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RESUMO

Temperatura e embalagem são fatores importantes na manutenção da 
qualidade fisiológica de sementes. Em geral, as sementes são comercializadas 
em sacos de papel kraft trifoliado, com massa de 40 kg. Entretanto, a utilização 
de big bags para esse fim tem sido vista como solução inovadora, e vem sendo 
empregada com vantagens, embora não existam estudos sobre a influência dessa 
modalidade de embalagem na qualidade fisiológica da semente. Assim, objetivou-
se nesse trabalho o estudo comparativo dos efeitos das embalagens de papel kraft 
e big bags, em duas condições de temperatura: resfriadas e não resfriadas antes 
do armazenamento, no vigor de sementes de soja. Sementes de soja, cultivar NA 
7337 RR, de ciclo médio, foram colhidas mecanicamente em março de 2013, com 
teor de água médio de 18,0% (b.u.). As sementes foram armazenadas e aeradas 
em silo e, após o enchimento, resfriadas durante 19 dias, até a temperatura de 20 
ºC. Um lote de 8.000 kg foi embalado em sacos de papel kraft trifoliado com massa 
de 40 kg, arranjado em pallets com 50 volumes e empilhado. Outro lote de 8.000 
kg de sementes resfriadas foi acondicionado em big bags de polipropileno, com 
capacidade para 1.000 kg, e dispostos sobre pallets no nível do piso. As sementes 
foram avaliadas ao longo do tempo por meio das análises de germinação, índice de 
velocidade de germinação (IVG) e teste de primeira contagem. Conclui-se que as 
houve redução da qualidade fisiológica das sementes de soja ao longo do tempo e 
que resfriamento antes do armazenamento e as embalagens de papel Kraft e big 
bag não influenciaram na qualidade fisiológica da soja.
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INTRODUÇÃO

Muitos trabalhos tem se dedicado a examinar a influência da embalagem e 
da temperatura na conservação dos mais variados tipos de sementes, durante 
o tempo em que permanecem armazenadas. Sabe-se que grãos estão em 
constante troca de água com o meio que os rodeiam. Trocas constantes de vapor 
de água, mediadas pela temperatura, fazem com que os grãos tendam sempre 
ao equilíbrio higroscópico, situação em que as trocas de vapor de água entram 
em equilíbrio. As embalagens interferem ativamente nesse processo, permitindo, 
restringindo ou impedindo a dinâmica das trocas gasosas e do estabelecimento 
do equilíbrio higroscópico. Variações no teor de água de armazenagem da 
semente podem alterar o seu vigor. Tonin & Perez (2006) comentam que a 
embalagem, mantendo o teor de água inicial da semente, retarda o processo de 
deterioração. A temperatura tem também papel importante. Temperaturas baixas 
reduzem a respiração celular, retardam o processo de deterioração e inibem 
ação de insetos e da microflora. Rigueira et al. (2009) afirmam que o processo de 
resfriamento da massa de grãos armazenados é uma técnica eficaz e econômica 
para a manutenção da qualidade do produto, pois diminui a atividade de água 
e reduz a taxa respiratória dos grãos, retardando também o desenvolvimento 
dos insetos-praga e da microflora presente, independentemente das condições 
climáticas da região. Assim, objetivou-se nesse trabalho empreender estudo 
comparativo das embalagens de papel Kraft e big bag na qualidade fisiológica 
de sementes de soja resfriadas e não resfriadas antes do armazenamento. 

