropileno de 6 µm de espessura.  

As análises foram realizadas usando um espectrômetro de fluorescência de raios X 

de energia dispersiva – EDXRF (Shimadzu
®
 EDX-720, Japan). As amostras foram irradiadas 

em tubo de raios X Rh operado a 30 kV. A corrente foi ajustada automaticamente (máximo de 

1 mA). Foi escolhido um colimador de 10 mm. A detecção foi realizada em detector de Si (Li) 

resfriado com nitrogênio líquido. A intensidade das contagens do elemento Kα por segundo 

(cps / µA) foi obtida a partir da deconvolução do espectro de raios X da amostra usando o 

pacote de software EDX Shimadzu. Para calibrar os dados obtidos para sementes de soja 

embebidas com o método EDXRF, foi realizada uma curva de calibração com os dados 

obtidos com a técnica de espectroscopia de absorção atômica – AAS nas mesmas amostras 

(ver ANEXOS). A concentração dos elementos de interesse foi determinada utilizando análise 

de regressão linear. Os resultados foram expressos em concentração dos elementos (mg.kg
-1

). 
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3.5.2.2. Análise por microssonda de raios X 

A avaliação da absorção dos micronutrientes (Cu, Mn, Mo e Zn) pelas sementes 

tratadas foi conduzida com oito sementes por dose de cada lote. Utilizou-se a dose 

recomendada pelo fabricante (4 g.kg
-1

 de sementes) e a testemunha com 0 g.kg
-1

 de sementes. 

A absorção dos micronutrientes foi avaliada nas sementes após 20 horas de embebição. Após 

o período de embebição, as sementes de cada lote e dose foram cortadas longitudinalmente 

através do centro do eixo embrionário com o auxílio de uma lâmina de barbear, expondo-se o 

seu cilindro central. Um cotilédone de cada semente foi fixado em placa de acrílico com o 

auxílio de fita dupla face. 

A investigação dos micronutrientes nas sementes foi realizada através de um 

espectrômetro de microssonda de raios X (µ-XRF) (M4 Tornado
®
, Bruker, Alemanha), 

operado com tubo de raios X Rh a 50 kV e 600 μA, sob vácuo de 20 mbar, sem filtros e com 

feixe de raios X policapilar de 25 μm. O cotilédone foi analisado na região do tegumento, na 

periferia do cotilédone, no centro do cotilédone e hilo por meio de uma linha de varredura 

(linescan) com distância entre os pontos de 25 μm. As avaliações no eixo embrionário foram 

realizadas em quatro pontos (um ponto na região do meristema radicular, dois pontos na 

região do hipocótilo, sendo um em posição mais próxima à radícula e o outro mais próximo à 

região do meristema plumular e outro ponto no meristema plumular), conforme apresentado 

na Figura 3. O tempo de análise em cada ponto foi de 10 segundos. Os resultados foram 

expressos em porcentagem de massa dos elementos de interesse (Zn, Cu e Mn), levando em 

consideração a porcentagem de outros elementos (K, P, Ca, Fe e S) presentes na semente.   

 

  

Figura 3. Representação do procedimento de preparação da amostra para análises de µ-XRF em sementes de 

soja (A – esquema dos pontos e linha de varredura para análise e B – detalhe dos pontos demarcados pelo 

software do equipamento M4 tornado para análise na região do eixo embrionário.  
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3.5.3. Análise hiperespectral em sementes embebidas   

Para a obtenção das imagens hiperespectrais das sementes tratadas com 

micronutrientes, utilizou-se 50 sementes por dose de cada lote, colocadas em rolos de papel-

toalha umedecidos com quantidade de água equivalente a 2,5 vezes o peso do papel seco. Os 

rolos foram mantidos em germinador, a 25 °C durante 20 horas. Após o período de 

embebição, as sementes tratadas de cada repetição foram cortadas longitudinalmente através 

do centro do eixo embrionário com o auxílio de uma lâmina de barbear, expondo-se o seu 

cilindro central. As metades foram abertas e fixadas em placas de acrílico com o auxílio de 

fita dupla face. Para cada semente, duas regiões de interesse foram selecionadas (cotilédones e 

eixo embrionário), a partir das quais a refletância espectral foi medida e registrada (Figura 

4A).  

Para a obtenção da refletância espectral, utilizou-se um sistema de bancada de coleta 

de imagens hiperespectrais Pika L
®
 (Resonon Inc., Bozeman, MT, EUA). Este sistema de 

detecção possui interface Firewire (IEEE 1394b); saída digital de 12 bits, com bandas 

espectrais variando de 384 a 1021 nm de comprimento de onda. A lente objetiva tem um 

comprimento focal de 23 mm, otimizada para espectros próximos ao infravermelho. Os dados 

de refletância foram adquiridos com resolução de aproximadamente 25 pixels por mm
2 

sob 

iluminação artificial. O sistema de iluminação consistia em quatro lâmpadas halógenas de 75 

W fixadas em uma moldura de alumínio (Figura 4B). Um retângulo de teflon de coloração 

branca foi usado para calibração e a refletância das amostras foi calculada tendo como 

referência o branco do retângulo.  

Todos os dados foram exportados e salvos em planilha Excel usando um software de 

análise de dados de imagem hiperespectral (Spectronon Pro Resonon Inc., Bozeman, MT, 

EUA). As primeiras e as últimas bandas espectrais foram omitidas de cada arquivo de dados, 

pois foram consideradas ruídos, sendo adotados comprimentos espectrais entre 400 a 1000 

nm. Foi calculada a média da refletância correspondente às regiões de interesse para cada 

semente. No entanto, devido ao grande número de dados espectrais obtidos, optou-se por 

utilizar a média dos dados de 5 sementes e a média dos dados de refletância de 20 

comprimentos de onda consecutivos. Assim, utilizou-se 10 observações (5 sementes de cada 

lote) e 31 comprimentos espectrais (400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 

620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980 

e 1000 nm) para cada dose.  
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Figura 4. Procedimento de aquisição de imagem hiperespectral em sementes de soja cortadas longitudinalmente 

através do centro do eixo embrionário (A – marcação das regiões de interesse analisadas e B – vista do sistema 

de bancada de coleta de imagem hiperespectral). 

 

3.5.4. Teor de proteínas solúveis totais em sementes embebidas  

O teor de proteínas foi determinado nas sementes tratadas com a dose recomendada 

pelo fabricante (4 g.kg
-1

 de sementes) e a testemunha com 0 g.kg
-1

. Utilizou-se 50 sementes 

por dose de cada lote, colocadas em rolos de papel-toalha umedecidos com quantidade de 

água equivalente a 2,5 vezes o peso do papel seco. Os rolos foram mantidos em germinador, a 

25 °C durante 20 horas. Após o período de embebição, o tegumento de cada semente foi 

retirado manualmente a fim de retirar o excesso do produto. Posteriormente, as sementes 

foram liofilizadas a − 60 ºC por 72 horas. Em seguida foram moídas utilizando-se moinho 

IKA
®

 A10 e o material obtido foi passado em peneira com abertura de 500 µm. Após moídas 

e peneiradas, o pó fino obtido das sementes foi pesado em balança com precisão de 0,0001 g, 

sendo utilizado 100 mg por repetição para cada dose e lote.  

Para a extração das proteínas solúveis totais foi utilizado o método descrito por 

Bradford (1976), utilizando albumina sérica bovina (BSA) como curva padrão. Em tubos de 

ensaio de 15 mL adicionou 100 mg do pó fino obtido, para extração, adicionou 5 mL de 

NaOH 0,1 N. Após a extração, centrifugou-se os tubos em centrífuga de bancada (6000 rpm 

por 15 min) e coletou-se o sobrenadante para dosagem das proteínas solúveis. Em tubos de 

ensaio adicionou-se 20 µL da amostra + 80 µL de água ultrapura + 2,5 mL do reagente de 

Bradford. Posteriormente, realizou-se as leituras em espectrofotômetro a 595 nm, utilizando 
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como branco 100 µL de água + 2,5 mL do reagente de Bradford. Os resultados foram 

expressos em mg. g
-1

 de massa seca de semente.  

3.6. Experimento III 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em delineamento inteiramente 

casualizado, com 8 repetições por dose de cada lote. As doses foram constituídas pelas 

sementes tratadas com micronutrientes como descrito no item 3.3. Cada repetição foi 

composta por um vaso de plástico (500 cm
3
), contendo como substrato areia de textura média 

lavada. Foram semeadas 5 sementes por vaso a 3 cm de profundidade. A quantidade de água 

adicionada inicialmente ao substrato foi de 60% da capacidade máxima de retenção, para que 

todas as sementes iniciassem o processo germinativo na mesma condição. Durante a condução 

do experimento, os vasos foram irrigados diariamente com auxílio de um regador.  

