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RESUMO GERAL 

 
TELES, H. F. Qualidade de sementes de soja e incidência de Sclerotinia sclerotiorum 
(Lib) de Bary em função do beneficiamento e armazenamento. 2012. 183 f. Tese 
(Doutorado em Agronomia: Produção Vegetal) – Escola de Agronomia e Engenharia de 
Alimentos, Universidade Federal de Goiás, 2012.1  

 
A soja (Glycine max L. Merrill) é considerada a oleaginosa líder em produção e 

consumo em todo o mundo, sendo, atualmente, a principal fonte de proteína vegetal 
disponível. Em campo, a cultura é infectada por grande número de doenças. Entre as 
doenças fúngicas, o mofo-branco, causado por Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary, tem 
se destacado como uma das mais graves, afetando a qualidade das sementes, a qual 
também pode ser influenciada pelo beneficiamento e armazenamento. O patógeno 
sobrevive no solo por meio de estruturas de resistência (escleródios) e pode atacar mais de 
400 espécies hospedeiras. O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade física e 
fisiológica e a incidência de S. sclerotiorum em sementes de soja durante o processo de 
beneficiamento e após seis meses de armazenamento em câmara fria e seca e em condição 
ambiente. Trabalhou-se com sementes de oito cultivares, provenientes de campos de 
produção naturalmente infestados por S. sclerotiorum, situados em Vianópolis, Silvânia, 
Luziânia e Orizona, no Estado de Goiás, safras 2009/2010 e 2010/2011. As amostras foram 
coletadas em cada etapa do beneficiamento: na moega (recepção), após a pré-limpeza, no 
descarte um (da pré-limpeza), após a limpeza, após os classificadores de peneira (três 
tamanhos de peneira), após o espiral (três tamanhos de peneira), após a mesa de gravidade 
(três tamanhos de peneira) e no descarte final da UBS, totalizando 14 amostras. Foram 
realizadas análises de teor de umidade, pureza física, testes de germinação e de tetrazólio, e 
os testes para a detecção de S. sclerotiorum em rolo de papel e método neon. Foi realizada 
análise de PCA e estudo das correlações de Pearson entre as médias das variáveis das 
etapas de beneficiamento, para cada cultivar. Verificou-se que o beneficiamento aprimora 
as qualidades físicas e fisiológicas das sementes de soja, sendo uma ferramenta útil para o 
controle de S. sclerotiorum, já que elimina os escleródios associados às sementes, e reduz a 
quantidade de inóculo inicial no campo. Pureza física, germinação, viabilidade e vigor 
estão correlacionadas positivamente entre si, e negativamente com a massa de escleródios. 
O beneficiamento também reduz significativamente o potencial de inóculo na forma 
micelial de S. sclerotiorum nas sementes. O armazenamento não influencia a incidência de 
S. sclerotiorum na forma micelial nas sementes, a qual pode aumentar ou não durante este 
período, independente das condições de armazenamento, seja em câmara fria e seca ou em 
condição ambiente. 
 

Palavras-chave: escleródio, pureza física, germinação, teste de tetrazólio, teste de 
sanidade, método neon. 
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GENERAL ABSTRACT  

 

TELES, H. F. Quality of soybean seeds and incidence of Sclerotinia sclerotiorum (Lib) 
de Bary as a function of processing and storage. 2012. 183 f. Thesis (Doctorate in 
Agronomy: Crop Science) – Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, 
Universidade Federal de Goiás, 2012.1  

 

Soybean (Glycine max L. Merrill) is considered the worldwide leader in oilseed 
production and consumption, and currently the main source of vegetable protein available. 
In the field, the crop is infected by a large number of diseases. Among the fungal diseases, 
the white mold, caused by Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary, has emerged as one of 
the most serious, affecting the quality of seed, which can also be influenced by processing 
and storage. The pathogen survives in soil through resistance structures (sclerotia) and can 
attack more than 400 host species. The objective of this study was to evaluate the physical 
and physiological quality and S. sclerotiorum incidence of soybean seeds during 
processing and six months after in cold and dry storage and environment conditions. Seeds 
from eight cultivars, coming from production fields, naturally infested with S. 

sclerotiorum, located in Vianópolis, Silvânia, Luziânia and Orizona in the State of Goiás, 
in the seasons 2009/2010 and 2010/2011 were studied. Samples were collected at each 
stage of processing: in the hopper (reception), after pre-cleaning, discard one (pre-
cleaning), after cleaning, after the sieve classifiers (three sieve sizes), after the spiral (three 
sieve sizes), after gravity table (three sizes of sieve) and final disposal, totalizing 14 
samples. The following analysis were done: moisture content, physical purity, germination 
and tetrazolium test, and tests for S. sclerotiorum detection in rolled paper and Neon 
method. PCA analysis was performed and Pearson correlations study between the averages 
of the variables in processing stages for each cultivar. Processing improves physical and 
physiological quality of soybean seeds, which is efficient for S. sclerotiorum control, 
eliminating the sclerotia associated to the seeds and reducing the amount of inoculum that 
could return to the planting area. Physical purity, germination, viability and vigor are 
positively correlated together and negatively with the mass of sclerotia. Processing also 
reduces significantly the inoculum potential in the mycelial form of S. sclerotiorum in the 
seeds. Storage does not influence the incidence of S. sclerotiorum in mycelial form in 
seeds, which can increase or not during this period, regardless the storage conditions, in a 
cold and dry storage or in environment condition. 
 

Key words: sclerotia, physical purity, germination, tetrazolium test, seed health tests, Neon 
method 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A soja (Glycine max L. Merrill), espécie pertencente à família Fabaceae e originária 

da China (Borém, 1999), é considerada a oleaginosa líder em produção e consumo em todo 

o mundo (Wilcox, 2004). Os altos teores de óleo (20%) e proteína (40%), somados aos 

níveis de produtividade de grãos (em média 3 t.ha-1) nos mais diversos ambientes, faz desta 

uma das leguminosas mais importantes em todo mundo, sendo, atualmente, a principal 

fonte de proteína vegetal disponível (Vello & Silva, 2006). Além disto, seus grãos são 

utilizados para o preparo de rações, farelos, sabão, cosméticos, resinas, tintas, solventes, 

biodiesel e óleo (Hiraoka, 2008).  

Essa cultura contribui significativamente para a economia do Brasil, posicionando-

o como o segundo produtor mundial, com 75 milhões de toneladas, atrás apenas dos 

Estados Unidos, com 90,6 milhões de toneladas (USDA, 2011). Mato Grosso, Paraná e Rio 

Grande do Sul são os estados brasileiros com maior produção. Goiás se destaca em 4º 

lugar, com 8,18 milhões de toneladas e produtividade média de 3.140 kg.ha-1, acima da 

média nacional, a qual se situa em 3.115 kg.ha-1 (Conab, 2010, 2011). 

A campo, a cultura é atacada por grande número de doenças fúngicas, bacterianas e 

viróticas, além de nematóides. Dentre estas, as doenças causadas por fungos são 

consideradas muito importantes, não somente por aparecerem em maior número, como 

pelos prejuízos causados em termos de rendimento e qualidade das sementes. A maior 

parte desses organismos tem na semente o seu principal veículo de disseminação e de 

introdução em novas áreas de cultivo, onde, sob condições favoráveis de ambiente, 

poderão ocasionar sérios danos à cultura. Desta forma, o sucesso da lavoura está 

condicionado, entre outros fatores, à utilização de sementes de boa qualidade. Quando isto 

não acontece, além do risco de replantio, pode haver redução de rendimento, observado 

mesmo quando populações adequadas de plantas são obtidas (França Neto & Henning, 

1984). 

O mofo-branco (Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary), também conhecido como 

podridão de esclerotínia, tem se destacado como uma das mais graves doenças fúngicas da 

soja na região do cerrado brasileiro. O patógeno sobrevive no solo por meio de estruturas 
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de resistência chamadas de escleródios e pode atacar mais de 400 espécies hospedeiras, 

entre essas, plantas de importância econômica, como a soja, o feijão, o algodão e o girassol 

(Bolton et al., 2006). 

Em áreas livres de S. sclerotiorum, quando o inóculo não está presente no solo, uma 

epidemia pode ser iniciada por meio de sementes contaminadas internamente pelo micélio 

dormente ou por escleródios a elas associados. Quando semeadas e sob condições 

favoráveis de umidade e temperatura, o micélio se desenvolve e coloniza a semente. 

Muitas das sementes contaminadas podem não germinar, mas podem produzir micélio e 

escleródios (Tu, 1998).  

Desta forma, no controle de qualidade é cada vez mais importante a sanidade das 

sementes, pois a presença de certos patógenos nessas pode resultar em efeitos diretos, 

como redução do potencial germinativo, do vigor, da emergência, do período de 

armazenamento e até do rendimento (Ito & Tanaka, 1993). Além, também, dos danos 

indiretos, como os efeitos econômicos e sociais das doenças de plantas que estão além do 

impacto agronômico imediato, podendo ocasionar danos em nível de produtor, de 

consumidor e do Estado. 