MATERIAL E MÉTODOS

Sementes de soja da cultivar NA 7337 RR de ciclo médio, colhidas 
em março/13 com teor de água médio de 18% (b.u.), foram armazenadas 
em silo, secas e limpas, até junho/13. Depois de beneficiadas e antes do 
armazenamento, as sementes foram resfriadas até 18 ºC, utilizando-se um 
equipamento resfriador da marca COOL SEED, modelo PC 40, móvel. Um lote 
de 8.000 kg do total foi embalado em sacos de papel kraft trifoliado, para 40 kg, 
e empilhado. Outro lote de 8.000 kg de sementes resfriadas foi acondicionado 
em big bags de polipropileno com gramatura de 190 gramas/m², medindo 0,90 x 
0,90 x 1,40m, com capacidade para 1.000 kg, e dispostos sobre pallets no nível 
do piso. Como testemunha, foram utilizadas do mesmo lote igual quantidade 
de sementes não resfriadas, observando-se o mesmo arranjo de empilhamento 
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para as ensacadas e disposição física para os big bags. As sementes foram 
estocadas por três meses. Foi instalado no local um termohigrômetro digital, 
para registrar a temperatura e a umidade relativa (UR) ambientes a cada 20 
minutos. A temperatura das sementes foi medida inicialmente a cada 15 dias, e 
depois mensalmente. A metodologia empregada para a realização do teste de 
germinação foi o das Regras para Análise de Sementes (RAS), (BRASIL, 2009). 
O índice de velocidade de germinação (IVG) foi calculado conforme Maguirre 
(1962). O teste de primeira contagem foi realizado cinco dias após a semeadura, 
considerando plântulas tamanho mínimo de 1 cm. Foi adotado o esquema fatorial 
2 x 2 x 4  duas condições de armazenamento (resfriado e não resfriado), duas 
embalagens (papel kraft e big bags) e quatro tempos de armazenamento (0, 1, 
2, 3 meses), em DIC, com quatro repetições.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas Figuras 1 e 2 estão apresentados, respectivamente, a temperatura 
e umidade relativa (UR) no ambiente de armazenagem, e a temperatura das 
sementes nos big bags e ensacadas. Observa-se que a temperatura no armazém 
variou em uma estreita faixa. Esse fato pode ser explicado pelo microclima 
gerado no ambiente, devido às características construtivas do armazém e à 
presença de uma maior quantidade de massa de soja resfriada armazenada em 
big bags no recinto (oito big bags com 1000 toneladas por unidade). Nas Figuras 
2A e 2B, nota-se que as duas embalagens praticamente não contribuíram para 
isolar a temperatura das sementes resfriadas. A partir de julho, a temperatura 
das sementes resfriadas elevaram-se, igualando-se ao controle. O teor de água 
das sementes no período variou entre 8,75 %  ± 0,3% (b.s.) e 12,00% ± 0,3% 
(b.s.)

Os resultados da análise estatística na Tabela 1 mostram que o teste IVG 
foi influenciado  pelas interações da temperatura e embalagens com o tempo. O 
teste de primeira contagem da germinação foi influenciado pela interação entre 
os fatores temperatura, embalagem e tempo. 

Na Tabela 2 são apresentados os efeitos da embalagem e da temperatura de 
armazenagem sobre o IVG.  Nota-se que houve efeito da temperatura no IVG aos 
dois meses, em que as sementes resfriadas em big bags apresentaram médias 
maiores. Aos três meses, não ocorreu influência da temperatura, sobressaindo-
se a embalagem saco de papel kraft. Aos noventa dias de armazenamento, o 
desempenho das sementes não resfriadas no teste IVG foi superior. 
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Figura 1. Temperatura e UR do ar ambiente no período de armazenamento do 
experimento.

 Figura 2. Temperaturas das sementes nos big bags com e sem resfriamento (A) e das 
sementes ensacadas com e sem resfriamento durante o período de armazenamento (B).
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Tabela 1. Resumo da análise de variância para a germinação, IVG e primeira 
contagem de germinação (1ª Contagem).

** Significativa a 1%       * Significativa a 5%         NS - Não significativa

Fontes de Variação GL 
Quadrados médios 

IVG 1ª Contagem 

Temperatura 1 0,056NS 0,725NS 

Embalagem 1 0,051NS 4,674* 

Tempo 3 1.285,178** 1,526NS 

Temperatura x embalagem 1 2,313NS 0,348NS 

Temperatura x tempo 3 4,826** 3,072* 

Embalagem x tempo 3 4,074* 1,938NS 

Temp. x embalagem x tempo 3 1,079NS 3,518* 

CV(%)  3,42 0,96 



Tabela 2. Médias do IVG das sementes de soja, com e sem resfriamento, 
armazenadas em embalagens de papel kraft e big bags, durante o período de 
armazenamento. 