No estádio fenológico VE (emergência), foi realizado o desbaste, deixando apenas 

uma plântula por vaso, sempre a mais vigorosa (maior tamanho). As avaliações fisiológicas e 

de crescimento foram realizadas no estádio fenológico V2 (primeira folha trifoliolada 

desenvolvida), como descrito por Fehr; Caviness (1977). 

3.6.1. Avaliações fisiológicas em plantas de soja 

3.6.1.1. Rendimento quântico, índice de clorofila, flavonoides, antocianinas e 

índice de balanço do nitrogênio  

O rendimento quântico de fluorescência (Qy) foi determinado com o auxílio de 

Fluorômetro (Fluorpen FP 100
®
, Photon Systems Instruments, Drasov, Czech Republic) e o 

índice de clorofila total (Chl), flavonoides (Flv), antocianinas (Ant) e índice de balanço de 

nitrogênio (NBI), foram aferidos com auxílio de clorofilômetro (Dualex
®
, Force-A, Orsay, 

France). As medidas foram realizadas entre as 10:00 h e 15:00 h no folíolo central do segundo 

trifólio (estádio fenológico V2) de oito plantas por dose de cada lote.  

3.6.2. Avaliações do crescimento em plantas de soja  

3.6.2.1. Altura 

A altura da planta foi determinada utilizando uma régua graduada em milímetros, 

medindo-se a distância entre o colo da planta no nível do substrato até o ponto de inserção da 
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última folha totalmente expandida na haste principal. Os resultados foram expressos em cm. 

planta
-1

.  

3.6.2.2. Diâmetro  

O diâmetro do caule foi aferido com o auxílio de um paquímetro digital, sendo 

determinado no nível do substrato. Os resultados foram expressos em mm. planta
-1

.  

3.6.2.3. Área foliar  

A área foliar foi determinada com o auxílio do software ImageJ
®
, medindo-se as 

folhas unifoliadas e folíolos do primeiro trifólio das plantas, que foram retiradas e transferidas 

para uma folha de E.V.A (etil vinil acetato) de coloração azul de tamanho 21×29,7 cm. Uma 

escala em milímetros foi posicionada na base da folha de E.V.A para utilização como 

referência de calibração. Posteriormente, as folhas e os folíolos foram fotografados com 

câmera de celular (12 megapixels) e em seguida realizou-se a análise da área foliar. Os 

resultados foram expressos em cm
2
. planta

-1
. Após determinada a área foliar foi determinada a 

massa de matéria seca da parte aérea.  

3.6.2.4. Massa de matéria seca da parte aérea e do sistema radicular  

Para obtenção da massa seca da parte aérea e do sistema radicular, as plantas foram 

removidas dos vasos, lavadas sob água corrente, e separadas em parte aérea e sistema 

radicular. As partes foram acondicionadas em sacos de papel e levadas para secagem em 

estufa a 65 ºC por 72 horas e, posteriormente, foram pesadas em balança com precisão de 

0,001 g para determinação da matéria seca em cada parte da planta. Os resultados foram 

expressos em g. planta
-1

.   
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3.7. Análises estatísticas 

Os dados da caracterização inicial dos lotes e dos três experimentos foram avaliados 

quanto à normalidade e homogeneidade por meio dos testes de Shapiro-Wilk e Bartlett, 

respectivamente, ambos ao nível de 5% de significância (p ≤ 0,05). Para as variáveis que não 

atenderam os pressupostos dos testes, os dados foram submetidos a transformação de Box; 

Cox (1964).   

Os resultados dos testes realizados na caracterização inicial dos lotes foram 

submetidos a análise da variância e comparados pelo teste F (p ≤ 0,01). Os lotes foram 

analisados de forma individual para os demais experimentos.   

Experimento I: os dados obtidos nos testes foram submetidos a análise da variância. 

Quando o efeito das doses de micronutrientes foi significativo, realizou-se análise de 

regressão linear e polinomial, sendo usados apenas modelos significativos (p ≤ 0,05). 

Entretanto, algumas variáveis não significativas foram utilizadas na elaboração do gráfico 

para auxiliar na explicação do efeito dos micronutrientes para cada lotes.  

Experimento II: os dados provenientes da análise de espectroscopia por fluorescência 

de raios X foram analisados de acordo com o experimento I. Os dados obtidos na análise de 

espectroscopia por microssonda de raios X foram analisados por meio de estatística descritiva. 

Para as informações espectrais obtidas, foi aplicada a técnica de pré-processamento da 

correção de dispersão multiplicativa (MSC), optou-se por essa técnica por ser amplamente a 

mais usada (RINNAN; BERG; ENGELSEN, 2009). Posteriormente, foi realizada uma análise 

de componentes principais. Para esta análise, utilizou-se os 15 comprimentos de onda que 

mais contribuíram para os dois primeiros componentes principais (PC1 e PC2). Biplots 

usando os dois primeiros componentes principais foram construídos para discriminar o efeito 

das doses de micronutrientes para as regiões de interesse (cotilédones e eixo embrionário) e os 

seus respectivos comprimentos de onda. Os dados obtidos na determinação de proteínas 

solúveis totais foram submetidos a análise da variância e comparados pelo teste F (p ≤ 0,05).  

Experimento III: os dados foram analisados seguindo o mesmo procedimento do 

experimento I.  

Todas as análises estatísticas e gráficos foram realizados com o auxílio do software R 

versão 4.1.1 (R CORE TEAM, 2021).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1. Caracterização dos lotes 

A partir dos resultados médios observados na caracterização inicial dos lotes, 

verificou valores de teor de água de 7,5% e 7,8% para os lotes 1 e 2, respectivamente. A 

análise da variância dos dados indicou diferenças significativas pelo teste F para os testes de 

germinação, primeira contagem de germinação, tetrazólio (vigor e viabilidade) e 

condutividade elétrica (Tabela 1). Ressalta-se que os lotes superaram a germinação mínima 

estabelecida para comercialização de sementes (≥ 80%). A diferença do potencial fisiológico 

entre os lotes era intencional para o estudo do efeito do tratamento de sementes com 

micronutrientes. 

Tabela 1. Valores médios de teor de água (TA), germinação (G), primeira contagem de 

germinação (PCG), tetrazólio (TZ) e condutividade elétrica (CE) determinados em dois lotes 

de sementes de soja, cultivar M5917 IPRO. 

Lote 

TA G PCG                         TZ CE 

   Vigor Viabilidade  

------------------------------------------- % ------------------------------------------- µS.cm
-1

. g
-1

 

1 7,5 99  94  96 97 96,4  

2 7,8 86  77  90 91 127,4  

Teste F - 73,3
**

 27,4
**

 59,7
**

 45,9
**

 182,5
**

 

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

**
significativo a 1% de probabilidade pelo teste F.  

CV = coeficiente de variação.  

 

As avaliações realizadas na caracterização inicial também são rotineiramente 

utilizadas em laboratórios de controle de qualidade de sementes com o objetivo de avaliar a 

viabilidade e vigor de lotes. O teste de germinação é útil para comparar lotes e determinar o 

valor das sementes para a semeadura. O teste de tetrazólio e de condutividade elétrica são 

testes bioquímicos baseados na integridade das membranas celulares. No teste de tetrazólio, 

determina-se a qualidade das sementes identificando os problemas no campo que afetam o 

armazenamento. Já no teste de condutividade elétrica, as sementes são avaliadas pela 

quantidade de solutos liberados para o meio exterior no processo de restabelecimento da 

integridade das membranas, sendo que quanto maior for a quantidade de exsudatos, menor 

será o vigor do lote de sementes (MARCOS-FILHO, 2015).  
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Os maiores valores de condutividade elétrica para o lote 2 indicam que este lote 

apresentava sementes mais deterioradas, ou seja, possuía sistemas de membranas mais 

desestruturados. O vigor avaliado pela primeira contagem do teste de germinação e pelo teste 

de tetrazólio confirmaram o menor potencial fisiológico do lote 2. Essas informações 

permitiram caracterizar o lote 1 como o de maior e o lote 2 como o de menor potencial 

fisiológico. A partir desses resultados, para a condução desta pesquisa os lotes foram 

denominados de maior vigor (lote 1) e menor vigor (lote 2).  

