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Resumo

Num cenário onde há crescente produção de sementes de soja, a qualidade de armazenagem é

fator também de preocupação crescente, o que requer incorporação de tecnologias ao sistema

de produção e pesquisa nas empresas sementeiras, adotando medidas que garantam a viabilida-

de da semente durante o armazenamento. Objetivou-se avaliar a qualidade de cultivares de se-

mentes de soja, recomendadas para a região Oeste do Paraná, após a colheita e durante sessen-

ta dias de armazenamento em dois ambientes (condição ambiental, câmara fria 20 ºC ± 2). As

sementes foram acondicionadas em embalagem de papel multifoliado e avaliada aos 60 dias,

através dos testes de germinação em laboratório, envelhecimento acelerado e teste de frio. Ob-

servou-se que há influencia das condições de armazenamento sobre as cultivares no teste de

frio.

Palavras-chave: qualidade, vigor, resfriamento, Glycine max (L.).

Introdução

A cultura da soja ocupa posição de destaque na agricultura brasileira, tendo grande valor econômico,

que cada vez mais está se expandindo para novas regiões, o que justifica a busca de novas

informações no sentido de otimizar seu cultivo e reduzir os riscos de prejuízos. A qualidade da

armazenagem das sementes é preocupação crescente no País, pois, em seu esforço de expor-

tação, é preciso também nesse segmento, dispor de condições, que permitam atender aos pa-

drões internacionais. Se as condições de armazenagem não forem adequadas, certamente parte

da produção de soja não poderá ser exportada ou mesmo ser comercializada no mercado inter-

no, porquanto os órgãos de inspeção sanitária se mostram cada vez mais rígidos em seus crité-
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rios (MACIEL et al., 2005).

Segundo Krohn & Malavasi (2004), o sucesso de uma lavoura está condicionado à utilização de

sementes de alta qualidade. Nesse sentido, o armazenamento constitui uma etapa em qual se

deve procurar reduzir ao mínimo a velocidade e a intensidade do processo de deterioração, prin-

cipalmente no caso da soja, pois geralmente, inicia-se a colheita em fevereiro e as sementes são

armazenadas por um período de oito meses, até a semeadura.

As sementes de soja sofrem alterações físico-quimicas e biológicas durante o armazenamento,

assim, os principais fatores que afetam a capacidade de armazenamento de soja incluem ambi-

ente, umidade relativa, teor de água, temperatura e tempo de armazenamento. As condições

gerais do produto e quantidade de impurezas também afetam a sua capacidade de armazena-

mento (KONG et al., 2008).

O armazenamento sob condições controladas de temperatura ou umidade relativa do ar constitui-

se em alternativa tecnicamente viável para a preservação da qualidade das sementes (VILLELA;

MENEZES, 2009).

Com a expansão da soja, surgem cada vez mais problemas de ordem sanitária, ou seja, além de

problemas de ordem fisiológica, a presença de microorganismos ameaça a qualidade das se-

mentes, principalmente por provocar redução na germinação e por se constituir em potencial

fonte de inóculo para novas safras (GOMES  et al., 2009).

A qualidade da semente é atribuída a um conjunto de vários atributos, que podem ser divididos em

genéticos, físicos, fisiológicos e sanitários.

O teste mais utilizado para se avaliar a qualidade fisiológica das sementes, é o teste de germina-

ção, mas este nem sempre apresenta boas correlações com a emergência de plântulas no cam-

po (SCHUAB et al, 2002). Assim, surgiram os conceitos de vigor e, consequentemente, novos

testes para aumentar a eficiência da avaliação da qualidade das sementes, cujo objetivo é distin-

guir lotes com maior ou menor probabilidade de apresentar bom desempenho após a semeadura

ou durante o armazenamento, e no caso deste trabalho, a avaliação do potencial de armazena-

mento. Os testes de vigor, como o teste frio e envelhecimento acelerado, são testes de estresse,

ou seja, as sementes mostram sua habilidade em emergir sob condições adversas no campo. O

teste de frio, por exemplo, expõe as sementes a baixas temperaturas, e o envelhecimento acele-

rado à temperaturas e umidade elevadas (VIEIRA; CARVALHO, 1994).

Com base nisto, o objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade de sementes de cultivares de soja na

colheita e após sessenta dias de armazenamento sob condições controladas de temperatura e

condições ambientais através dos testes de germinação, envelhecimento acelerado e frio.

