
810

1  Engenheiro(a) Agrícola, Universidade Estadual de Goiás – UEG, Anápolis - GO. 
2  Engenheiro(a) Agrícola, Mestrando(a) em Engenharia Agrícola, Universidade Estadual de Goiás - UEG. E-mail: arlindo.
modesto1@hotmail.com
3  Engenheiro Agrícola, Mestre em Engenharia Agrícola, Universidade Estadual de Goiás - UEG.
4  Engenheiro(a) Agrícola, Universidade Estadual de Goiás – UEG, Anápolis - GO.
5  Engenheiro Agrícola, Professor Doutor ,Universidade Estadual de Goiás - UEG. E-mail: ivano.devilla@gmail.com

Qualidade Fisiológica de Sementes de Soja 
Conforme a Sua Localização no Secador de 
Leito Fixo com Distribuição Radial de Ar

Séfora Silvério1, Arlindo Modesto Antunes2, Pâmela Melo2, 
Rafael Ferreira Batista3, Daniel Antônio da Cunha4, Ivano 
Alessandro Devilla5

RESUMO

Desenvolveu-se um estudo acerca da qualidade fisiológica de sementes 
de soja (glycine max (L.) merrill) família Leguminosae/Fabaceae cultivar ANTA 
82, colhidas no período de março de 2013, no Município de Abadiânia- GO, 
e processadas na Unidade de Beneficiamento de Sementes da Empresa 
Produtos Alimentícios Orlândia S/A Com. Ind. – Alimentos localizada em 
Anápolis, GO. As sementes foram secadas num secador comercial de leito 
fixo com distribuição radial de ar objetivando avaliar a qualidade fisiológica e a 
uniformidade de secagem. Foram coletadas amostras em três alturas verticais; 
0,20; 1,40; 2,60 e 3,80 metros em relação à base do secador combinadas com 
quatro distancias radiais; 0,15; 0,30; 0,45 e 0,60 metros em relação ao duto 
central. Seguidos três dias após a coleta, as sementes foram encaminhadas 
para o Laboratório de Secagem e Armazenagem de Produtos Vegetais. Foram 
avaliados Teor de Água, Teste Padrão de Germinação, Primeira Contagem 
do Teste Padrão de Germinação, Envelhecimento Acelerado, Condutividade 
Elétrica e Índice de Velocidade de Germinação. O delineamento utilizado foi 
o inteiramente casualizado em esquema fatorial 4x4 sendo quatro repetições 
para cada tratamento compostos por quatro alturas verticais (0,20; 1,40; 2,60; 
3,80) e quatro radiais (0,15; 0,30; 0,45; 0,60). Após a realização da análise 
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de variância foi verificada que a distância vertical (A) influenciou os testes de 
TPG, EA, CE e TA. A distância radial (B) influenciou apenas o TA e a interação 
dupla AxB influenciaram os testes de CE e TA. Dessa forma podemos concluir 
que na secagem estacionária ocorre uma super secagem na camada inferior e 
retardamento na camada superior.

Palavras-chave: secagem, semente de soja, qualidade fisiológica

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, poucos países cresceram tanto no comércio internacional 
do agronegócio quanto o Brasil sendo a produção de soja uma das atividades 
econômicas que mais contribuíram para isso (ALMEIDA et al., 2013). Sua 
exploração iniciou-se no sul e hoje já é encontrada nos mais diferentes 
ambientes, retratado pelo avanço do cultivo principalmente na região central do 
país (FREITAS, 2011b).

O Brasil é autossuficiente na produção de soja, abastecendo o mercado 
interno e enviando o excedente ao mercado externo. O consumo interno está em 
constante ascensão e a previsão é de que 45% do aumento da produção sejam 
destinados ao mercado interno em 2019 (BRASIL, 2013).

Para melhor qualidade, as sementes devem ser colhidas no momento 
adequado, evitando-se qualquer atraso na colheita. Normalmente, são colhidas 
quando pela primeira vez, o teor de água se encontra abaixo de 18% (b.u.) 
durante o processo natural de secagem no campo (PESKE e VILLELA, 2003). 
Mesmo após atingir teor de água adequado para propiciar a colheita mecânica, 
essas sementes provenientes do campo apresentam, em geral, teor de água 
inadequado para um armazenamento seguro, o que pode acelerar o processo de 
deterioração durante o armazenamento (AVELAR et al., 2011).

Entre os secadores de uso mais comum para sementes é o tipo estacionário 
em que o ar quente é forçado a passar pelas sementes transversalmente através 
de um cilindro central perfurado, situado na posição vertical. 