4.2. Avaliações do desempenho das sementes após o tratamento com micronutrientes  

A análise da variância dos dados indicou diferenças significativas pelo teste F (p ≤ 

0,05) para algumas avaliações de potencial fisiológico das sementes dos lotes 1 e 2 após o 

tratamento das sementes com micronutrientes (Tabela 2). Para os resultados do teste de 

germinação, houve efeito significativo apenas para o lote 2 (Figura 5A). Observando o 

comportamento das doses de micronutrientes pelo ajuste da equação de regressão polinomial, 

verifica-se redução da germinação a partir da dose de 1,98 g.kg
-1 

(ponto de máximo). Os 

resultados dos testes de envelhecimento acelerado com solução saturada de NaCl (EASS) e o 

índice de velocidade de emergência em areia (IVEA) evidenciaram efeito significativo das 

doses de micronutrientes para ambos os lotes (Figura 5B e 5C).  

O teste de germinação tem como objetivo verificar a máxima germinação de um lote 

de sementes em condições ideais, levando em consideração a formação de plântulas normais. 

As sementes provenientes de lotes mais deteriorados apresentam redução na velocidade de 

germinação e crescimento das plântulas em função da desorganização do sistema de 

membranas, além do mais, ocorre o aumento de distúrbios durante o crescimento das 

plântulas (MARCOS-FILHO, 2015). Portanto, esses fatores combinados com a alta 

concentração de micronutrientes durante o período de realização do teste ajudam explicar a 

redução da germinação das sementes do lote de menor vigor. 

A porcentagem de plântulas normais após o teste de EASS das sementes dos dois 

lotes foi reduzida linearmente com o aumento das doses de micronutrientes (Figura 5B). Já 

para o IVEA as equações polinomiais ajustadas indicaram tendência de redução com 

aplicação da dose de 4,65 g.kg
-1

, para as sementes do lote 1, e a partir da dose de 1,6 g.kg
-1

, 

para as sementes do lote 2 (Figura 5C). 
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Tabela 2. Valor médio de teor de água (TA), teor de água após envelhecimento acelerado 

com solução saturada de NaCl (TA - EASS), germinação (G), primeira contagem de 

germinação (PCG), envelhecimento acelerado com solução saturada de NaCl (EASS), 

emergência de plântulas em areia (EA), emergência de plântulas em campo (EC), índice de 

velocidade de emergência de plântulas em areia (IVEA) e índice de velocidade de emergência 

de plântulas em campo (IVEC) determinados em dois lotes de sementes de soja (cultivar 

M5917 IPRO), após o tratamento com doses de micronutrientes. 

Lote 
Dose TA TA-EASS G PCG EASS EA EC IVEA IVEC 

g.kg
-1

de sementes    ---------------------------------- % -------------------------------- índice 

1 

0 7,5 11,6 96 92 97  92  97 6,8 6,8  

2 7,2 11,1 96 92  97  93  96 6,9 6,8 

4 7,3 11,4 95 91  96  95  97 7,0 6,8  

6 7,4 11,6 94  92 94  95  93 7,1 6,7 

8 7,2 11,2 96  91  92  93  94 6,6  6,6  

Teste F  - - 0,8
ns 

0,1
ns

 3,3
*
 2,0

ns
 2,6

ns
 7,2

*
 0,9

ns
 

CV (%) - - 3,9 5,5 6,0 3,3 3,3 4,7 3,3 

2 

0 7,8 12,9 84 67  83 84  68  4,6 3,9 

2 7,3 12,2 83 70  76 80  71  4,5 4,2 

4 7,4 12,8 82 70  75 83  69  4,7 4,1 

6 7,4 12,1 80 67  73 80  70 4,4 3,9 

8 7,6 12,6 74 64  72 80  65 4,3 3,8 

Teste F - - 14,4
**

 0,9
ns

 7,6
**

 1,8
ns

 2,3
ns

 2,9
*
 1,8

ns
 

CV (%) - - 3,4 11,4 6,2 5,3 7,3 5,3 7,3 

ns, **, *
= não significativo e significativo a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente.  

Lote 1 – maior vigor e Lote 2 – menor vigor; CV = coeficiente de variação. 

 

O teste de envelhecimento acelerado avalia o desempenho das sementes após serem 

submetidas a condições de estresses (alta temperatura e umidade relativa), de modo que os 

resultados podem sofrer influência de fatores como o tratamento químico (MARCOS-FILHO, 

2015). Porém, no teste de EASS a umidade relativa dentro das caixas de plástico é menor 

(76%) em relação ao teste de envelhecimento tradicional com utilização de água (próximo de 

100%), permitindo redução uniforme da velocidade de absorção de água pelas sementes, do 

nível de estresse causado às sementes e da intensidade de deterioração (RODRIGUES et al., 

2020).  

Utilizando o teste de envelhecimento acelerado tradicional (41 °C por 48 h) para 

avaliar os efeitos de doses crescentes de Zn aplicadas via tratamento de sementes de soja de 

lotes de maior e menor vigor, (ROHR, 2021) verificou efeitos muito drásticos do 
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envelhecimento, dificultando a identificação de diferenças entre os tratamentos aplicados às 

sementes, principalmente com relação ao lote de menor vigor. Os resultados obtidos nesta 

pesquisa evidenciaram que o EASS possibilitou avaliar o efeito do tratamento de sementes de 

soja com micronutrientes, corroborando a pesquisa realizada por Santos et al. (2021), que 

verificaram eficiência do EASS para estimar o potencial de armazenamento de sementes de 

soja tratadas com fungicidas e inseticidas, especialmente para sementes de baixo vigor inicial. 

 

  

 

Figura 5. Efeito do tratamento de sementes com doses de micronutrientes na germinação (A), no 

envelhecimento acelerado com solução saturada de NaCl (EASS) (B) e no índice de velocidade de emergência 

de plântulas em areia (IVEA) (C) em lotes de sementes de soja de maior e menor vigor. 
ns, **, *

= não significativo 

e significativo a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 

 

A determinação do teor de água das sementes deve ser realizada antes e após o teste 

de envelhecimento acelerado para verificar a consistência dos resultados obtidos. Segundo 

Marcos-Filho (2020b) diferenças acentuadas no teor de água podem interferir negativamente 

na intensidade de deterioração das sementes durante o envelhecimento; assim, para garantir a 

uniformidade do teste, é recomendado que as variações no teor de água das sementes entre as 

amostras, antes e após o teste de envelhecimento acelerado, não sejam maiores que dois 
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pontos percentuais. Observa-se na Tabela 2 que o teor de água das sementes apresentou 

estreita variação entre os tratamentos dentro de cada lote, ficando dentro do limite de dois 

pontos percentuais e assegurando a consistência dos resultados do teste. Além disso, o 

revestimento das sementes com micronutrientes não interferiu no grau de umidade das 

sementes em nenhuma das doses utilizadas.  

A maior tolerância ao aumento das doses de micronutrientes observada para o lote 1 

avaliada pelo IVEA pode ser atribuída ao nível de deterioração das sementes e ao tempo 

necessário para reparo da estrutura celular, interferindo diretamente no processo germinativo. 

De acordo com Bewley et al. (2013), sementes de maior vigor precisam de menos tempo para 

completar o reparo inicial do DNA, o que favorece a tolerância a condições estressantes, que 

no caso do presente trabalho podem ser associadas às doses mais altas de micronutrientes. A 

emergência de plântulas está ligada diretamente com o vigor do lote de sementes, sendo que 

lotes compostos por sementes mais vigorosas resultam em emergência mais rápida e uniforme 

(ROSSI; CAVARIANI; FRANÇA-NETO, 2017; EBONE et al., 2020).  

As avaliações realizadas com o auxílio do software Vigor-S mostraram efeitos 

significativos das doses de micronutrientes para os parâmetros de índice de vigor (IV) e 

comprimento de raiz (CR) em ambos os lotes. Para o comprimento total de plântulas (CT) 

efeitos significativos ocorreram apenas no lote 2 (Tabela 3). As curvas ajustadas pela análise 

de regressão polinomial mostram redução do IV com a aplicação da dose de 2,99 g.kg
-1

 para o 

lote de maior vigor e de 2,18 g.kg
-1

 para o lote de menor vigor (Figuras 6A). Quanto ao CR, o 

ajuste das curvas pela análise de regressão mostra redução com a aplicação da dose de 2,02 

g.kg
-1

 e de 1,89 g.kg
-1

 para o lote de maior e menor vigor, respectivamente (Figura 6B). A 

equação ajustada para o lote 2 (menor vigor) evidenciou redução do CT a partir da aplicação 

da dose de 2,17 g.kg
-1

 (Figura 6C). 