O beneficiamento constitui-se em uma etapa essencial na produção de sementes de 

alta qualidade, visto que essas precisam ser beneficiadas e manipuladas de forma adequada 

(Fessel et al., 2003). Além disso, a etapa de armazenamento após a colheita, também deve 

ser conduzida de maneira que venha a minimizar as transformações bioquímicas que 

provocam a redução da qualidade fisiológica, além de evitar o desenvolvimento de insetos 

e microrganismos, os quais contribuem para a diminuição dessa qualidade (Carvalho & 

Villela, 2006). 

Assim, torna-se imprescindível acompanhar todo o processo produtivo de 

sementes, desde a fase de campos de produção e beneficiamento até o período de 

armazenamento, visando conhecer e adotar práticas que possam controlar ou até mesmo 

erradicar determinados patógenos.  

A presente pesquisa objetivou avaliar a qualidade física e fisiológica e a incidência 

de Sclerotinia sclerotiorum em sementes de soja durante o processo de beneficiamento e 

após seis meses de armazenamento em câmara fria e seca e em condição ambiente. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A CULTURA DA SOJA 

 

  A soja é uma planta pertencente ao reino Plantae, divisão Magnoliophyta, classe 

Magnoliopsida, ordem Fabales, família Fabaceae (Leguminosae), subfamília Faboideae 

(Papilionoideae), gênero Glycine, espécie Glycine max e forma cultivada Glycine max (L.) 

Merrill (Sediyama, 2009). Possui como centro de origem o continente asiático, mais 

precisamente a região da China Antiga (Mundstock & Thomas, 2005). 

A soja chegou ao Brasil via Estados Unidos, em 1882. O primeiro registro de seu 

cultivo no País data de 1914, no município de Santa Rosa, RS. Mas, foi somente a partir 

dos anos 40 que adquiriu alguma importância econômica, merecendo o primeiro registro 

estatístico nacional em 1941, no Anuário Agrícola do RS: área cultivada de 640 ha, 

produção de 450 t e rendimento de 700 kg.ha-1. E, em 1949, com produção de 25.000 t, o 

Brasil figurou, pela primeira vez, como produtor de soja nas estatísticas internacionais 

(Embrapa, 2003). 

Apesar do significativo crescimento da produção no correr dos anos 60, foi na 

década seguinte que a soja se consolidou como a principal cultura do agronegócio 

brasileiro, passando de 1,5 milhões de toneladas (1970) para mais de 15 milhões de 

toneladas (1979). Esse crescimento ocorreu não apenas devido ao aumento da área 

cultivada (de 1,3 milhões para 8,8 milhões de hectares), mas, também, ao expressivo 

incremento na produtividade (de 1,14 t.ha-1 para 1,73 t.ha-1), graças às novas tecnologias 

disponibilizadas aos produtores pela pesquisa brasileira. Mais de 80% do volume 

produzido na época ainda se concentravam nos três estados da Região Sul do Brasil 

(Embrapa, 2003). 

Nas décadas de 1980 e 1990 repetiu-se, na região tropical do País, o explosivo 

crescimento da produção ocorrido nas duas décadas anteriores na Região Sul. Em 1970, 

menos de 2% da produção nacional de soja era colhida no Centro Oeste. Em 1980, esse 

percentual passou para 20% e, em 1990, já era superior a 40% (Embrapa, 2003). 

Da área total destinada à produção de grãos na safra 2010/2011, 48,43% 
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corresponderam à cultura da soja, ou seja, 24,18 milhões de hectares, totalizando uma 

produção de 75,32 milhões de toneladas, mantendo o ritmo de crescimento das últimas 

safras. Este volume foi 9,7% superior à produção obtida na safra 2009/2010, sendo 10,82 

milhões de hectares somente no Centro Oeste, consolidando-o como a maior região 

produtora da oleaginosa. Os estados com maiores áreas e produções foram: Mato Grosso, 

Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás, sendo este último com 2,6 milhões de hectares e 8,18 

milhões de toneladas, com produtividade média de 3.140 kg.ha-1. A média nacional de 

produtividade foi de 3.115 kg.ha-1, sendo os Estados do Paraná e da Bahia aqueles com 

maior produtividade (3.360 kg.ha-1) (Conab, 2011).  

Com toda a importância desta cultura em termos de área plantada e produção, para 

que o produtor obtenha sucesso na lavoura, englobando altas produções e produtividades, é 

imprescindível conhecer a planta e as condições necessárias e favoráveis à sua implantação 

e condução no campo. 

A soja é uma planta anual, herbácea, ereta, autógama, apresentando variabilidade 

para as características morfológicas, que ainda podem ser influenciadas pelo ambiente, 

como a altura que pode variar de 30 cm a 200 cm, com mais ou menos ramificações. 

Quanto ao ciclo, este pode levar de 75 (para as mais precoces) a 200 dias (para as mais 

tardias) (Sediyama, 2009).  

O seu sistema radicular é constituído de raiz axial principal e de raízes secundárias 

(Muller, 1981). O caule é do tipo herbáceo, ereto, pubescente e ramificado. Quanto ao seu 

hábito de crescimento, as cultivares podem ser de crescimento determinado ou 

indeterminado, de acordo com as características do ápice do caule principal (Mundstock & 

Thomas, 2005). 

Ao longo do ciclo, a soja possui três tipos de folhas: as cotiledonares, as simples ou 

unifolioladas e as compostas ou trifoliadas; todas com tamanho, formato e 

posicionamentos diferentes. Possui flores completas e que ocorrem em racemos terminais 

ou axilares, variando de duas a 35 por racemo. Sua abertura ocorre pela manhã, de acordo 

com as condições de temperatura e umidade. O fruto é do tipo vagem e pode chegar a 400 

por planta, com número de grãos variando de um a cinco por vagem. Contudo, a maioria 

das cultivares apresenta vagens com dois ou três grãos. Suas sementes possuem variações 

quanto à forma, tamanho e cor (Sediyama, 2009).  

Em termos das condições necessárias e favoráveis à sua implantação e condução no 

campo, destacam-se as exigências hídricas, de temperatura e fotoperiódica, além da 
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qualidade das sementes a serem utilizadas. O ambiente onde a planta de soja é cultivada 

exerce, portanto, forte influência na produtividade, qualidade fisiológica e composição 

química das sementes (Ávila & Albrecht, 2010). 

A necessidade total de água pela cultura, para obtenção do máximo rendimento, 

varia entre 450 mm a 800 mm/ciclo, dependendo das condições climáticas, do manejo e da 

duração do ciclo. Essa necessidade aumenta com o desenvolvimento da planta, atingindo o 

máximo durante a fase de floração-enchimento de grãos (7 mm.d-1 a 8 mm.dia-1), 

decrescendo após esse período. Déficits hídricos expressivos nesses estádios do 

desenvolvimento podem provocar alterações fisiológicas na planta, como o fechamento 

estomático e o enrolamento de folhas. Como conseqüências destes, pode haver queda 

prematura de folhas e flores e abortamento de vagens, resultando, por fim, em redução do 

rendimento de grãos (Embrapa, 2008).  

Em termos de temperatura do ar, a soja adapta-se melhor entre 20oC e 30oC, sendo 

ideal para seu crescimento e desenvolvimento em torno de 30ºC. Já, a faixa de temperatura 

do solo adequada para semeadura varia de 20oC a 30oC, sendo 25oC a temperatura ideal 

para que haja emergência rápida e uniforme (Embrapa, 2008). 

Somado à estes fatores ambientais, diversos fatores ao longo do ciclo da soja, como 

o manejo da cultura, podem influenciar o desenvolvimento das plantas e a produção da 

lavoura e, também, a qualidade e composição química das sementes. Menciona-se, como 

exemplos de manejo, a época de semeadura, a seleção de cultivares, a escolha da 

população a ser implantada, a adubação e as práticas fitossanitárias (Embrapa, 2008). O 

seu sucesso está, ainda, condicionado à utilização de sementes de boa qualidade 

(Kryzanowski et al., 2006). 

A qualidade da semente de soja é mais afetada pelas condições climáticas a partir 

do momento em que, pela primeira vez, a semente atinge teor de umidade abaixo de 25% 

após a maturação fisiológica (Mondragon & Potts, 1974). Ahrens & Peske (1994), 

estudando as flutuações de umidade e qualidade em semente de soja após a maturação 

fisiológica, encontraram que a absorção diária de teores de água pode alcançar amplitudes 

superiores à 5%, em função da umidade ambiental, em períodos sem chuva. Oscilações no 

grau de umidade e tamanho, devido a variações da umidade ambiental, provocam o 

rompimento do tegumento, tornando-as mais permeáveis à entrada de água, além de 

promoverem a sua deterioração (França Neto & Krzyzanowski, 1990; Souza & Marcos 

Filho, 1993). Nestas condições, a semente fica exposta a estresses climáticos, associados a 
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danos causados por insetos e patógenos até a colheita (França Neto et al., 2007). 

Para Albuquerque & Carvalho (2003), cultivares e ambiente interferem na 

tolerância à deterioração da semente no campo; entretanto, o ambiente e as condições 

climáticas, como alta temperatura e precipitação, são mais importantes do que o tempo de 

permanência da semente no campo após a maturação fisiológica. A intensidade de tais 

sintomas é dependente do nível de ocorrência dessas condições, como também da cultivar 

que está sendo utilizada (Marcos Filho, 2005). 