Material e métodos

O experimento foi realizado no Laboratório de Avaliação de Sementes e Plantas – LASP da Uni-

versidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Cascavel-PR, e no Laboratório de Semen-

tes da Cooperativa Agroindustrial Lar, onde ficaram armazenadas, na cidade de Medianeira-PR e

as sementes provenientes da sua Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS). Foram utiliza-
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das amostras de sementes das cultivares CD 215, CD 202, CD 233 RR, NK 7059 RR e NK

412113 (safra 2009/2010). As sementes foram acondicionadas em sacos de papel multifoliado e

submetidas à duas condições diferenciadas de armazenamento: armazém (com temperatura

ambiente) e câmara fria (com temperatura a 20º C ± 2) durante sessenta dias. Os testes de

qualidade foram realizados aos 60 dias, no qual foram retirados duas amostras de cada cultivar,

para cada condição de armazenamento, em quantidade suficiente para a realização dos testes, e

encaminhadas ao laboratório da UNIOESTE. O teste de germinação foi realizado com quatro

repetições de 50 sementes, seguindo os critérios estabelecidos pelas Regras para Análise de

Sementes - RAS (Brasil, 2009). O teste de envelhecimento acelerado foi conduzido com 250

sementes sobre uma tela de alumínio, fixada em caixa plástica tipo “gerbox”, a 41°C por 48 horas,

procedimento seguido conforme descrito por França Neto et al. (1999). No teste Frio também

utilizou-se quatro repetições de 50 sementes, utilizando-se o mesmo procedimento de instalação

do teste de germinação. As sementes são expostas a baixas temperaturas, a 10 °C por sete dias

conforme procedimento descrito pela RAS (BRASIL, 2009). Os resultados obtidos foram subme-

tidos à análise de variância (ANOVA), teste F. Após a análise de variância, as médias foram com-

paradas pelo teste Scott-Knott ao nível de 5% de significância.

Resultados e discussão

Observa-se que no tempo 0, logo após a colheita, o teste de germinação foi satisfatório para todas

as cultivares, quando submetidas ao teste de envelhecimento acelerado houve diferença signifi-

cativa das cultivares CD 202 e NK 412113 com baixa porcentagem de germinação, diferindo

significativamente das demais, o que nos mostra que estas são sensíveis às condições de estresse

a alta tempetarura. E no teste Frio a cultivar CD 202 também apresentou germinação inferior ao

mínimo aceitável, que de acordo com as normas de produção de sementes de soja é de 80%

(SEAB, 1986). Verifica-se que a cultivar CD 202 é sensível à ambos os testes.

Os resultados das análises após sessenta dias de armazenamento indicam que houve diferença

quando comparado ao tempo 0, ou seja, a cultivar CD 202 na condição ambiental apresentou os

menores valores para os três testes, e ainda no teste de envelhecimento acelerado a cultivar

CD 202 e NK 412113 apresentaram os  menores valores, diferindo significativamente das demais.

Minuzzi et al. (2010) avaliaram a qualidade das sementes de quatro variedades de soja, BRS 133,

BRS 206, BRS 239 e CD 202 através dos testes de germinação, envelhecimento acelerado e

teste de frio sem solo, na região de Dourados, MT. Verificaram que as cultivares BRS 206 e CD

202 apresentaram resultados inferiores as demais nos testes de germinação e envelhecimento

acelerado.

No teste de Frio, observa-se que para a condição Ambiente, as variedades que apresentaram os

melhores resultados são CD 215, NK 7059 RR e NK 412113, diferindo significativamente das

demais. O mesmo pode ser observado para as condições de armazenamento em câmara fria. As

que foram mais sensíveis ao teste na condição ambiente foi a CD 202, com uma redução signifi-

cativa quando comparada as demais, e na condição em câmara fria foi a CD 202 e CD 233 RR,

sendo menos resistentes à baixas temperaturas.
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Tabela 1. Resultados relativos aos testes de germinação, envelhecimento acelerado e frio, no tempo 0 e após

60 dias de armazenamento em duas condições.

            Armazenagem                                               Teste

Tempo (dias) Condição Tratamento Germinação Envelhecimento

Acelerado Frio

Sementes recém

colhidas CD 215 96a 86a 90a

CD 202 90a 72b 73b

0 CD 233 RR 94a 84a 92a

NK 7059 RR 91a 83a 94a

NK 412113 93a 65b 93a

Ambiente CD 215 95a 92a 90aA

CD 202 83b 81b 77bA

CD 233 RR 89a 93a 94 aA

NK 7059 RR 92a 92a 95 aA

60 NK 412113 92a 87c 93 aA

Câmara fria

(20°) CD 215 97a 94a 96 aA

CD 202 90a 76b 68 cB

CD 233 RR 94a 94a 88 bB

NK 7059 RR 97a 93a 95 aA

NK 412113 95a 92a 94 aA

Letras minúsculas iguais na coluna, dentro de cada teste e dentro de cada tempo de armazenagem não diferem entre si, pelo teste

de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Letras maiúsculas iguais para a mesma cultivar, não diferem entre si para as condições de

armazenagem a 5% de probabilidade.

Conclusões

Conclui-se que há influência das condições de armazenamento sobre as cultivares no teste de

frio, e que cultivar CD 202 apresentou os menores valores, mesmo em condições ideais de arma-

zenamento (refrigerado).
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