A redução observada no crescimento da raiz primária das plântulas dos dois lotes é 

explicada pelo fato de constituir na primeira estrutura formada do processo de germinação, 

sendo a responsável pela absorção de água e nutrientes. Durante a condução do teste, a raiz 

fica em contato direto com o produto o que intensifica a adsorção dos micronutrientes e 

podendo causar fitotoxicidade às plântulas. Carvalho et al. (2020) também constataram que a 

raiz primária é a parte da plântula mais afetada pelo efeito fitotóxico do tratamento químico 

com produtos fitossanitários (inseticidas e fungicidas). Pesquisa conduzida com o uso de 

nanopartículas de dióxido de titânio também evidenciou inibição do crescimento da raiz de 

plântulas de soja em consequência dos danos físicos causados devido à sua adsorção pelas 

superfícies das raízes (MELO et al., 2021).  
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Tabela 3. Valor médio do índice de vigor (IV), uniformidade de desenvolvimento (U), 

comprimento de hipocótilo (CH), comprimento de raiz (CR) e comprimento total (CT) de 

plântulas com três dias de germinação, provenientes de dois lotes de sementes de soja 

(cultivar M5917 IPRO), após o tratamento com doses de micronutrientes. 

Lote 
Dose IV U CH CR CT 

g.kg
-1

 de sementes ------- índice ------- ------- cm.plântula
-1

 -------  

1 

0 706 811  3,2  6,0 9,2  

2 713  798 3,3 5,9 9,2 

4 732 829 3,7  6,0 9,7  

6 693 788 3,4  5,6 9,0  

8 682 784 3,4  5,2 8,6 

Teste F 3,4
*
 1,9

ns 
2,1

ns 
4,1

**
 1,9

ns 

CV (%) 7,5 5,3 12,2 8,8 11,5 

2 

0 315 643  1,5  1,5 3,0 

2 344 684  1,6  1,7 3,3 

4 323 659  1,6  1,5 3,1 

6 294 637  1,4  1,2 2,6 

8 282 634  1,3  1,1 2,4 

Teste F 3,6
*
 0,8

ns
 2,5

ns
 6,5

**
 4,8

**
 

CV (%) 12,9 10,5 16,5 21,0 17,96 

ns, **, *
= não significativo e significativo a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente.  

Lote 1 – maior vigor e Lote 2 – menor vigor; CV = coeficiente de variação. 

 

O efeito dos micronutrientes nas sementes sofre influência do nível de vigor, sendo 

as sementes menos vigorosas as mais sujeitas a fitotoxicidade e, consequentemente, a redução 

no crescimento da raiz, evidenciando a importância do conhecimento sobre o potencial 

fisiológico do lote de sementes e a aplicação da dose correta do produto no tratamento de 

sementes. Esses resultados corroboram a pesquisa de Brzezinski et al. (2017) que observaram 

redução do comprimento da raiz em plântulas de soja originadas de sementes de menor vigor 

tratadas com fungicida, inseticida, nematicida, micronutrientes (cobalto, molibdênio e zinco), 

bioestimulantes, polímeros e inoculante. 
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Figura 6. Efeito do tratamento de sementes com doses de micronutrientes no índice de vigor (A), no 

comprimento de raiz (B) e no comprimento total (C) de plântulas provenientes de lotes de sementes de soja com 

maior e menor vigor.
 ns, **, *

= não significativo e significativo a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F, 

respectivamente.   

 

O sistema Vigor-S permitiu analisar eficientemente os efeitos prejudiciais das doses 

de micronutrientes sobre o crescimento das plântulas dos lotes de maior e menor vigor. Os 

sinais mais comuns causados pela fitotoxicidade são detectados no desempenho das plântulas, 

principalmente atrofia do sistema radicular, espessamento do hipocótilo e redução do 

comprimento do caule, que pode prejudicar a formação do estande inicial (FRANÇA-NETO 

et al., 2016). Além de combinar parâmetros que estão fortemente correlacionados com o vigor 

da semente de soja avaliado por testes tradicionais (RODRIGUES; GOMES-JUNIOR; 

MARCOS-FILHO, 2020), o sistema Vigor-S tem sido eficiente para analisar efeitos nocivos 

da aplicação de produtos químicos às sementes sobre o crescimento das plântulas 

(OLIVEIRA et al., 2021a), de uma maneira rápida e sem interferência do analista nas 

medições realizadas. 

O comprimento total (CT) e a área superficial (AS) do sistema radicular de plântulas 

de soja com sete dias de idade, provenientes dos dois lotes, foram afetados significativamente 
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pelas doses de micronutrientes. Para o volume do sistema radicular (V) efeitos significativos 

das doses foram observados apenas para o lote de menor vigor (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Valor médio do comprimento total (CT), área superficial (AS), volume (V) e 

diâmetro médio (D) do sistema radicular de plântulas com sete dias de germinação, originadas 

de dois lotes de sementes de soja (cultivar M5917 IPRO), após o tratamento com doses de 

micronutrientes. 

Lote 
Dose CT AS V D 

g.kg
-1

 de sementes cm.plântula
-1

 cm
2
.plântula

-1
 cm

3
.plântula

-1
 mm.plântula

-1
 

1 

0 97,5 13,3 0,14  0,44  

2 99,8 14,0 0,15  0,45  

4 96,4 13,7 0,16  0,47  

6 73,3 11,2 0,14  0,49  

8 71,1 10,3 0,13  0,47  

Teste F 3,4
*
 3,8

*
 2,2

ns 
1,3

ns
 

CV (%) 7,1 18,9 17,5 11,5 

2 

 

0 55,1 8,8 0,12 0,54 

2 51,8 8,5 0,11 0,53 

4 54,3 7,8 0,10 0,64 

6 34,6 6,6 0,09 0,64 

8 22,9 5,8 0,07 0,62 

Teste F 8,5
**

 4,3
**

 4,5
**

 3,4
ns 

CV (%) 17,1 13,1 16,9 13,7 

ns, **, *
= não significativo e significativo a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 

Legenda: Lote 1 – maior vigor e Lote 2 – menor vigor; CV = coeficiente de variação. 

 

As equações ajustadas da análise de regressão mostram efeitos prejudiciais para o CT 

principalmente com a utilização das doses de 6 e 8 g.kg
-1

 (Figura 7A), enquanto que para a 

AS de raízes, a utilização de doses nas concentrações de 1,7 e 2,7 g.kg
-1

 para o lote de maior e 

menor vigor, respectivamente, foram o limiar (Figura 7B). Quanto à equação ajustada para o 

V das raízes provenientes do lote 2, observa-se efeito prejudicial a partir da aplicação da dose 

de 3,9 g.kg
-1

.  
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Figura 7. Efeito do tratamento de sementes com doses crescentes de micronutrientes no comprimento total (A), 

na área superficial (B) e no volume (C) do sistema radicular de plântulas provenientes de lotes de sementes de 

soja com maior e menor vigor. 
ns, **, *

= não significativo e significativo a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F, 

respectivamente.   

 

Os micronutrientes como o cobre (Cu), manganês (Mn) e zinco (Zn) são 

componentes metálicos da enzima superóxido dismutase (SOD), nas formas de Cu + Zn 

(CuZn-SOD) e Mn (Mn-SOD). A SOD desempenha um papel importante na defesa 

antioxidante contra o estresse oxidativo decorrente do excesso de radicais livres (TAVANTI 

et al., 2021). No entanto, em doses superiores, esses micronutrientes inibem o crescimento do 

sistema radicular (BROADLEY et al., 2011), conforme também foi constatado na presente 

pesquisa. Ao estudarem o efeito do Zn aplicado via condicionamento fisiológico em sementes 

de grão-de-bico, Ullah et al. (2019) verificaram redução no crescimento inicial da plântula e 

isso foi atribuído às concentrações elevadas do Zn nos estágios iniciais do crescimento. 

Nas plantas, o excesso de Mn também afeta o desenvolvimento radicular, inibindo o 

crescimento da raiz primária e o desenvolvimento de raízes laterais. Essa resposta da planta é 

em decorrência da redução da divisão celular meristemática nas raízes e inibição da 

biossíntese de auxina (ZHAO et al., 2017). O Mn excessivo pode impedir a absorção e 
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translocação de outros elementos essenciais, como cálcio, magnésio, ferro e fósforo 

(LEŠKOVÁ et al., 2017). Ao investigar o efeito do Cu no crescimento e conteúdo de clorofila 

em plantas de soja, Gul et al. (2018) verificaram que com o aumento das concentrações desse 

elemento, houve redução no crescimento e nos teores de clorofila.   