Conforme Carvalho e Nakagawa (2000) este tipo tem sido o preferido por 
não ocasionar dano mecânicos às sementes, pois não há a movimentação da 
massa durante a secagem. Por outro lado, esse modelo de secador apresenta 
problemas quanto à uniformidade da umidade das sementes, em vista da 
ocorrência de regiões de menor pressão estática. 

Três causas são apontadas como principais; maior fluxo de ar na parte 
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inferior do secador, acarretando uma maior velocidade de secagem das 
sementes; posicionamento inadequado da válvula situada dentro do tubo central, 
e nivelamento da camada de sementes na parte superior do secador, fazendo 
com que as sementes na periferia não recebam um fluxo de ar suficiente para 
secar. Uma limitação importante dos secadores de distribuição radial de ar é não 
permitir alterações na espessura da camada de sementes (PESKE e VILLELA, 
2003).

Com tudo, o objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade fisiológica de 
sementes de soja localizadas em diferentes regiões no silo secador de leito fixo 
com distribuição radial de ar.

MATERIAL E MÉTODOS

O delineamento experimental utilizado na condução do experimento foi 
o inteiramente casualizado em esquema fatorial 4x4. Foram efetuadas quatro 
repetições de cada tratamento, sendo eles compostos por quatro distancias 
verticais (0,20; 1,40; 2,60 e 3,80 metros) e quatro distancias radiais (0,15; 0,30; 
1045 e 0,60 metros) coletadas no silo secador com fluxo radial de ar. Os dados 
obtidos foram submetidos a análise de variância e teste F a 5% de probabilidade. 
Foi realizado o teste de Tukey para a comparação das médias, com significância 
de 5%. A análise estatística foi realizada por meio do software Sisvar 5.1.

O trabalho foi realizado coletando amostras de um secador de leito fixo 
com distribuição radial de ar. A capacidade máxima do secador é de 11400 kg, 
trabalhando com ventilação de vazão 18000 m3 arh-1 atuando à temperatura 
máxima de 43 °C para secagem de sementes. O teor de água inicial da soja 
foi de 16,5% b.u. O teor de água foi determinado por meio de um equipamento 
denominado medidor universal.

A massa foi distribuída num silo secador de 6 metros de altura e 0,6 metros 
de raio. As amostras foram coletadas em quatro locais distintos nos quais já 
possuíam pontos de amostragem permitindo o acompanhamento da redução 
da umidade durante a secagem. Nesses locais, utilizou-se um amostrador 
devidamente adaptado para que fossem feitas as coletas, tanto verticalmente 
(0,20; 1,40; 2,60; 3,80 metros) em relação à base contendo sementes, quanto 
radialmente (0,15; 0,30; 0,45; 0,60 metros) devidamente distribuídos em relação 
a duto central perfurado. A amostragem foi realizada após 4 horas de secagem. 
Durante este período, monitorou-se redução da umidade até que fosse atingida 
a umidade de 13% (b.u.) Posteriormente, a massa de semente foi resfriada e 
conduzida ao armazenamento.
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Testes para avaliação dos danos imediatos
Seguidos três dias após a coleta, as sementes foram encaminhadas 

para o Laboratório de Secagem e Armazenagem de Produtos Vegetais. onde 
foram aplicados os testes de Teor de Água (TA), Teste Padrão de Germinação 
(TPG), Envelhecimento Acelerado (EA) Condutividade Elétrica (CE) e Índice de 
Velocidade de Germinação (IVG), descritos abaixo.

O método utilizado para determinar o teor de água das sementes o método 
de estufa a 105 ± 3ºC por 24 horas, de acordo com Brasil (2009), utilizando-se 
quatro repetições de 10 gramas.

O teste padrão de germinação (TPG) foi realizado de acordo com as Regras 
para Análises de Sementes (BRASIL, 2009) utilizando-se quatro repetições de 
50 sementes. Utilizou-se como substrato o papel de filtro germitest, umedecido 
com água destilada com quantidade equivalente a 3 vezes o peso do papel. Em 
seguida, as amostras foram colocadas para germinar em duas folhas de papel 
embrulhados em forma de rolos, e depois colocados no germinador em posição 
vertical a uma temperatura constante de 25°C.

A contagem das plântulas normais se deu no oitavo dia após a montagem 
do teste, sendo computado o total de plântulas normais expressos em 
porcentagem.

Já a primeira contagem de germinação foi efetuada juntamente com o 
TPG, computando-se a porcentagem de plântulas normais obtidas no quinto 
dia após a montagem do teste, avaliando-se o vigor (BRASIL, 2009).