Tratamentos 
Período de armazenamento (meses) 

0 1 2 3 

Temperatura 

Resfriado 38,27a 22,15b 23,20a 21,47 

Não resfriado 38,27a 20,73a 23,47a 22,40b 

Embalagem 

Big bag 38,27a 21,93b 22,75a 22,14a 

Saco de papel kraft 38,27a 20,95a 23,92b 21,73a 

Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem estatisticamente entre si, ao nível de 5% 
pelo Teste de Tukey. 

Na Figura 3 descreve-se o comportamento do teste IVG nas diferentes 
condições, ao longo do período de armazenamento. Pode-se observar que 
a influência do fator tempo foi marcante, do primeiro ao segundo mês de 
observação, ocorrendo em seguida uma relativa estabilização dos dados, até 



765

Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem estatisticamente entre si, ao nível de 5% 
pelo Teste de Tukey 

Pode-se observar a evolução da primeira contagem da germinação ao longo 
do tempo de armazenamento na Figura 4, para as condições de temperatura das 
sementes e tipos de embalagem. A curva de dados estimados para as sementes 
em big bags resfriadas exibe um decréscimo até meados do primeiro mês e 
recuperação nos meses seguintes. Os dados experimentais, entretanto, com 

Tratamentos 
Período de armazenamento (meses) 

0 1 2 3 

                                                 Big bag 

Resfriado 100,00a 99,62a 97,12a 10,00a 

Não Resfriado 100,00a 99,00a 100,00b 99,12a 

                                                 Sacos de papel kraft 

Resfriado 100,00a 99,87a 100,00a 99,50a 

Não resfriado 100,00a 99,87a 100,00b 99,75a 



ao último mês. A variação do IVG em função do tempo pode ser descrita por 
meio de equações quadráticas. Nota-se que o teste de IVG não respondeu às 
diferentes condições de embalagem e temperatura das sementes. Zucchi et al. 
(2013), trabalhando com sementes de soja resfriadas artificialmente, embaladas 
e sacos de papel kraft, concluiu que sementes de alta qualidade fisiológica não 
apresentaram qualidade superior em função do resfriamento.

Na Tabela 3 estão apresentadas as médias para a variável primeira 
contagem de germinação, nas diferentes condições, ao longo do tempo 
armazenamento. Verifica-se que as embalagens big bag e sacos de papel kraft 
foram mais eficientes para sementes não resfriadas, com médias maiores aos 
sessenta dias de armazenamento. Vale salientar que nesse teste a temperatura 
não exerceu influência, diferentemente do observado para o teste IVG, em 
que o desempenho das sementes resfriadas em big bags foram superiores, 
possivelmente este resultado pode estar ligado à metodologia do teste, que 
propõe a avaliação em cinco dias e em condições ideais para a germinação.

Tabela 3. Médias do teste de primeira contagem da germinação das sementes 
resfriadas e não resfriadas, embaladas em big bags e em sacos de papel kraft, 
durante o período de armazenamento. As demais condições foram estatisticamente 
iguais ao longo do tempo.
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exceção do ponto referente ao segundo mês de observação, analisada pelo teste 
de primeira contagem, indicam estabilidade da condição fisiológica da semente. 
Como esses dados referem-se às sementes resfriadas e embaladas em big 
bags, em que as condições de conservação de temperatura e teor de água são 
adequadas, pode-se atribuir o ponto fora da tendência a desvio experimental. 
Nota-se que a curva descende e volta a ascender, retornando à tendência. Em 
reforço, deve-se considerar que no teste de primeira contagem das apuração 
das sementes germinadas é feita no quinto dia, o que propicia que o índice de 
germinação seja alto. 
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Figura 4. Teste de primeira contagem da germinação, em função do tempo 
de armazenamento, para as condições de armazenamento em big bag e com 
resfriamento.

 CONCLUSÕES

Houve redução da qualidade fisiológica das sementes de soja ao longo do 
tempo de armazenamento, evidenciado pela redução do IGV.

O resfriamento das sementes antes do armazenamento e as embalagens de 
papel kraft e big bag não influenciaram na qualidade fisiológica das sementes de soja.
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