4.3. Avaliação da absorção de micronutrientes pelas sementes 

4.3.1. Curva de embebição 

Conforme observa-se na Figura 8, nas primeiras 12 horas em contato com o substrato 

úmido, as sementes apresentaram rápida hidratação. Em seguida, pode-se observar uma fase 

intermediária, na qual a absorção foi mais lenta. A fase I do processo de absorção de água 

pelas sementes é caracterizada pela rápida absorção de água e reativação do metabolismo, 

principalmente de atividades de reparo do sistema de membranas e DNA. Na fase II, ocorre 

redução na velocidade de absorção de água e os principais eventos são o preparo para 

alongamento das células, principalmente as da radícula. A fase III é caracterizada com a 

retomada do crescimento do eixo embrionário e a protrusão da raiz primária; nessa fase ocorre 

principalmente o transporte das reservas mobilizadas para serem assimiladas pelos pontos de 

crescimento do embrião e, consequentemente, o crescimento da plântula (BEWLEY et al., 

2013). 

 

Figura 8. Curva de embebição de sementes de soja (cultivar M5917 IPRO) de lotes de maior e menor vigor. As 

setas indicam 50% de protrusão da raiz primária (≥ 2 mm) para cada lote e a linha pontilhada corresponde ao 

tempo em que foram realizadas as análises de absorção dos micronutrientes.    
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As sementes do lote de maior vigor apresentaram maior teor de água durante o 

período de 48 horas de embebição em relação ao lote de menor vigor (Figura 8). Observa-se 

também uma diferença de cerca de oito horas para a protrusão da raiz primária de 50% das 

sementes entre os lotes de maior (28 h) e menor (36 h) vigor. A velocidade de hidratação pode 

ser afetada pelo potencial fisiológico das sementes, sendo que as sementes mais deterioradas, 

que possuem o sistema de membranas mais desorganizado, normalmente apresentam 

embebição inicial mais rápida. Contudo, com o decorrer do processo de hidratação, sementes 

mais vigorosas requerem maior quantidade de água para manter seu metabolismo (MARCOS-

FILHO, 2015). Embora não tenha sido evidenciada a embebição mais rápida das sementes do 

lote de menor vigor, ficou evidente a maior quantidade de água nas sementes do lote de maior 

vigor.  

Adotou-se 20 horas de embebição para realização das análises de absorção de 

micronutrientes nas sementes dos lotes 1 e 2. Nesse período ainda não havia ocorrido a 

protrusão da raiz primária para ambos os lotes. De acordo com Marcos-Filho (2015), a 

captação de água no processo de hidratação das sementes durante o período de oito a 

dezesseis horas acontece os primeiros sinais de reativação do metabolismo, com aumento na 

atividade respiratória e disponibilização de energia para germinação, ativação de enzimas e 

síntese de proteínas. Assim, o período adotado estaria adequado para a realização das análises 

e verificação do processo de absorção e mobilização de micronutrientes pelas sementes de 

soja provenientes de lotes de maior e menor vigor.  

4.3.2. Análise da absorção de micronutrientes por espectroscopia por 

fluorescência de raios X em sementes 

4.3.2.1. Análise por fluorescência de raios X de energia dispersiva 

Utilizado a técnica de fluorescência de raios X de energia dispersiva não foi possível 

quantificar o molibdênio (Mo) nas sementes e isso pode ser atribuído à baixa concentração 

desse elemento (3,2%) no produto utilizado. Utilizando a análise por XRF para investigar a 

distribuição elementar em sementes de soja antes e durante a germinação, Romeu et al. (2021) 

também não identificaram a presença de Mo e afirmaram que a detecção de micronutrientes é 

desafiadora devido à sua baixa concentração. 

Na Tabela 5 estão apresentados os resultados da concentração dos micronutrientes 

nas sementes após 20 horas de embebição. Observa-se que mesmo sem o tratamento com 

micronutrientes (testemunha - 0 g.kg
-1

), as sementes dos lotes 1 e 2 apresentaram, 
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respectivamente, concentração considerável de Cu (12,37 e 11,14 mg.kg
-1

), Mn (24,75 e 19,44 

mg.kg
-1

) e Zn (44,11 e 34,69 mg.kg
-1

). O Zn foi o elemento que apresentou maior 

concentração, seguido do Mn e Cu, respectivamente, para ambos os lotes. Ao quantificar a 

concentração de nutrientes minerais em sementes de três cultivares de soja (TMG 132, 

P98Y11, NS 8270), Magalhães et al. (2015) verificaram que o acúmulo de micronutrientes 

nas sementes seguiu a ordem Zn, Mn e Cu, respectivamente, para os três cultivares estudados, 

ratificando o encontrado na presente pesquisa.  

 

Tabela 5. Concentração de cobre (Cu), manganês (Mn) e zinco (Zn) em sementes de soja de 

dois lotes (cultivar M5917 IPRO) tratadas com doses de micronutrientes, embebidas por 20 h 

e analisadas por fluorescência de raios X de energia dispersiva. 

Lote 
Dose Cu Mn Zn 

g.kg
-1

 de sementes  --------------------- mg.kg
-1

 ---------------------- 

1 

0 12,37 24,75 44,11 

2 16,35 30,12 82,55 

4 19,34 32,95 105,78 

6 23,57 38,91 113,69 

8 24,21 40,85 130,41 

Teste F 9,5
**

 22,2
**

 61,5
**

 

CV (%) 16,8 8,3 8,86 

2 

 

0 11,14 19,44 34,69 

2 15,18 25,73 82,71 

4 18,93 31,54 109,41 

6 17,54 36,23 115,29 

8 22,58 40,54 138,61 

Teste F 12,6
**

 32,4
**

 110,4
**

 

CV (%) 14,1 9,3 7,9 

**
significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. 

Lote 1 – maior vigor e Lote 2 – menor vigor; CV = coeficiente de variação. 

 

 

As equações ajustadas da análise de regressão mostraram aumento da concentração 

de Cu, Mn e Zn nas sementes com o aumento das doses do produto (Figuras 9A, 9B e 9C). 

Essas maiores concentrações, independentemente do nível de vigor das sementes, podem ter 

sido a causa da diminuição do potencial fisiológico das sementes após o tratamento com as 

doses mais elevadas do produto discutido anteriormente, principalmente com relação ao 
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crescimento da raiz primária. A fitotoxicidade causada por Zn também foi verificada com a 

inibição na germinação das sementes e no crescimento das raízes de alface, azevém, colza, 

milho, pepino e rabanete (LIN; XING, 2007).  

O princípio da toxicidade pelo excesso do Zn nas plantas é baseado no fato de que 

esses íons nas células competem por sítios de ligação destinados a outros íons biologicamente 

ativos (KRÄMER, 2010). Além do mais, altos níveis de Zn causam deficiências de Mn e Cu 

nas plantas (NAGAJYOTI; LEE; SREEKANTH, 2010). Um estudo conduzido por 

Pawlowski et al. (2019) avaliando o efeito da toxicidade causada pelo Zn em dois cultivares 

de soja (Alpha e Fairbault), verificaram que os tratamentos com altas concentrações de Zn 

reduziram o crescimento das plantas. Além disso, observaram que a toxicidade do Zn reduziu 

a massa de matéria seca do caule e da raiz para a cultivar (Alpha); os autores relataram que os 

resultados obtidos podem ser decorrentes da variação na tolerância do genótipo à toxicidade 

de Zn.  

 

  

 

Figura 9. Efeito do tratamento de sementes com doses crescentes de micronutrientes na concentração de cobre 

(A), manganês (B) e zinco (C) em sementes de soja embebidas provenientes de lotes com maior e menor vigor. 
ns, **, *

= não significativo e significativo a 1% e 5% de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
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4.3.2.2. Análise por microssonda de raios X 

Os resultados da linha de varredura analisada pela técnica de µ-XRF na região do 

tegumento, na periferia do cotilédone, no centro do cotilédone e hilo em sementes embebidas 

após o tratamento com micronutrientes nas doses 0 g.kg
-1 

(testemunha) e 4 g.kg
-1

 (dose 

recomendada pelo fabricante) em lotes de semente de maior (Figuras 10A e 10B) e menor 

(Figuras 10C e 10D) vigor, podem ser explicados tendo como base o processo de hidratação 

de sementes.  

  

  

Figura 10. Composição elementar média (% em massa) medida por µ-XRF (linha de varredura) em sementes de 

soja de maior (A e B) e menor (C e D) vigor após o tratamento com micronutrientes nas doses de 0 e 4 g.kg
-
¹ de 

sementes. 