O envelhecimento acelerado foi conduzido depositando amostras em 
caixa de plástico “gerbox” dividida em compartimentos, as sementes foram 
distribuídas em uma tela de alumínio (MARCOS FILHO, 1999).

Na caixa foi colocado 40 ml de água destilada com objetivo de manter 
em 100% a umidade relativa do ar em seu interior. A caixa foi fechada e 
acondicionada em câmara do tipo B.O.D, exposta a uma temperatura de 41°C, 
durante 48 horas. Em seguida, foram coletadas quatro amostras de 50 sementes 
e realizou-se o teste padrão de germinação, como descrito no item anterior. No 
quinto dia quantificou-se a porcentagem de plântulas normais.

A Condutividade Elétrica foi idealizada conforme descrito por Vieira e 
Krzyzanowski (1999), o teste de condutividade elétrica foi realizado coletando 
quatro amostras de 50 sementes devidamente pesadas e postas em recipientes 
higienizados contendo 75 ml de água destilada. Decorrido o período de 24 
horas a uma temperatura de 25°C, mediu-se a condutividade elétrica, através 
de um condutivímetro e os resultados expressos em μS.cm-1.g-1.

Quanto ao Índice de Velocidade de Germinação, este teste foi realizado 
com 200 sementes, sendo quatro repetições contendo 50 sementes cada. 
Foi estabelecido conjuntamente com o teste de germinação, obedecendo às 
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prescrições contidas nas Regras para Análise de sementes (BRASIL, 2009). As 
avaliações das plântulas foram realizadas diariamente há mesma hora, a partir 
do dia em que surgiram as primeiras normais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 é mostrada o resumo da Análise de Variância dos parâmetros 
avaliados em função dos tratamentos. Foi detectado na análise de variância, que 
a distância vertical (A) influenciou os testes de TPG, EA, CE e TA. A distância 
radial (B) influenciou apenas o TA. A interação dupla AxB influenciaram os 
testes de CE e TA. Quanto ao coeficiente de variação (CV), todas as variáveis 
apresentaram alta precisão experimental segundo critérios estabelecidos por 
Pimentel Gomes (1990).

Em relação ao teor de água das sementes de soja provenientes das 
distâncias verticais e radiais do secador de leito fixo, observa-se, (Tabela 2), 
que independentemente da distância radial avaliada, as distâncias verticais de 
0,20 m e 1,40 m proporcionaram menores valores desta variável, mostrando 
desuniformidade na secagem das sementes neste tipo de secador.

Não obstante Eichol e Peres (2008) ao analisar o comportamento físico da 
secagem estacionária com distribuição axial de ar em sementes de milho, observaram 
não uniformidade na secagem. 

Tabela 1. Resumo da Análise de Variância oriunda de valores médios germinação 
(TPG), primeira contagem (PC), envelhecimento acelerado (EA), condutividade 
elétrica (CE), índice de velocidade de germinação (IVG) e teor de água (TA) aplicada 
a sementes de soja submetidas à secagem em diferentes localizações dentro de um 
secador de leito fixo com distribuição radial de ar.


 

* Significativo a 5% de probabilidade; ns Não significativo.
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Tabela 2. Valores médios percentuais do teor de água aplicados a sementes soja 
submetidas à secagem em diferentes distâncias verticais e radiais dentro de um 
secador de leito fixo com distribuição radial de ar.

* Médias seguidas da mesma letra maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas, não se diferenciam 
entre si pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade.

A maior variação no teor de água entre a parede do silo, e o cilindro central 
perfurando, foi registrada na menor distância vertical, 0,20 m, região mais 
próxima da estrada do fluxo de ar quente. Neste local, foi constatada média 
de 11, 85% (b.u.) na distancia radial de 0,15 m e 12, 38% (b.u.) a 0,60 m em 
relação ao duto central ocorrendo variação de 0,53 pontos percentuais. Este 
comportamento ocorre pelo fato das sementes serem higroscópicas e buscarem 
equilíbrio com o meio (CARVALHO e NAKAGAWA, 2000). Outra particularidade 
notada está nas alturas verticais de 0,20 m e 1,40 m; e distância radial de 
0,30 m que proporcionaram valores iguais estatisticamente (10,66% e 10,70%) 
diferindo das demais no tratamento distância radial, e principalmente sendo 
inferiores aquelas que estão mais próximas do cilindro central (Tabela 4). Uma 
das possíveis justificativas para o ocorrido seria a permanência das sementes 
no campo, ou mesmo a localização dentro dos caminhões, estando estas mais 
próximas da região superior recebendo maior irradiação solar (FRANÇA NETO 
et al. 2010).