Santos et al. (1996) avaliaram a produtividade e qualidade de sementes de 

genótipos de soja, colhidos em diferentes épocas, sendo a primeira por ocasião da 

maturidade fisiológica e a segunda 30 dias após o ponto de colheita. Os autores verificaram 

que o retardamento da colheita prejudicou a produtividade, assim como a germinação e o 

vigor das sementes, além de ter provocado aumento na incidência de fungos. Hamer & 

Peske (1997), realizando colheitas em diferentes épocas, com graus de umidade entre 

11,4% e 22,7%, verificaram que, após seis meses de armazenamento, as sementes colhidas 

entre 13% e 18% de umidade apresentaram germinação acima de 90% e melhor vigor do 

que as colhidas com umidade muito baixa e também muito alta.  

 

2.2 PRODUÇÃO DE SEMENTES DE SOJA NO BRASIL 

 

2.2.1 Fase de campo 

 

A soja lidera o ranking de produção nacional de sementes com 1.560.649 t (safra 

2009/2010), sendo os Estados da Bahia, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Goiás os 

maiores produtores. Mesmo sendo a cultura com maior produção de sementes no País, é 

também a que possui baixas taxas de utilização de sementes (64%), juntamente com as 

culturas do trigo (69%), do arroz (40%), do algodão (51%) e do feijão (16%) (Abrasem, 

2011). 

O uso de sementes legais é a base da pirâmide produtiva, ou seja, beneficia os 

próprios produtores; pois, além da importância para a questão sanitária de toda a 

agricultura, é um passo essencial na busca pelo ganho de produtividade. Considera-se 

como semente legal aquela produzida de acordo com a Lei Nacional de Sementes e Mudas. 

O Sistema Nacional de Sementes e Mudas, instituído nos termos da Lei nº 10.711, de 5 de 

agosto de 2003, e de seu regulamento, aprovado pelo Decreto nº 5.153, de 23 de julho de 
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2004, objetiva garantir a identidade e a qualidade do material de multiplicação e de 

reprodução vegetal produzido, comercializado e utilizado em todo o território nacional. E, 

ainda, de acordo com a referida Lei, compete ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa) promover a organização do sistema de produção de sementes e 

mudas em todo o território nacional. 

O Decreto nº 5.153 estabelece, em seu Art. 35, as categorias de sementes genética, 

básica, certificada de primeira geração (C1), certificada de segunda geração (C2), S1 e S2. 

Nas categorias básicas, C1, C2, S1 e S2, a qualidade é garantida por padrões mínimos de 

germinação, purezas física e varietal e sanidade, exigidos por normas de produção e 

comercialização estabelecidos e controlados pelo governo (Embrapa, 2008). 

A qualidade de sementes pode ser definida como um conjunto de características que 

determinam seu valor para a semeadura, indicando que o seu potencial de desempenho 

somente poderá ser identificado, de maneira consistente, quando se considera a interação 

dos atributos de natureza genética, física, fisiológica e sanitária (Marcos Filho, 2005). 

O componente genético refere-se às características intrínsecas da cultivar, quanto 

ao seu potencial produtivo, resistência a insetos e doenças, arquitetura da planta e 

qualidade culinária, entre outras. O componente físico refere-se à pureza do lote, a qual é 

prejudicada pela presença de sementes de outras espécies e por materiais inertes; e à 

condição física, que envolve o teor de umidade, tamanho, cor, formato e densidade da 

semente, os quais devem ser uniformes. O componente sanitário refere-se à qualidade 

sanitária, ao efeito deletério provocado pelos microorganismos associados às sementes, 

desde o campo de produção até o armazenamento. E, por último, o componente fisiológico, 

que refere-se à longevidade da semente e à sua capacidade de gerar uma planta perfeita e 

vigorosa, avaliados pelo teste de germinação e vigor. A qualidade fisiológica é 

influenciada pelo ambiente em que as sementes se formaram e pelas condições de colheita, 

secagem, beneficiamento e armazenamento (Abreu & Biava, 2005). Todos os quatro 

componentes básicos da qualidade apresentam importância semelhante, mas o potencial 

fisiológico tem maior destaque, quer seja na pesquisa, quer seja aos olhos de quem utiliza 

as sementes (Ávila & Albrecht, 2010). 

Reconhece-se que a máxima qualidade fisiológica das sementes de soja é alcançada 

por ocasião da maturidade fisiológica, período que coincide com o máximo acúmulo de 

matéria seca, vigor e germinação (Popinigis, 1985). Todas as condições desfavoráveis 

enfrentadas pelas plantas durante a maturação das sementes (estresse hídrico e térmico, 
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ataque de insetos e patógenos) podem afetar a qualidade das sementes; e aquelas 

enfrentadas pelas sementes durante a etapa de pré colheita (altas temperaturas, alta 

umidade relativa do ar, ataque de percevejos e patógenos), de colheita (momento e 

umidade adequados, sistema de trilha e velocidade de colheita) e de pós colheita (secagem, 

beneficiamento e condições de armazenamento) podem atuar na velocidade e intensidade 

da deterioração, mesmo que ocorra a atividade de mecanismos de reparo a fim de retardar 

o declínio do desempenho (Ávila & Albrecht, 2010). 

Segundo Tekrony et al. (1984) e Marcos Filho et al. (1985), a qualidade fisiológica 

das sementes de soja está mais estreitamente relacionada com fatores ambientais do que 

com fatores genéticos. Contudo, existem relatos da existência de variabilidade genética 

entre genótipos dessa leguminosa quanto à qualidade fisiológica de sementes, a qual pode 

ser utilizada em programas de melhoramento genético (Pachal II & Ellis, 1978), o que é 

evidenciado por alguns trabalhos (Vieira et al., 1987).  

Entre os fatores ambientais que interferem na produção de sementes de soja de alta 

qualidade, no campo, está a temperatura do ar. O ideal é que, durante as fases de maturação 

e colheita, essa seja igual ou inferior à 22oC (Embrapa, 2008). No Brasil, em algumas 

regiões, comumente observa-se a ocorrência de condições climáticas desfavoráveis durante 

a fase final de maturação. Freqüentemente, o excesso de chuvas, associado à ocorrência de 

altas temperaturas nessa fase, ocasionam sérios danos à produção de sementes, as quais, 

além do processo de deterioração fisiológica, por causa das flutuações do grau de umidade, 

apresentam altos índices de infecção, causados principalmente por fungos, os quais as 

acompanharão até o momento da germinação no campo (Henning & França Neto, 1980; 

Costa et al., 1995). 

Assim, tem-se observado que, em razão dessas condições, a presença de patógenos 

nas sementes de soja está, também, associada à baixa qualidade fisiológica (Henning & 

França Neto, 1980; Costa et al., 1995). Dentre os fatores que comprometem a sua 

qualidade fisiológica, os patógenos têm sido citados na literatura como um dos principais 

causadores de deterioração (Dhingra & Acunã, 1997). Vários autores apresentam a 

sanidade das sementes como um dos fatores preponderantes no desempenho das sementes; 

e outros, ainda, relacionam a qualidade sanitária com as condições climáticas vigorantes 

nas fases finais da cultura (França Neto & Henning, 1992; Patrício et al., 1995; Pereira et 

al., 2000; Braccini et al., 2003). 

Segundo Ávila & Albrecht (2010), o potencial fisiológico das sementes de soja 
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pode ser atribuído também à composição química. O estresse ambiental sofrido pela 

cultura no campo, em uma fase específica do ciclo, ou até mesmo durante vários estádios 

vegetativos e/ou reprodutivos, leva à modificação da composição química, como as 

quantidades de óleo e proteínas (Wilcox & Cavines, 1992; Rao et al., 1993; Ávila & 

Albrecht, 2010). Entretanto, Pípolo (2002) e Rangel et al. (2004) concordam que, em 

princípio, os teores de óleo e proteína das sementes de soja são governados geneticamente; 

porém, fortemente influenciados pelo ambiente, principalmente durante o período de 

maturação. O conteúdo de proteína é quatro vezes mais dependente das condições 

ambientais do que da variedade (Benzain & Lane, 1986). 

O teor de proteínas e lipídios são importantes devido ao maior tamanho das 

sementes estar relacionado à melhor nutrição do embrião durante a germinação, o que 

confere melhor qualidade fisiológica às sementes de soja (Ávila & Albrecht, 2010). Porém, 

o estresse hídrico, associado ao efeito da temperatura, pode explicar as variações na 

concentração de proteínas, tanto entre locais, como entre anos em um mesmo local (Rangel 

et al., 2004). Pípolo (2002) observou a tendência das sementes colhidas em locais com 

temperaturas médias mais amenas (21ºC à 23ºC) e com maior altitude (maior que 650 m) 

apresentarem maior concentração de proteínas do que aquelas provenientes de locais com 

temperaturas mais altas (23ºC à 27ºC ). 