 

Ao analisar a linha de varredura para a dose 0 g.kg
-1

, verifica-se uma pequena 

concentração (% em massa) dos elementos de interesse (Cu, Mn e Zn) para ambos os lotes 

(Figuras 10A e 10C). Quando as sementes foram tratadas com a dose recomendada pelo 

fabricante (4 g.kg
-1

), observa-se para os dois lotes que as regiões do hilo e tegumento 
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apresentam as maiores porcentagens dos elementos, respectivamente. Esses resultados 

mostram que apenas uma pequena quantidade dos elementos aplicados via tratamento de 

sementes é movimenta para o interior dos cotilédones durante o processo de embebição. A 

análise comparativa dos gráficos de porcentagem de Cu, Mn e Zn referentes à dose de 4 g.kg
-1

 

(Figuras 10B e 10D) permite evidenciar um discreto aumento na concentração destes 

elementos nas sementes do lote de maior vigor em comparação ao lote de menor vigor, 

conforme também foi constatado nas análises por fluorescência de raios X de energia 

dispersiva.  

Conforme Marcos-Filho (2015), o processo de hidratação ocorre de maneira gradual, 

com o umedecimento inicial dos tecidos mais próximos da superfície e o estabelecimento de 

uma “frente de hidratação”, à medida que a água se desloca para o interior da semente. Assim, 

os resultados obtidos nesta pesquisa indicam que a movimentação dos micronutrientes Cu, 

Mn e Zn aconteceu conforme a dinâmica de absorção da água.  

Avaliando o efeito do tratamento de sementes de soja com duas fontes de Zn (ZnSO4 

e ZnO) utilizando a µ-XRF, Montanha et al. (2020) observaram que independentemente da 

fonte, o Zn apresentou a taxa máxima de contagem nos tegumentos e, em seguida, diminuiu 

drasticamente na interface tegumento-cotilédone. Os resultados encontrados no presente 

trabalho corroboram os observados por Montanha et al. (2020) para o Zn e mostram que esse 

mesmo comportamento ocorreu para o Cu e o Mn no tratamento de sementes de soja. 

A investigação da concentração dos micronutrientes nos pontos analisados no eixo 

embrionário em sementes embebidas após o tratamento com micronutrientes nas doses 0 g.kg
-

1 
(testemunha) e 4 g.kg

-1
 (dose recomendada pelo fabricante) revelou acréscimo de Cu, Mn e 

Zn com aplicação da dose de 4 g.kg
-1 

para o lote de maior e de menor (Figuras 11A, 11B e 

11C) vigor. Maior dispersão dos dados ocorreu para as sementes do lote de maior vigor, 

evidenciada pela diferença entre o terceiro e primeiro quartil (altura das caixas). Os dados 

ainda revelaram maiores valores máximos (comprimento das caudas) para as concentrações 

de Mn e Zn no eixo embrionário das sementes do lote de maior vigor quando foi aplicada a 

dose de 4 g.kg
-1

. Esses resultados indicam que a mobilização dos elementos para o eixo 

embrionário pode ter sido influenciada pelo vigor da semente, e isso pode estar diretamente 

relacionado com as diferenças no metabolismo das sementes. 

Com relação ao Zn, a concentração no eixo embrionário das sementes não tratadas 

era baixa e com distribuição uniforme (menor altura das caixas), aumentando 

consideravelmente após o tratamento com a dose de 4 g.kg
-1 

(Figura 11C). A resposta 

observada para o Zn pode ser atribuída à sua maior concentração no produto utilizado para o 
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tratamento das sementes (15,1%) em relação ao Mn (9,4) e Cu (6,7%). Ressalta-se que a 

concentração de Zn, Mn e Cu no eixo embrionário foi muito baixa nas sementes dos dois lotes 

quando comparada às concentrações medidas no tegumento (Figura 10A, 10B e 10C). Esses 

resultados podem estar relacionados à permeabilidade do tegumento, já que essa cobertura 

regula a captação de água para germinação (MARCOS-FILHO, 2015) e, consequentemente, a 

dinâmica de mobilização dos micronutrientes para os tecidos internos das sementes.  

 

  

 

Figura 11. Composição elementar média de cobre (A), manganês (B) e zinco (C) medida por µ-XRF em quatro 

pontos no eixo embrionário de sementes de soja de maior e menor vigor após o tratamento com micronutrientes 

nas doses de 0 e 4 g.kg
-1

 de sementes. As extremidades da linha vertical para cada dose representam o maior e o 

menor valor, o símbolo “o” indica a presença de valores discrepantes (outliers). 

 

Ao utilizar a técnica de μ-XRF para investigar o efeito do sulfato e óxido de cobre 

aplicados via tratamento em sementes de feijão, Duran et al. (2017) observaram que após 24 
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horas de embebição o Cu ficou concentrado principalmente no tegumento da semente. Os 

autores explicam que para ser absorvido pelas sementes, o elemento deve atravessar o 

tegumento. No entanto, essa estrutura é composta por uma camada de células de 

esclerênquima, que possuem parede celular espessa, regulando a entrada dos elementos nos 

tecidos dos cotilédones da semente. Os resultados observados na presente pesquisa 

corroboram as afirmações de Duran et al. (2017), com maiores concentrações dos elementos 

Cu, Mn e Zn no tegumento e menores nas regiões dos cotilédones e eixo do embrião.  

4.3.3. Análise hiperespectral em sementes embebidas 

Após a extração das informações espectrais correspondentes a cada pixel componente 

de cada região de interesse (cotilédone e eixo do embrião) das sementes de soja dos lotes de 

maior e menor vigor tratadas com micronutrientes, procedeu-se o pré-processamento, visando 

evitar a influência de fatores indesejáveis, como o efeito do espalhamento da luz. As curvas 

espectrais médias correspondentes às cinco doses de micronutrientes da região dos 

cotilédones do lote de maior vigor antes (Figura 12A) e após (Figura 12B) o pré-

processamento são exibidas como exemplo. No entanto, o pré-processamento foi aplicado em 

todos os dados espectrais obtidos. 

Analisando as curvas espectrais após o pré-processamento nas regiões do visível (580-

750 nm) e do infravermelho próximo (750-800 nm) observa-se maior refletância para as 

sementes não tratadas (testemunha), sem permitir a diferenciação entre as curvas 

correspondentes às doses de 2, 4, 6 e 8 g.kg
-1

. No entanto, esse comportamento se inverteu a 

partir da região próxima a 800 nm, ou seja, foi observada menor refletância das sementes não 

tratadas. 
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Figura 12. Refletância média da região dos cotilédones de sementes de soja do lote de maior vigor tratadas com 

doses de micronutrientes e embebidas por 20 horas, correspondentes ao espectro do visível e infravermelho 

próximo. A – dados brutos e B – dados transformados. 

 

A análise de componentes principais (PCA) dos dados de refletância revelou que os 

dois primeiros componentes principais (PC1 e PC2) explicaram 94,1% (para a região dos 

cotilédones - Figuras 13A e 13B) e 97,3% (para o eixo embrionário - Figuras 13C e 13D) da 

variância total dos dados das sementes embebidas para o lote de maior vigor após o 

tratamento com micronutrientes. Já para o lote de menor vigor, os dois primeiros 

componentes principais (PC1 e PC2) para região dos cotilédones explicaram 94,1% (Figuras 

14A e 14B) e para o eixo embrionário 95,7% (Figuras 14C e 14D) da variância total dos 

dados. Através da PCA foi possível diferenciar as doses de micronutrientes utilizadas, 

principalmente para a testemunha (0 g.kg
-1

) e dose de 2 g.kg
-1

 em relação às demais doses 

(Figura 13A, 13C, 14A e 14C), para ambos os lotes.  
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Os comprimentos de onda que mais contribuíram na discriminação de sementes não 

tratadas do lote de maior vigor, considerando a refletância na região dos cotilédones, 

corresponderam à da faixa de 600 a 660 nm (Figura 13B), enquanto que para o eixo 

embrionário, os comprimentos de onda que mais contribuíram corresponderam à faixa de 600-

720 nm (Figura 13D). Paras as sementes tratadas com as doses de 6 e 8 g.kg
-1

, os 

comprimentos de onda na faixa de 840 a 920 nm e 880 a 920 nm foram o que mais 

contribuíram quando as medições foram realizadas na região dos cotilédones e eixo do 

embrião, respectivamente. 

 

 
 

 

  

Figura 13. Análise de componentes principais de sementes de soja do lote de maior vigor, tratadas com doses de 

micronutrientes e embebidas por 20 horas. Refletância média na região dos cotilédones (A) e eixo embrionário 

(C) e os seus respectivos comprimentos de onda (B) e (D). 