De maneira geral, o maior teor de água registrado foi de 13, 85% (b.u.) 
na distância vertical de 2,60 m e radial de 0,30 m. Já a menor foi de 10,66% 
na distancia vertical de 0,20 m e radial de 0,30 m, respectivamente. Muitos 
fatores alteram a dissipação e uniformidade do ar de secagem, entre eles está 
o posicionamento das sementes em relação ao fluxo de ar quente, cobertura 
protetora das mesmas, arquitetura dos dutos e espaços porosos, uniformidade 
da massa e espessura da camada de sementes (PESKE e VILLELA, 2003; 
SILVA et al., 2008 ).

Conforme pode ser visto na Tabela 3, para o TPG as distâncias verticais de 
0,20 m e 1,40 m foram as que ocasionaram maiores valores médios, 91,62% e 
93,12%, respectivamente. Salientando que, essa região está localizada na parte 
inferior do silo secador, e que a temperatura não ultrapassa 43°C.

Distância vertical 
(A) 

Distância radial (m) 

0,15 0,3 0,45 0,6 

0,2 11,85Ba 10,66Bb 12,21Ba 12,38Ba 

1,4 11,81Ba 10,70Bb 11,96Ba 12,31Ba 

2,6 13,70Aa 13,85Aa 13,63Aa 13,54Aa 

3,8 13,83Aa 13,59Aa 13,58Aa 13,59Aa 
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Tabela 3. Valores médios percentuais oriundos dos testes de germinação (TPG) 
e envelhecimento acelerados (EA) aplicados a sementes de soja submetidas à 
secagem em diferentes distâncias verticais dentro de um secador de leito fixo com 
distribuição radial de ar.

Distância vertical (m)  TPG(%) EA(%) 

0,2 91,62A 94,25A 

1,4 93,12A 89,62B 

2,6 86,87B 84,75C 

3,8 88,87AB 87,00BC 

 

Analisando as médias oriundas do envelhecimento acelerado (Tabela 3), a 
distância vertical de 0,20 m acarretou maior valor médio (94,25%). A altura de 2,60 
m proporcionou menores valores, com médias de (84,75%). Esta variação entre 
as médias de envelhecimento acelerado se deve ao fato dos testes de vigor serem 
mais sensíveis no diagnóstico da qualidade da semente, e consequentemente, 
demonstram maiores diferenças significativas entre os lotes avaliados, quando 
comparados com testes de viabilidade (FREITAS et al., 2011a).

Tabela 4. Valores médios da leitura de condutividade elétrica em μS.cm-1.g-1 de 
sementes de soja submetidas a secagem sob diferentes distâncias verticais e radiais 
dentro de um secador de leito fixo com distribuição radial de ar.

* Médias seguidas da mesma letra nas colunas não se diferenciam entre si pelo Teste de Tukey a 
5% de probabilidade.

Distância vertical 
(A) 

Distância radial (m) 

0,15 0,3 0,45 0,6 

0,2 77,08Aa 84,42Aa 83,59Aa 75,07Aa 

1,4 61,15Ca 67,79Ba 61,34Ca 61,53Ba 

2,6 64,60BCa 64,55Ba 73,48BCa 75,83Aa 

3,8 73,35ABa 71,04Ba 63,50ABb 74,60Aa 

 * Médias seguidas da mesma letra maiúscula nas colunas e minúscula nas linhas, não se diferenciam 
entre si pelo 
Teste de Tukey a 5% de probabilidade.

A qualidade das sementes avaliada pelo teste condutividade elétrica é 
inversamente proporcional aos valores obtidos, ou seja, quanto maior o valor 
da CE, mais as membranas das sementes estão mal estruturadas, reduzindo 
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a qualidade fisiológica das mesmas. Apesar da desuniformidade das médias, 
(Tabela 4), é notório que os maiores valores se encontram na parte inferior do 
silo, em 0,15 m; 0,30 m e 0,45m de distância radial, a distância vertical de 0,20 
m, sendo essa região a mais prejudicial às sementes quando comparadas com 
outras distâncias verticais.

Como visto, Na secagem estacionária, ocorre uma supersecagem na 
camada inferior e retardamento na camada superior. 

As sementes localizadas nas alturas verticais de 0,2 e 1,4 m proporcionam 
as maiores médias de viabilidade (germinação) e vigor (envelhecimento 
acelerado). 

As sementes localizada na altura vertical de 0,2 m, independente das 
distâncias radiais, apresentaram menor vigor pelo teste de condutividade elétrica 
em relação aos demais tratamentos, como mostra na tabela 4.
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