Altas temperaturas durante o desenvolvimento das sementes também estão 

associadas à redução no teor de óleo total. Porém, em condições de campo, este efeito é 

variável de acordo com outros fatores ambientais, tais como o estresse hídrico, que 

influencia a produção de óleo através de seus efeitos sobre o crescimento e o 

desenvolvimento da semente (Harris et al., 1978). 

Outro fator que interfere na qualidade das sementes está relacionado às deficiências 

na nutrição das plantas (Kryzanowski et al., 2006). Recomenda-se utilizar, 

preferencialmente, áreas com fertilidade elevada, pois níveis adequados de cálcio e 

magnésio exercem influência sobre o tecido de reserva da semente, além de interferirem na 

disponibilidade de outros nutrientes, no desenvolvimento de raízes e na nodulação. A 

deficiência de potássio e fósforo reduz o rendimento de grãos, influencia negativamente na 

retenção de vagens, aumenta a incidência de patógenos, o que também contribui para a 

redução da qualidade da semente (Embrapa, 2008). 

A colheita também é outro fator que, se realizada com técnicas inadequadas, pode 

influenciar na qualidade da semente (Kryzanowski et al., 2006). Ela constitui uma 
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importante etapa no processo produtivo da soja, principalmente pelos riscos a que está 

sujeita a lavoura destinada ao consumo ou à produção de sementes. Essa deve ser iniciada 

tão logo a soja atinja o estádio R8 (ponto de colheita), a fim de evitar perdas na qualidade 

do produto (Embrapa, 2008). 

Em lavouras destinadas à produção de sementes, muitas vezes a espera por menores 

teores de umidade para efetuar a colheita pode provocar a deterioração das sementes, pela 

ocorrência de chuvas inesperadas e conseqüente elevação da incidência de patógenos. A 

soja, quando colhida com teor de umidade entre 13% e 15%, tem minimizados os 

problemas de danos mecânicos e perdas. Sementes colhidas com teor de umidade superior 

à 15% estão sujeitas à maior incidência de danos mecânicos latentes e, quando colhidas 

com teor abaixo de 12%, estão suscetíveis ao dano mecânico imediato, ou seja, à quebra 

(Embrapa, 2008). 

 

2.2.2 Fase pós-colheita 

 
A etapa de pós-colheita é de fundamental relevância para a manutenção da 

qualidade de sementes de soja. Esta etapa abrange diferentes processos, como secagem, 

beneficiamento e armazenamento, os quais podem amenizar ou intensificar a deterioração 

das sementes. 

 

2.2.2.1 Secagem 

 

Baudet et al. (1999) afirmam que a secagem é fundamental para a produção de 

sementes de alta qualidade, pois permite a redução do teor de água em níveis adequados 

para o armazenamento, preserva as sementes de alterações físicas e químicas, induzidas 

pelo excesso de umidade, e torna possível a manutenção da qualidade inicial durante o 

armazenamento, possibilitando colheitas próximas da maturidade fisiológica. 

Os métodos de secagem são classificados quanto ao uso de equipamentos (natural 

ou artificial), à periodicidade no fornecimento de calor (contínuo ou intermitente) e à 

movimentação da massa de sementes (estacionário ou contínuo) (Garcia et al., 2004). 

A secagem artificial é o tipo que mais freqüentemente se adapta aos esquemas de 

produção de sementes, tendo em vista a rapidez com que remove quantidades elevadas de 

água. O que caracteriza o método como artificial é o fato de que, praticamente, todo o 
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processo é executado com o auxílio de aparelhos mecânicos, elétricos ou eletrônicos, e o ar 

é forçado através da massa de sementes. Neste método, a fonte térmica pode ser variável 

(Miranda et al., 1999); a semente de soja pode ser secada em sistemas estáticos, contínuos 

e intermitentes, tomando-se a precaução de que a temperatura da massa não venha a ser 

superior a 40ºC, e que a umidade relativa do ar de secagem em secadores estáticos não seja 

inferior a 35% (França Neto el al., 2007). 

Apesar das vantagens que apresenta, a secagem é uma operação potencialmente 

danosa à qualidade das sementes. A magnitude do dano depende dos corretos manejos dos 

teores de água inicial e final do produto, da temperatura, da umidade relativa, do fluxo de 

ar, da taxa de secagem e do período de exposição ao ar aquecido (Miranda et al., 1999). 

Estes danos podem ser irreversíveis se a secagem for realizada sem os conhecimentos e 

cuidados necessários à preservação da qualidade inicial das sementes (Carvalho, 1994; 

Miranda et al., 1999). 

Brooker et al. (1974) ressaltaram que temperaturas da massa de sementes situadas 

entre 40,5ºC e 43,3ºC são consideradas como máximas, e acima delas podem ser gerados 

danos físicos ou químicos. No entanto, a diferença entre a temperatura do ar insuflado e a 

da massa de sementes depende do tipo de secador, da espécie botânica considerada, e da 

resistência ao movimento do ar. Segundo Harrington (1972), sementes mais úmidas são 

mais suscetíveis aos danos térmicos, razão pela qual sugeriu que, quanto maior o teor de 

água, menor deve ser a temperatura utilizada. 

A secagem de sementes de soja é particularmente dificultada por suas 

características morfológicas e composição química. Estas sementes são consideradas 

produto rico em óleo e, portanto, com predominância de água tipo 3 (Biagi et al., 1992; 

Vertucci, 1993). Esse tipo de água, facilmente removido durante os processos de secagem, 

poderia estimular a aplicação de procedimentos de secagem rápida. Todavia, secagens 

demasiadamente rápidas podem, nesse caso, provocar alterações que resultem em ruptura 

no tegumento e em tecidos embrionários, comprometendo o controle de permeabilidade 

das membranas celulares (França Neto & Henning, 1984). Boyd et al. (1974), avaliando a 

secagem de sementes de soja em silo estacionário de fundo falso perfurado, relataram que 

temperatura de 54,4ºC e umidade relativa inferior a 40% no ar de secagem provocaram 

redução na germinação. Os autores observaram que a baixa umidade relativa do ar de 

secagem não afetou diretamente a germinação, mas associou-se ao surgimento de 

rachaduras no tegumento das sementes, e que sementes colhidas com teores de água de 
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18,5% e 22,3%, quando secadas até 12% utilizando fluxos de ar iguais ou superiores a 10 

m3.minuto-1.t-1 e temperatura da massa de até 38ºC, não apresentaram reduções acentuadas 

de qualidade. A remoção de 0,3% de água por hora, sob fluxo de          5,5 m3.minuto-1.t-1 a 

43ºC, foi sugerida por Brandenburg et al. (1961), como regra geral a ser utilizada em 

secagem de sementes. 

A sensibilidade fisiológica ao dano térmico é, segundo diferentes autores, função da 

espécie, do genótipo, do teor de água, da temperatura, do tempo de exposição e da 

velocidade de secagem (Navratil & Burris, 1984; Herter & Burris, 1989b). Segundo 

Daniell et al. (1969), a causa primária do dano fisiológico produzido por altas temperaturas 

em tecidos vegetais é a desestruturação das membranas celulares, possivelmente por 

alterações nos lipídios que as constituem. Além disso, há a teoria de que o calor excessivo 

provoca, entre outras alterações, a desnaturação de proteínas. 

De acordo com Herter & Burris (1989a), os danos térmicos em sementes de soja 

são caracterizados quando provocam rupturas em ligações peptídicas de proteínas e de 

outros componentes celulares e já foi constatado que o início do efeito deletério durante 

secagem à alta temperatura coincidiu com o início da secagem do embrião; contudo, não 

foi possível concluir se a perda de água do embrião foi a causa fundamental do dano. 

 

2.2.2.2 Beneficiamento 

 

O beneficiamento é componente fundamental em qualquer programa organizado de 

produção de sementes. Tem como objetivo aprimorar a qualidade das sementes, dando-lhes 

condições de serem utilizadas pelos produtores (Linares, 1999), e de atenderem aos 

padrões mínimos de comercialização que estão pré-estabelecidos pelas normas legais 

vigentes (Peske & Baudet, 2003). 

Após a colheita, normalmente, a semente advinda do campo está acompanhada de 

materiais indesejáveis, como sementes de má qualidade, deformadas, danificadas e 

infectadas por patógenos (Bicca et al., 1998), ou sementes de outras espécies, além de 

palhas, torrões e impurezas, que podem afetar a qualidade fisiológica dos lotes. Todos 

esses materiais indesejáveis, que acompanham a semente até a unidade de beneficiamento, 

precisam ser removidos em uma etapa subsequente (Oliveira, 1997). 

No beneficiamento, as sementes passam por várias etapas. Entretanto, nem todos os 

lotes seguem a mesma seqüência, de forma que, as operações realizadas nesse processo 
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estão em função da espécie, da cultivar e das características das impurezas presentes 

(Ferreira, 2010). 

As máquinas utilizadas no beneficiamento de sementes realizam as separações com 

base em diferenças físicas entre os componentes do lote, como tamanho, peso específico, 

forma, cor e textura (Oliveira, 1997). Para que as operações sejam realizadas de maneira 

eficaz, é necessário o uso de um ou mais equipamentos especializados que permitam a 

remoção de materiais indesejáveis, promovendo um efetivo aprimoramento da qualidade 

dos lotes em termos de germinação e vigor (Martins et al., 2005). 