 

Analisando a região dos cotilédones e eixo embrionário para as sementes não 

tratadas do lote de menor vigor, verifica-se que os comprimentos de onda no intervalo de 620 

a 680 nm foram os que mais colaboraram para a discriminação (Figura 14B), enquanto que 

para as sementes tratadas com as maiores doses (6 e 8 g.kg
-1

), os comprimentos de onda no 
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intervalo 860 a 940 nm e 880 a 920 nm apresentaram forte interação com as regiões dos 

cotilédones e eixo embrionário, respectivamente (Figuras 14B e 14D). Esses resultados 

evidenciam que o padrão de refletância observado nas regiões dos cotilédones e eixo 

embrionário foram semelhantes para as sementes dos dois lotes. No entanto, foi possível 

diferenciar as maiores doses de micronutrientes (6 e 8 g.kg
-1

) em relação a testemunha (0 

g.kg
-1

) considerando os comprimentos de onda entre 840 a 980 nm para ambos os lotes.  

 

 
 

 

 
 

 

Figura 14. Análise de componentes principais de sementes de soja do lote de menor vigor, tratadas com doses 

de micronutrientes e embebidas por 20 horas. Refletância média na região dos cotilédones (A) e eixo 

embrionário (C) e os seus respectivos comprimentos de onda (B) e (D). 

 

Esta pesquisa é pioneira na utilização da imagem hiperespectral para avaliar tecidos 

de sementes tratadas com micronutrientes. Os resultados obtidos são promissores, 

possibilitando identificar bandas específicas para separar sementes não tratadas e tratadas, 

principalmente quando foram utilizadas as maiores doses. Possivelmente, as diferenças de 

refletância observadas entre as sementes não tratadas e a tradadas com as doses 6 e 8 g.kg
-1
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estejam relacionadas a alterações bioquímicas e metabólicas. Conforme discutido 

anteriormente, altas concentrações de micronutrientes foram encontradas nas sementes 

tratadas com essas doses elevadas (Tabela 5) que também causaram prejuízos ao potencial 

fisiológico das sementes (Figuras 5 e 6).  

Os micronutrientes aplicados em quantidades elevadas podem ter interferido no 

metabolismo das sementes, produzido radicais livres. O excesso de radicais livres pode causar 

danos aos ácidos nucleicos, oxidação de proteínas, peroxidação lipídica, danos ao sistema de 

membranas, vazamentos de eletrólitos e morte celular (MHAMDI; VAN BREUSEGEM 

2018; WANG et al., 2018). Os efeitos gerais da peroxidação de lipídios são diminuir a fluidez 

da membrana, facilitar a troca de fosfolipídios, aumentar o vazamento de eletrólitos e 

danificar proteínas da membrana (GILL; TUTEJA, 2010). Os comprimentos de onda na faixa 

NIR 890 e 940 nm estão associados a lipídios (TAJUDDIN et al., 2002; SENDIN; MANLEY; 

WILLIAMS, 2018). Dessa forma, as diferenças nas respostas espectrais observadas nesta 

pesquisa podem estar relacionadas a alterações na composição química decorrentes da 

peroxidação lipídica causada pelo excesso de micronutrientes aplicados via tratamento das 

sementes. 
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4.3.4. Teor de proteínas solúveis totais em sementes embebidas 

O teor de proteínas solúveis totais (PST) não diferiu estatisticamente pelo teste F (p ≤ 

0,05) entre as sementes não tratadas (testemunha) e as que receberam o tratamento com 

micronutrientes com a dose 4 g.kg
-1

 (recomendada pelo fabricante) para ambos os lotes 

(Tabela 6).  

Tabela 6. Teor de proteínas solúveis totais (PST) em sementes de dois lotes de soja (cultivar 

M5917 IPRO) embebidas após o tratamento com micronutrientes nas doses de 0 g.kg
-1 

e 4 

g.kg
-1

. 

Lote 
Dose PST  

g.kg
-1

 de sementes mg.g
-1

 

1 
0  47,1 

4 47,3 

Teste F <0,0001
ns 

CV (%) 6,2 

2 
0 45,9 

4 46,4 

Teste F 0,05
ns 

CV (%) 5,1 

ns
, não significativo pelo teste F.  

Lote 1 – maior vigor e Lote 2 – menor vigor; CV = coeficiente de variação. 

 

Embora não tenha sido realizada análise comparativa entre os lotes, maior 

concentração de PST ocorreu para o lote 1 (maior vigor) em relação ao lote 2 (menor vigor), 

independente do tratamento com micronutrientes. Esses resultados corroboram a pesquisa de 

Henning et al. (2010), na qual sementes de soja de maior vigor apresentam maiores teores de 

proteínas solúveis, amido e açúcares solúveis, e maior capacidade de mobilização de reservas 

na germinação, originando plântulas com melhor desempenho inicial. 

Ao pesquisar a dinâmica de mobilização de reservas em diferentes cultivares de 

feijão visando compreender como esse processo se manifesta entre lotes com diferenças de 

vigor, Padilha; Coelho; Andrade (2020), verificaram que as cultivares caracterizadas como de 

maior vigor apresentaram maior taxa de utilização de reservas, taxa de mobilização de 

reservas para a plântula e maior eficiência de uso de reservas, favorecendo a formação de 

plântulas mais vigorosas. Ao utilizar sementes de soja sob condição de restrição hídrica após 

o armazenamento Oliveira et al. (2020) verificaram que o aumento da restrição hídrica 

aumentou o consumo de reservas das sementes durante a germinação e que as mais vigorosas 
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foram mais eficientes na mobilização e conversão das reservas em massa seca de plântulas em 

relação às de baixo vigor. 

4.4. Avaliações fisiológicas em plantas de soja 

A análise da variância dos dados das avaliações fisiológicas do rendimento quântico 

de fluorescência (Qy), índice de clorofila total (Chl), flavonoides (Flv), antocianinas (Ant) e 

índice de balanço de nitrogênio (NBI) em plantas de soja no estádio fenológico V2 originadas 

de lotes de maior e menor vigor não revelou diferenças significativas pelo teste F (p ≤ 0,05) 

dos efeitos das doses sobre nenhum dos parâmetros analisados (Tabela 7). Esses resultados 

podem estar associados à baixa absorção dos micronutrientes pelas sementes em relação à 

testemunha. 

Tabela 7. Valor médio do rendimento quântico de fluorescência (Qy), índice de clorofila total 

(Chl), flavonoides (Flv), antocianinas (Ant) e índice de balanço de nitrogênio (NBI) de 

plantas de soja (cultivar M5917 IPRO) no estádio fenológico V2, originadas de dois lotes de 

sementes após o tratamento com doses de micronutrientes. 

Lote 
Dose Qy Chl Flav Ant NBI 

g.kg
-1

 de sementes ------------------------------- índice ------------------------------  

1 

0 0,51 16,84 0,59 0,15 25,52 

2 0,42 15,32 0,60 0,15 27,84 

4 0,47 16,50 0,58 0,16 28,00 

6 0,45 16,28 0,61 0,17 26,24 

8 0,49 16,34 0,60 0,16 29,13 

Teste F 2,5
ns 

0,7
ns

 1,5
ns

 1,0
ns

 1,4
ns

 

CV (%) 13,7 13,4 15,3 16,2 14,8 

2 

0 0,47 15,26 0,56 0,15 24,18 

2 0,42 15,92 0,58 0,16 26,02 

4 0,40 15,97 0,59 0,15 24,09 

6 0,45 16,69 0,58 0,15 25,09 

8 0,43 16,54 0,61 0,14 23,9 

Teste F 1,0
ns

 0,8
ns

 2,1
ns

 0,5
ns

 0,4
ns

 

CV (%) 17,6 15,0 15,0 15,2 11,5 

ns
 = não significativo pelo teste F (p ≤ 0,05). 

Lote 1 – maior vigor e Lote 2 – menor vigor; CV = coeficiente de variação. 

 

Possivelmente grande quantidade do produto aplicado via tratamento de sementes 

tenha permanecido no substrato (areia) e apenas uma quantidade muito pequena tenha sido 
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absorvida pela semente durante a germinação e/ou pela raiz primária no início do seu 

desenvolvimento, suprindo às necessidades da planta e apresentando resultados equivalentes à 

testemunha. Conforme discutido anteriormente, as sementes dos lotes de maior e menor vigor 

apresentaram naturalmente uma certa quantidade de Cu (12,37 e 11,14 mg.kg
-1

), Mn (24,75 e 

19,44 mg.kg
-1

) e Zn (44,11 e 34,69 mg.kg
-1

). 

Ao investigar o efeito do tratamento de sementes de soja com Zn, Montanha et al. 

(2020) verificaram que a maior parte do Zn do tegumento permaneceu no substrato (> 80%) e 

apenas 15% do Zn foi detectado nos tecidos da plântula. Pesquisa realizada utilizando 

diferentes tamanhos de partículas de Ni no tratamento de sementes de soja também mostrou 

que o elemento permaneceu aderido ao tegumento, principalmente na região do hilo e não se 

moveu em direção aos cotilédones emergentes, sendo transferido para a rizosfera e absorvido 

pela ponta da raiz primária da plântula (OLIVEIRA et al., 2021b). 

4.5. Avaliações do crescimento em plantas de soja 

A análise da variância dos dados de crescimento em plantas de soja no estádio 

fenológico V2, originadas de lotes de maior e menor vigor após o tratamento de sementes 

com micronutrientes, não revelou diferenças significativas pelo teste F (p ≤ 0,05), em 

nenhuma das avaliações realizadas (Tabela 8). Esses resultados podem ser decorrentes das 

condições empregadas nesse experimento, que foi conduzido em casa de vegetação. No 

campo as plantas ficam sujeitas a fatores adversos, como a deficiência nutricional, resistência 

do solo, estresse hídrico, competição por espaço (FINCH-SAVAGE; BASSEL, 2016), 

enquanto que em casa de vegetação, esses fatores podem ser reduzidos ou até mesmo 

anulados. 
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Tabela 8. Valor médio da altura (A), diâmetro do caule (D), área foliar (AF), massa de 

matéria seca da parte aérea (MSPA) e do sistema radicular (MSSR) de plantas de soja 

(cultivar M5917 IPRO) no estádio fenológico V2, originadas de dois lotes de sementes após o 

tratamento com doses de micronutrientes. 

Lote 
Dose A D AF MSPA MSSR 

g.kg
-1

 de sementes cm.planta
-1

 mm.planta
-1

 cm
2
.planta

-1
 g.planta

-1
 

1 

0 11,6 3,4 82,4 0,53 0,39 

2 11,3 3,4 82,5 0,50 0,34 

4 11,3 3,5 84,1 0,50  0,34 

6 11,1 3,4 83,2 0,49 0,32 

8 11,0 3,6 85,8  0,50 0,36 

Teste F 5,2
ns 

1,7
ns 

1,5
ns 

0,5
ns 

2,5
ns 

CV (%) 3,9 6,1 5,3 8,1 13,4 

2 

0 10,3  3,3 81,4 0,48 0,35 

2 10,7 3,4 82,3 0,47 0,35 

4 10,4 3,4 85,0 0,47 0,34 

6 10,0 3,4 82,6 0,51 0,36 

8 9,9 3,6 85,0 0,49 0,37 

Teste F 2,3
ns 

2,4
ns 

1,6
ns

 0,8
ns

 0,4
ns

 

CV (%) 6,8 7,1 5,6 11,5 11,2 

ns
 = não significativo pelo teste F (p ≤ 0,05).  

Lote 1 – maior vigor e Lote 2 – menor vigor; CV = coeficiente de variação. 

 

No entanto, ao observar o efeito das doses de micronutrientes para os lotes 1 e 2, 

constata-se que em valores absolutos houve o decréscimo da altura de plantas. A dose de 8 

g.kg
-1

 foi a responsável pela maior redução na altura de plantas em ambos os lotes. Porém, o 

efeito foi mais evidente no lote 2. Esse resultado pode ser decorrente do efeito fitotóxico 

causado pela alta concentração de micronutrientes, afetando principalmente o crescimento da 

raiz primária. Durante o processo de germinação, a radícula é a primeira estrutura do embrião 

que se desenvolve e a primeira a entrar em contato com o produto químico, podendo 

ocasionar fitotoxicidade e, consequentemente, redução do comprimento das raízes 

(BRZEZINSKI et al., 2017). 

 

 

 

 



62 

 

 



63 

 

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

Os resultados do desempenho das sementes após o tratamento com doses de 

micronutrientes evidenciaram efeito fitotóxico principalmente com a aplicação das doses de 6 

e 8 g.kg
-1

, sendo este efeito mais acentuado em sementes do lote de menor vigor. Para os dois 

lotes estudados, os efeitos negativos foram detectados principalmente na redução do 

comprimento da raiz primária de plântulas com três dias de germinação em rolos de papel-

toalha e do comprimento total de raiz, da área total de raiz e volume total de raiz de plântulas 

com sete dias de germinação em rizotrons. Nesse contexto, a análise computadorizada de 

imagens de plântulas pelo sistema Vigor-S foi uma alternativa viável para a avaliação rápida e 

precisa do comprimento da raiz primária de plântulas de soja e identificar os efeitos 

fitotóxicos das doses mais elevadas do produto aplicado.  

As avaliações da absorção dos micronutrientes após 20 h de embebição, utilizando a 

técnica de espectroscopia por fluorescência de raios X com energia dispersiva (EDXRF), 

mostrou aumento da concentração dos elementos nas sementes com o aumento das doses de 

micronutrientes. A análise de fluorescência de raios com microssonda (µ-XRF) revelou que as 

regiões do hilo e tegumento apresentaram as maiores porcentagens dos elementos após 20 h 

de embebição e uma pequena quantidade foi absorvida pelos tecidos dos cotilédones. Os 

dados ainda revelaram maiores concentrações de micronutrientes no eixo embrionário das 

sementes do lote de maior vigor em relação ao lote de menor vigor, indicando influência do 

vigor no metabolismo de mobilização dos elementos para o eixo embrionário. 

Quanto às avaliações das sementes embebidas utilizando a imagem hiperespectral 

(400 a 1000 nm), a análise de componentes principais das curvas de refletância 

correspondentes à região interna dos cotilédones e eixo do embrião, possibilitou diferenciar as 

doses de micronutrientes utilizadas, principalmente para a testemunha (0 g.kg
-1

) e dose de 2 

g.kg
-1

 em relação às demais doses, para ambos os lotes. Essa técnica demonstrou promissora 

para a investigação do metabolismo de absorção de micronutrientes em sementes de soja. 

Futuros trabalhos utilizando faixas mais amplas do espectro eletromagnético, considerando 

por exemplo toda região do infravermelho, podem trazer resultados importantes relacionados 

ao metabolismo de proteína, ácido graxo e amido em função do tratamento de sementes com 

micronutrientes, particularmente quando são utilizadas sementes com diferentes níveis de 

vigor. 

Em avalições realizadas no estádio fenológico V2, não foram observados efeitos da 

aplicação de doses crescentes de micronutrientes em sementes de maior e menor vigor sobre a 
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altura de planta, diâmetro do caule, área foliar, massa de matéria seca da parte aérea e do 

sistema radicular e sobre aspectos fisiológicos de rendimento quântico de fluorescência, 

índice de clorofila total, flavonoides, antocianinas e índice de balanço de nitrogênio. 
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6. CONCLUSÕES  

O potencial fisiológico das sementes de soja tratadas com produto composto pelos 

micronutrientes Zn (15,1%) + Mn (9,4%) + Cu (6,7%) + Mo (3,2%) é reduzido com a 

aplicação de doses menores para as sementes do lote de menor vigor. 

As técnicas de espectroscopia por fluorescência de raios X e a imagem hiperespectral 

são eficientes para elucidar o processo de absorção de micronutrientes durante a germinação. 

A maior quantidade do produto aplicado permanece aderida ao hilo e tegumento das 

sementes, porém há aumento da concentração dos micronutrientes no interior das sementes 

com o aumento das doses.  

Não há efeitos das doses de micronutrientes sobre o crescimento e a fisiologia das 

plantas avaliados no estádio fenológico V2 nas condições empregadas. 
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ANEXOS 

  

 

Figura 15. Curva de calibração baseada em espectroscopia de absorção atômica na determinação de zinco - Zn 

(A), cobre - Cu (B) e manganês - Mn (C) em sementes do lote de maior vigor utilizando a espectroscopia de 

fluorescência de raios X, após o tratamento com micronutrientes nas doses de 0, 2, 4, 6 e 8 g.kg
-
¹ de sementes.  

 

  

 

Figura 16. Curva de calibração baseada em espectroscopia de absorção atômica na determinação de zinco - Zn 

(A), cobre - Cu (B) e manganês - Mn (C) em sementes do lote de menor vigor utilizando a espectroscopia de 

fluorescência de raios X, após o tratamento com micronutrientes nas doses de 0, 2, 4, 6 e 8 g.kg-¹ de sementes. 