Dessa maneira, a seqüência de equipamentos utilizada no beneficiamento é 

fundamental para a obtenção de material com qualidade desejável para a semeadura. Além 

da escolha da seqüência dos equipamentos, a sua limpeza e regulagem são aspectos 

imprescindíveis para obtenção de sementes de alta qualidade. A limpeza evita a mistura 

mecânica de sementes e a sua possível contaminação por estruturas veiculadoras de insetos 

pragas e doenças, influindo diretamente na pureza genética e na qualidade sanitária 

(Ferreira, 2010). 

A seqüência de etapas no preparo da semente de soja abrange: recepção, pré-

limpeza, armazenamento temporário em silos aerados, secagem, armazenamento 

temporário em silos aerados reguladores de fluxo, máquina de limpeza, separador em 

espiral, padronizador por tamanho, mesa densimétrica e balança ensacadora (Kryzanowski 

et al., 2006).  

Na etapa de recepção, as sementes são descarregadas em moega, que, por meio de 

transportadores, são encaminhadas para a etapa de pré-limpeza. Esta última é normalmente 

realizada por uma máquina de ventilador e peneiras (MVP), ou máquina de ar e peneiras 

(MAP), constituída por até duas peneiras e um sistema de ventilação. Esta realiza a 

limpeza das sementes, eliminando as impurezas mais leves, maiores e menores do que as 

sementes. A eliminação das impurezas facilita o transporte, a secagem, o beneficiamento 

nas máquinas seguintes e até o armazenamento, se for o caso, à espera do momento 

adequado e disponível para o beneficiamento (Ferreira, 2010). 

As máquinas de ventilador e peneiras têm como bases de separação o tamanho 

(largura e espessura) e o peso específico das sementes e do material indesejável. 

Dependendo do número de peneiras e do sistema de ventilação, essas máquinas podem ser 

utilizadas para a pré limpeza e/ou a limpeza e a classificação das sementes (Ferreira, 2010). 

Após a etapa de pré-limpeza, as sementes são encaminhadas para a limpeza, na qual 
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também é utilizada a MVP. Esta etapa se assemelha à de pré-limpeza, sendo, entretanto, 

muito mais precisa, pois consta da separação rigorosa de todo material indesejável que 

acompanha as sementes da cultivar ou espécie de interesse (Carvalho & Nakagawa, 2000). 

O lote de sementes limpo e mecanicamente puro pode ser ainda dividido em lotes 

menores, mais uniformes quanto à forma e tamanho, pela classificação (Carvalho & 

Nakagawa, 2000). Na cultura da soja, esta classificação é feita por separadores, quanto à 

espessura e largura (padronizador por tamanho), à forma (separador em espiral) e quanto 

ao peso (mesa densimétrica ou mesa de gravidade).  

Segundo França Neto el al. (2007), a sequência de operações de beneficiamento 

mais adequada para o processamento da semente de soja é: máquina de ar e peneiras, 

seguida de separador em espiral, padronizadora por tamanho, mesa de gravidade, tratador 

de sementes (se necessário) e embaladora. Porém, várias usinas de beneficiamento de 

sementes (UBS) utilizam uma sequência de processamento um pouco diferente para 

sementes desta espécie, na qual, primeiro se passa pelo padronizador por tamanho e, 

depois, pelo separador em espiral, sendo as demais etapas iguais. 

A padronizadora por tamanho classifica as sementes por tamanhos, sendo sugerida 

a sua classificação em intervalos de 0,5 mm (França Neto el al., 2007). A mesa de 

gravidade consiste, essencialmente, de uma mesa de superfície porosa para a passagem da 

corrente de ar, que elimina as sementes chochas, mal formadas, deterioradas, atacadas por 

insetos ou microrganismos, além de outros tipos de impurezas. É, geralmente, utilizada no 

final da linha de beneficiamento e seu trabalho é mais eficiente quando as sementes 

apresentam tamanho uniforme (Ferreira, 2010). 

Matthews & Boyd (1969) observaram que o beneficiamento, além do 

aprimoramento na qualidade física do lote, pode aumentar a qualidade fisiológica, se 

alguma das propriedades físicas estiver relacionada com o vigor. Assmann (1983), 

trabalhando com soja, constatou que a mesa gravitacional separou as sementes mais 

pesadas das mais leves, conseguindo separar aquelas deterioradas, danificadas por insetos, 

mecanicamente danificadas e mortas, melhorando as características físicas e fisiológicas 

dos lotes de baixo e médio vigor. 

Alexandre & Silva (2001) avaliaram a eficiência da mesa gravitacional no 

beneficiamento de sementes de Vicia sativa L. (ervilhaca-comum). Os autores verificaram 

que a separação das sementes pela densidade proporcionou alterações favoráveis no lote, 

cujas sementes de maior densidade apresentaram qualidade fisiológica superior. A mesa 
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gravitacional também foi eficiente para separar as frações de sementes de milho doce de 

acordo com a qualidade fisiológica (Nascimento et al., 1994). 

Na maioria das pesquisas realizadas, observa-se que há concordância quanto à 

necessidade de remoção das sementes de menor densidade do lote, pois sua pequena 

quantidade de substâncias de reserva pode proporcionar lento desenvolvimento às 

plântulas (Giomo et al., 2004). Stanton (1984) já havia observado este fato para sementes 

de nabiça (Raphanus raphanistrum), em que plântulas provenientes de sementes de maior 

massa se desenvolveram mais rapidamente e produziram mais flores em relação às de 

menor massa. 

No beneficiamento, os problemas potenciais em termos de qualidade de semente 

são a mistura varietal e o dano mecânico (França Neto el al., 2007). A mistura varietal se 

traduz em contaminação dos lotes por sementes de outras cultivares e/ou espécies, e é um 

dos atributos importantes para manter a qualidade genética da cultivar. O principal cuidado 

que deve ser tomado dentro da UBS é a limpeza total dos maquinários e dos equipamentos 

sempre que se inicia uma operação, ou quando da troca de cultivares para beneficiamento 

(Vicenzi, 2005).  

A injúria ou dano mecânico é causada por contato das sementes com superfícies 

rígidas, o que provoca quebras, trincas e arranhões. Sementes mecanicamente danificadas, 

além de dificultarem as operações de beneficiamento, apresentam redução na germinação e 

no vigor (Andrews, 1965; Delouche, 1967). 

As maiores fontes de danos mecânicos durante a operação de beneficiamento são: o 

número excessivo de quedas, a utilização de elevadores desajustados ou inadequados para 

as sementes, e o seu transporte em fitas com alta velocidade. Os elevadores recomendados 

para transportá-las são os que apresentam descarga positiva ou por gravidade, como os de 

corrente, com velocidade máxima de deslocamento de 40 m por minuto (Kryzanowski et 

al., 2006). 

A semente de soja é particularmente suscetível à danificação de natureza mecânica, 

uma vez que o eixo embrionário está situado sob tegumento pouco espesso, que 

praticamente não oferece proteção (Copeland, 1972; Delouche, 1972; Costa et al., 1979; 

França Neto & Henning, 1984). 

Um dos fatores que influenciam a suscetibilidade ao dano mecânico é o grau de 

umidade nas sementes. Sementes com baixos graus de umidade (8%) são mais suscetíveis 

ao dano mecânico imediato, do que as com maiores graus de umidade (13%) (Jijon & 
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Barros, 1983). Grau de umidade, variabilidade genética e a interação destes fatores 

influenciam na reação diferenciada das sementes das cultivares ao dano mecânico 

(Carbonell et al., 1993). Além disso, os efeitos latentes do dano mecânico, expressos por 

amassamento, produzem lesões que podem servir como porta de entrada para patógenos, os 

quais afetariam a sanidade e a conservação durante o armazenamento (Moore, 1974). 

Bunch (1962) afirmou que, em virtude das injúrias interferirem na respiração e permitirem 

a entrada de microrganismos, estas impedem que a semente seja adequadamente 

conservada até o momento da semeadura.  

 

2.2.2.3 Armazenamento 

 

O armazenamento após a colheita deve ser conduzido de maneira a reduzir ao 

máximo as reações bioquímicas, as quais podem provocar perda da qualidade fisiológica, 

além de proporcionar condições desfavoráveis ou de forma a não permitir o 

desenvolvimento de insetos e fungos, os quais podem contribuir para a redução dessa 

qualidade (Villa et al., 1979). O menor potencial de armazenamento conduz à maior 

deterioração das sementes, ao decréscimo na porcentagem de germinação e ao aumento do 

número de plântulas anormais (Delouche & Baskin, 1973). 

A deterioração da semente é um processo irreversível, que não se pode impedí-la; 

mas é possível retardar sua velocidade através do manejo correto e eficiente das condições 

ambientais durante o armazenamento (Baudet, 2003).  

Misra (1981) salienta que o grau de umidade da semente armazenada, que é 

influenciado mais intensamente pela umidade relativa do ar e em menor grau pela 

temperatura, determina o tempo que a semente permanecerá viável no armazenamento. De 

acordo com Neergard (1979), a semente, por ser higroscópica, apresenta considerável 

variação em seu teor de água em função da umidade relativa do ar. Desta maneira, para que 

a sua viabilidade seja mantida por período mais prolongado, as condições de baixo teor de 

água na semente e a baixa temperatura do ambiente, associadas à menor umidade relativa 

do ar, devem ser preconizadas. 

Durante o armazenamento, especialmente em regiões quentes e úmidas, o grau de 

umidade da semente deve ser monitorado freqüentemente, sendo que, ao alcançar 13,5% 

ou mais, providências devem ser tomadas para aerá-la ou secá-la. O desenvolvimento de 

fungos de armazenamento (Aspergillus e Penicillium) pode causar a sua rápida 
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deterioração (Kryzanowski et al., 2008). 

Todo o trabalho realizado de beneficiamento e controle de qualidade é perdido 

quando o transporte e o armazenamento não são realizados com os cuidados básicos. A 

etapa de transporte das sementes até o consumidor final (produtor) é fundamental. 

Pesquisas mostram resultados do efeito prejudicial ocasionado pelo impacto ou manuseio 

inadequado na qualidade da semente, influenciando, consequentemente, em sua menor 

longevidade. O impacto provoca rachaduras em seu tegumento, permitindo a entrada de 

patógenos e insetos, nem sempre provocando sua morte, mas podendo ocorrer a 

diminuição do vigor.  

 

2.3 MOFO-BRANCO NA CULTURA DA SOJA 

 

No controle de qualidade de sementes vem sendo reconhecida, de forma crescente, 

a importância dos problemas sanitários (Araújo & Rosseto, 1987). Além dos aspectos de 

transmissão e suas conseqüências epidemiológicas, a presença de certos patógenos nas 

sementes pode resultar em efeitos diretos, como redução do potencial germinativo, do 

vigor, da emergência, do período de armazenamento e até do rendimento (Ito & Tanaka, 

1993). 

Segundo Baker (1972), os patógenos podem associar-se às sementes de três 

maneiras. No primeiro caso, o inóculo encontra-se passivamente misturado às sementes 

como parte da fração impura. De outra forma, o inóculo de certos patógenos pode aderir à 

superfície das sementes e daí ser transportado passivamente. E, por último, pode estar 

localizado internamente, no embrião ou dentro das camadas do envoltório. Apesar da 

distinção que se faz entre esses três tipos de associação do inóculo, um mesmo patógeno 

pode estar presente em um lote de sementes sob uma ou mais das formas de localização 

descritas (Machado, 1987).  

Grande número de doenças fúngicas e bacterianas, além de viroses e nematóides, 

ataca a cultura da soja. Dentre estas, aquelas causadas por fungos são consideradas muito 

importantes, não somente por aparecerem em maior número, como pelos prejuízos 

causados em termos de rendimento e qualidade das sementes (França Neto & Henning, 

1984). A maior parte dos fungos tem as sementes como principal veículo de disseminação 

e de introdução em novas áreas de cultivo, onde, sob condições favoráveis de ambiente, 

pode causar sérios danos à cultura (Bizzetto & Homechin, 1997). 
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Na soja, a freqüência e a incidência de fungos nas sementes são variáveis em 

função de inúmeros fatores, principalmente das condições de clima durante o ciclo da 

cultura. Maiores níveis de infecções normalmente ocorrem em condições de abundante 

precipitação durante a maturação das sementes, agravando-se quando a colheita é retardada 

devido ao excesso de umidade (Yorinori, 1988). 

O fungo Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, causador da doença mofo-branco, 

recentemente vem assumindo grande relevância nos campos de cultivo, em virtude da 

rotação de culturas com espécies altamente suscetíveis e da ocorrência de temperaturas 

amenas (Leite, 2005), além do uso de sementes contaminadas produzidas pelos próprios 

produtores. Assim, está sendo considerada como uma das principais doenças da soja, 

perdendo importância apenas para a ferrugem asiática, porém de manejo mais difícil. 

O fungo encontra-se distribuído mundialmente, afetando várias espécies de plantas, 

sendo, segundo levantamento feito por Boland & Hall (1994), ao todo 408 espécies 

suscetíveis, pertencentes a 278 gêneros e 75 famílias. Algumas culturas, como a batata 

(Solanum tuberosum L.), tomate (Solanum lycopersicum Mill.), ervilha (Pisum sativum L.), 

amendoim (Arachis hypogea L.), girassol (Helianthus annuus L.) e alface (Lactuca sativa 

L.) (Purdy, 1979), e espécies de plantas daninhas como picão, carrapicho, caruru, 

mentrasto e vassoura, são suscetíveis à S. sclerotiorum (Paula Júnior et al., 2006).  

Esse fungo foi descrito pela primeira vez por de Bary em 1884 (Purdy, 1979); 

contudo, o primeiro registro de sua ocorrência no Brasil foi feito em 1921, na cultura da 

batata, no Estado de São Paulo. Nos anos seguintes, o patógeno foi verificado em 

diferentes hospedeiros em outros estados do País (Chaves, 1964). Com a expansão da 

fronteira agrícola na região dos Cerrados, e com a agricultura praticada no período frio e 

seco do ano, esta doença se destacou na cultura do feijão e da ervilha (Café Filho, 1985; 

Santos et al., 1990). 

Em 1975, S. sclerotiorum foi constatada na cultura da soja, no sul do Estado do 

Paraná, causando perdas de até 70% em lavouras destinadas à produção de sementes 

(Ferreira et al., 1981). No Sudoeste Goiano têm sido constatadas perdas de até 60% na 

produtividade, em áreas experimentais e campos de cultivo. O mofo-branco vem, 

comprovadamente, trazendo prejuízos significativos aos sojicultores de vários estados 

produtores, como Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Bahia 

(Furlan, 2008). 
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2.3.1 Biologia e epidemiologia  

 

Sclerotinia sclerotiorum pertence à família Sclerotiniaceae, ordem Helotiales e filo 

Ascomycota (Kirk et al., 2008). O fungo produz estruturas de resistência denominadas de 

escleródios, que podem sobreviver no solo por até oito anos (Adams & Ayers, 1979). Estes 

são constituídos de agregados de hifas e são formados em resposta às mudanças na 

disponibilidade de nutrientes (LeTorneau, 1979). Tais estruturas apresentam formato e 

tamanho variáveis, com tonalidades que iniciam brancas e, posteriormente, tornam-se 

negras e duras (Agrios, 1997). 

Os escleródios podem germinar de forma miceliogênica ou carpogênica. Na forma 

miceliogênica há a produção de micélio hialino e septado (Purdy, 1979), e não há produção 

de esporos (Steadman, 1983; Napoleão, 2001). Já, na forma carpogênica, o escleródio pode 

produzir um ou mais apotécios, nos quais estão os ascos contendo os ascósporos (Schwartz 

& Steadman, 1989).  

Os apotécios são a maior fonte de inóculo do fungo, pois produzem grande 

quantidade de ascósporos que, ejetados, são facilmente transportados pelo vento e podem 

infectar plantas em um raio de 50 m a 100 m da fonte produtora (Steadman, 1983). O 

apotécio libera ascósporos continuamente por dois a dezessete dias, com uma média de 

nove dias (Schwartz & Steadman, 1978). Um apotécio descarrega, simultaneamente, 

10.000 a 30.000 ascósporos maduros, e que podem produzir, em cinco a dez dias de vida 

funcional, mais de 2.000.000 novos esporos (Steadman, 1983).  

Vários fatores influenciam a germinação do escleródio, tais como os nutrientes do 

substrato no qual este é formado, a sua idade, os fatores ambientais como umidade, 

temperatura, luz, pH do solo e aeração, e a profundidade em que se encontra no solo 

(Willets & Wong, 1980; Philips, 1987). 

As condições favoráveis ao desenvolvimento da doença são temperaturas amenas, 

abaixo de 20oC, e alta umidade relativa, acima de 70%. Nestas condições, os apotécios 

liberam os ascósporos, que são responsáveis pela infecção da parte aérea (Leite, 2005). 

Somente escleródios localizados nos 5 cm de profundidade no solo são capazes de produzir 

apotécios (Steadman, 1983). Outro fator importante para que os escleródios sejam 

formados é a umidade do solo. Em geral, umidade do solo correspondendo a tensão acima 

de 5 bar, favorece a formação de apotécios (Boland & Hall, 1987a). 

A fase mais vulnerável na cultura da soja é durante os estádios de florescimento e 
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formação das vagens (Vieira, 1994; Almeida et al., 2005), momento em que o patógeno 

encontra fonte exógena de energia nas flores senescentes para os ascósporos germinarem 

(Vieira, 1994). Nesta fase, o microclima é mais favorável ao patógeno, devido ao maior 

índice de área foliar. Além disso, a maior cobertura foliar durante o fechamento da cultura 

permite que plantas doentes entrem em contato com plantas sadias, aumentando os focos 

da doença e/ou a sua disseminação radial (Garcia, 2008). 

Os ascósporos colonizam as flores em dois a três dias, e o micélio do fungo infecta 

tecidos de folhas, caule e vagens com que entra em contato. Geralmente, numerosos 

escleródios são produzidos na superfície do micélio, de sete a dez dias após a colonização 

(Abawi & Grogan, 1979). Caso os ascósporos sejam liberados antes que a planta floresça, 

estes podem sobreviver por cerca de duas semanas na superfície da planta ou do solo. Uma 

vez colonizadas as flores, o micélio permanece viável por até um mês (Steadman, 1983).  

Além do vento, as abelhas também podem servir como agente de disseminação dos 

ascósporos. Quanto aos escleródios, estes podem ser disseminados pelo transporte de solo 

contaminado, água de irrigação, e misturados às sementes e fezes de animais que se 

alimentaram de plantas doentes (Tu, 1998).  

Em áreas livres do patógeno, quando o inóculo não está presente no solo, uma 

epidemia da doença pode ser iniciada por meio de sementes contaminadas internamente 

pelo micélio dormente do fungo, ou por meio de escleródios associados ao lote de 

sementes (Tu, 1998). Ainda que a taxa de transmissão por micélio dormente seja bastante 

baixa em um lote de sementes, a sua importância reside na possibilidade da introdução do 

inóculo em novas áreas de cultivo (Henning, 2004). 

O micélio dormente, presente na testa e nos cotilédones das sementes, pode manter 

sua viabilidade por mais de três anos; quando semeadas, e sob condições favoráveis de 

umidade e temperatura, o micélio se desenvolve e dá início à infecção. Muitas sementes 

contaminadas podem não germinar, mas podem produzir micélio e escleródios. Cada 

semente infectada pode produzir de três a seis escleródios, aumentando o inóculo do solo 

(Tu, 1998). Os escleródios podem germinar produzindo micélio ou apotécios, que podem 

iniciar o processo de infecção. Todavia, a transmissão por escleródios pode ser reduzida 

durante o beneficiamento de sementes, com a remoção de grande parte destas estruturas. 
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2.3.2 Sintomas 

 

A doença conhecida como mofo-branco recebe esse nome em função dos sintomas 

e sinais externos causados na planta. Na cultura do feijoeiro, assim como na soja, o 

sintoma inicial é a murcha de algumas plantas, resultado do apodrecimento do caule 

causado pelo fungo. Posteriormente, folhas, hastes e vagens apresentam manchas 

encharcadas, de coloração parda e consistência mole, seguidas de crescimento de micélio 

branco de aspecto algodonoso, cobrindo porções dos tecidos (Leite, 2005; Paula Júnior et 

al., 2006; Paula Junior et al., 2008). Com o progresso da doença, em poucos dias, o micélio 

transforma-se em escleródio, facilmente visível, podendo ser formado tanto na superfície, 

como no interior da haste e das vagens infectadas (Almeida et al., 2005; Paula Júnior et al., 

2006; Paula Junior et al., 2008). Desta forma, os tecidos tornam-se secos, leves e 

quebradiços. As sementes infectadas são pequenas, sem brilho, descoloridas, enrugadas, ou 

podem não apresentar sintomas (Paula Junior et al., 2008) 

Na soja, os sintomas ocorrem geralmente no terço médio das plantas, atingindo a 

haste principal, pecíolos, folhas e vagens (Leite, 2005).  

 

2.3.3 Controle 

 

O controle do mofo-branco é considerado difícil devido à ausência de cultivares 

resistentes, à produção de estruturas de resistência, à sobrevivência do fungo no solo por 

vários anos na ausência de hospedeiros ou sob condições desfavoráveis, pela ampla gama 

de hospedeiros, pelo elevado número de ascósporos produzidos por apotécio e sua rápida e 

longa disseminação a partir da fonte produtora, pela sua sobrevivência em sementes sob a 

forma de micélio dormente ou escleródios aderidos às mesmas e também devido à 

dificuldade de se atingir os sítios de infecção através do controle químico. Desta forma, o 

controle mais efetivo baseia-se em um programa integrado com diversas práticas culturais 

(Leite, 2005).  

Uma medida refere-se ao beneficiamento de sementes, o qual pode ajudar a reduzir 

a quantidade de inóculo que poderia retornar à área de plantio, na forma de sementes 

infectadas ou na forma de escleródios (Napoleão, 2001). Para soja, no beneficiamento 

pode-se fazer a separação dos escleródios pelo uso do separador espiral seguido da mesa de 

gravidade (Henning, 2004; Leite, 2005). 
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Considerando-se que o mofo-branco é uma doença monocíclica, ou seja, apenas o 

inóculo inicial é responsável pela quantidade de doença, o beneficiamento pode representar 

um grande passo para a redução deste inóculo e, conseqüentemente, da doença. O 

beneficiamento torna-se mais importante ainda, sabendo-se que esta não é uma doença 

tipicamente monocíclica, pois uma planta, após atacada, pode entrar em contato com 

plantas sadias e disseminar o patógeno através do contato planta a planta (Napoleão, 2001). 

Napoleão (2001) observou que o beneficiamento das sementes de feijão, além de 

eliminar muitos escleródios na pré-limpeza, diminuiu o número de sementes infectadas por 

S. sclerotiorum, pois estas, em geral mais leves, foram separadas das sementes maiores e 

de melhor qualidade. O autor observou, também, que a porcentagem de sementes 

infectadas encontradas em determinada bica do beneficiamento foi, em média, 4,5 vezes 

maior que nas outras bicas. 

Em lavouras produtoras de sementes, algumas medidas fitossanitárias devem ser 

adotadas, objetivando o cumprimento do nível de tolerância indicado para S. sclerotiorum 

(0% no lote): a rotação e sucessão de culturas; a ausência de sintomas nas plantas e de 

sinais (escleródios); a ausência de escleródios nas amostras dos lotes realizadas por 

laboratório de análise de sementes, e o tratamento das sementes pelos produtores, com 

fungicidas recomendados e em doses eficientes. 

Uma importante recomendação para manejo do mofo-branco, apoiada em práticas 

de controle cultural é a manutenção de palhada para o sistema de plantio direto. A palhada, 

além de ser uma barreira física, impede que os escleródios recebam luz, um dos fatores 

limitantes à formação de apotécios (Napoleão et al., 2005).  

Também são recomendadas as práticas de rotação de culturas, cuidados com 

espaçamento e densidade de plantas e a utilização de sementes sadias e tratadas. A rotação 

de culturas é fundamental para o manejo da doença. Em áreas com epidemias recentes, 

deve-se evitar o cultivo em sucessão com soja, girassol (Helianthus annuus L.), canola 

(Brassica napus L.), ervilha (Pisum sativum L.), feijão (Phaseolus vulgaris L.), alfafa 

(Medicago sativa L.), fumo (Nicotiana tabacum), tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), 

batata (Solanum tuberosum L.), nabo forrageiro (Raphanus sativus L.), ervilhaca (Vicia 

sativa L.), devido à suscetibilidade a S. sclerotiorum (Leite, 2005).  

Deve-se retornar com esses hospedeiros na mesma área somente após, pelo menos, 

quatro anos. A intercalação com culturas resistentes a esse fungo, como as gramíneas 

(milho - Zea mays L., aveia branca - Avena sativa L., ou trigo - Triticum spp.), resguarda o 
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tempo necessário para que ocorra a degradação dos escleródios por meio de seus inimigos 

naturais (Leite, 2005).  

Densidades menores de semeadura e maiores espaçamentos entre linhas permitem 

maior aeração das plantas e diminuem as chances de contato de plantas doentes com 

plantas sadias adjacentes (Leite, 2005). De acordo Coyne et al. (1974) e Abawi & Grogan 

(1979), o dossel aberto e o hábito de crescimento vertical podem promover o rápido 

secamento das superfícies da folha e solo, e facilitar a circulação do ar e penetração de luz, 

reduzindo a infecção das plantas. 

O uso de sementes certificadas, de procedência conhecida e com sanidade 

comprovada é fundamental para evitar a introdução do patógeno na área (Leite, 2005). 

Para isso, segundo Zambolim (2005), o micélio dormente deve ser eliminado pelo 

tratamento das sementes com fungicida do grupo químico benzimidazol. Este fungicida, 

associado a produtos de contato, deve ser adotado como medida de segurança para reduzir 

a possibilidade de transmissão do fungo por meio de micélio dormente (Leite, 2005).  

Steadman (1983) relata ainda que a importância da infecção na flor e de um 

microclima favorável fornecem a base para o controle do mofo-branco. A utilização do 

controle químico, integrado a outras práticas culturais, pode prevenir o aparecimento da 

doença, visando proteger as flores da infecção pelos ascósporos produzidos em apotécios.  

Segundo Furlan (2008), o fungicida a ser aplicado, seja de ação de contato ou 

sistêmico, deve ser posicionado no alvo no momento correto e de forma adequada para se 

obter controle econômico e racional da doença. As pulverizações devem ser realizadas 

uniformemente, com boa distribuição nos tecidos da planta e, se possível, alcançando a 

superfície do solo, onde surgem os apotécios e desenvolvem-se os micélios. A primeira 

pulverização deve ser feita preventivamente, na abertura das primeiras flores. 

O controle biológico com antagonistas também tem tido bons resultados na 

pesquisa. Mais de 30 espécies de fungos e bactérias são relatadas como antagonistas ou 

parasitas de Sclerotinia spp. (Tu, 1997). Entre estes destacam-se os fungos micoparasitas 

de escleródios, que incluem várias espécies de Trichoderma, Clonostachys rosae e 

Coniothyrium minitans. Porém, uma questão importante, que deve estar associada ao 

controle biológico, é a seletividade de fungicidas e herbicidas rotineiramente usados no 

manejo da cultura aos antagonistas. 

 O controle genético também é uma ferramenta útil a ser utilizada para o controle de 

mofo-branco. Diferenças entre cultivares de soja quanto à reação à S. sclerotiorum têm 
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sido avaliadas em condições de campo, casa de vegetação e laboratório, sendo observadas 

respostas variadas ao patógeno. Zito et al. (2005) verificaram em condições de campo, em 

Sacramento, MG, que as cultivares de soja BR97-11548 e Potenza foram mais suscetíveis 

ao mofo-branco do que BRSMG Garantia, Monarca, MG/BR 46 (Conquista) e MGBR99-

4656. Boland & Hall (1987b) também verificaram diferença de suscetibilidade entre 42 

cultivares de soja em condições de campo. Os autores observaram que a incidência da 

doença estava correlacionada com a altura da cultivar, maturidade e número de apotécios 

sob o dossel, indicando que o escape a doença é um mecanismo importante que afeta 

algumas cultivares de soja.  

Yang et al. (1999) verificaram que a incidência de S. sclerotiorum em cultivares de 

soja está relacionada com grupos de maturação. Segundo os autores, cultivares de ciclo 

longo são mais suscetíveis devido o período de florescimento ser maior, período no qual se 

observa bastante infecção, em função da liberação dos ascósporos.  

Grau & Radke (1982) verificaram que cultivares de soja de flores púrpuras foram 

menos suscetíveis à S. sclerotiorum do que as de flores brancas. Para os autores, a 

resistência ao patógeno é expressa quando as flores são infectadas por seus ascósporos, 

evidenciando que a resistência à invasão da haste pelo patógeno parece estar relacionada a 

um fator associado às flores roxas. 

 

2.4 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA, FISIOLÓGICA E SANITÁRIA DE 

SEMENTES DE SOJA 

 
O controle da qualidade assume importância fundamental para assegurar a obtenção 

de sementes de alta qualidade, quer seja na fase de campo, como nas etapas de 

beneficiamento e armazenamento (Kryzanowski et al., 2006). 

As avaliações das qualidades física, fisiológica e sanitária de sementes devem ser 

obrigatoriamente realizadas seguindo-se as Regras para Análise de Sementes (RAS). 

Nestas, estão disponibilizados os métodos para as análises de sementes, sendo estes de uso 

obrigatório nos laboratórios de análise de sementes credenciados pelo Mapa, com o 

objetivo de cumprir a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003 e Decreto n° 5.153, de 23 de 

julho de 2004. 

As RAS tiveram sua primeira edição pelo Ministério da Agricultura em 1967 e, a 

partir de então, foram publicadas outras atualizações, sendo a última de 2009. Estas regras 



 44 

foram atualizadas de acordo com as regras internacionais prescritas pela International Seed 

Testing Association – ISTA, e incorporam a experiência e os avanços nacionais em análise 

de sementes. 

Dentre as avaliações da qualidade da semente, a análise de pureza física é a mais 

utilizada rotineiramente para a avaliação da qualidade física e, os testes de germinação e de 

tetrazólio, para a avaliação da qualidade fisiológica. Para análise da qualidade sanitária, a 

escolha de determinado método, entre os vários existentes, depende do tipo de patógeno 

envolvido, das condições disponíveis e dos propósitos do teste (Neergard, 1979). Existem 

métodos sem e com incubação das sementes. Estes últimos utilizam-se da incubação sob 

condições controladas, para permitir o crescimento e a esporulação dos fungos, 

possibilitando sua identificação, em nível de espécie (Henning, 2005).  

 

2.4.1 Análise de pureza física 

 

A análise de pureza física tem por objetivo determinar a composição percentual por 

peso e a identidade das diferentes espécies de sementes e do material inerte da amostra e, 

por inferência, a do lote de sementes. A amostra utilizada para realização dos testes 

prescritos nas RAS denomina-se amostra de trabalho. Esta consiste na redução da amostra 

média, enviada ao laboratório, até pesos mínimos requeridos e nunca inferiores aos 

preconizados pelas RAS. O peso da amostra de trabalho usado na análise de pureza é 

calculado para conter, no mínimo, 2.500 sementes, o qual pode ser maior até um limite de 

3% do peso prescrito (Brasil, 2009b). 

A amostra de trabalho é separada em três componentes: sementes puras, outras 

sementes e material inerte, que são indicados em porcentagem por peso da amostra de 

trabalho. São consideradas puras todas as sementes e/ou unidades de dispersão 

pertencentes à espécie em exame, ou como sendo a predominante na amostra e deve incluir 

todas as variedades botânicas e cultivares da espécie. Em outras sementes são incluídas as 

unidades de dispersão de qualquer outra espécie de planta que não aquela da semente pura. 

E, material inerte constitui-se nas unidades de dispersão e todos os outros materiais e 

estruturas não definidas como semente pura ou outras sementes (Brasil, 2009b).  

O grau de pureza física para sementes de soja deve ser de, no mínimo, 99% de 

sementes puras, segundo a Instrução Normativa nº 25 de 16 de dezembro de 2005, que 

estabelece as normas específicas e os padrões de identidade e qualidade para produção e 
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comercialização de sementes de algumas espécies, entre elas as de soja (Brasil, 2005). 

 

2.4.2 Teste de germinação 

 

Métodos de análise em laboratório, efetuados em condições controladas de alguns 

ou de todos os fatores externos, têm sido estudados e desenvolvidos de maneira a permitir 

germinação mais regular, rápida e completa de sementes de determinada espécie. Estas 

condições, consideradas ótimas, são padronizadas para que os resultados possam ser 

reproduzidos e comparados (Brasil, 2009b). 

O teste de germinação tem por objetivo determinar o potencial máximo de 

germinação de um lote de sementes, o qual pode ser usado para se estimar o valor para 

semeadura em campo e também para comparar a qualidade de diferentes lotes. A 

realização deste teste em condições de campo não é geralmente satisfatória, pois, dada à 

variação das condições ambientais, os resultados nem sempre podem ser fielmente 

reproduzidos (Brasil, 2009b). 

Assim, esse teste é realizado em laboratório sob condições ideais de temperatura, 

substrato, teores de umidade para o substrato e outros fatores que forneçam condições para 

que o lote de sementes possa expressar seu máximo potencial de germinação (Figliolia et 

al., 1993). Como substrato pode-se utilizar a areia e o papel, sendo este último o mais 

usado. Segundo Brasil (2009b), as sementes devem ser tomadas ao acaso, da porção 

“semente pura” da análise de pureza, sendo utilizadas 400 sementes. Após a semeadura, as 

amostras são acomodadas em germinadores. A duração do teste para cada espécie é 

indicada pelas RAS, pelo número de dias da contagem, o qual para a soja é de cinco a oito 

dias. 

A germinação de sementes em teste de laboratório consiste na emergência e 

desenvolvimento das estruturas essenciais do embrião, demonstrando sua aptidão para 

produzir uma planta normal sob condições favoráveis de campo. A porcentagem de 

germinação corresponde à proporção do número de sementes que produziu plântulas 

classificadas como normais. Além de plântulas normais, nesse teste também são avaliadas 

as categorias de plântulas anormais, sementes duras, sementes dormentes e sementes 

mortas (Brasil, 2009b). 

Plântulas normais são aquelas que mostram potencial para continuar seu 

desenvolvimento e dar origem a plantas normais, quando desenvolvidas sob condições 
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favoráveis. Para serem classificadas como normais, as plântulas devem estar de acordo 

com uma das seguintes categorias (Brasil, 2009b): 

� Plântulas intactas: aquelas com todas as suas estruturas essenciais bem desenvolvidas, 

completas, proporcionais e sadias; 

� Plântulas com pequenos defeitos: aquelas apresentando pequenos defeitos em suas 

estruturas essenciais, desde que mostrem desenvolvimento satisfatório e equilibrado, 

quando comparadas com uma plântula intacta do mesmo teste; 

� Plântulas com infecção secundária: aquelas que estão seriamente deterioradas devido à 

presença de fungos ou bactérias são classificadas como normais, se ficar evidente que a 

própria semente não é a fonte da infecção e se possa verificar que todas as estruturas 

essenciais estão presentes. 

Consideram-se plântulas anormais aquelas que não mostram potencial para 

continuar seu desenvolvimento e dar origem a plantas normais, mesmo crescendo em 

condições favoráveis. As seguintes plântulas são classificadas como anormais (Brasil, 

2009b): 

� Plântulas danificadas: aquelas com qualquer uma de suas estruturas essenciais ausentes 

ou tão danificadas que não possa ocorrer desenvolvimento proporcional; 

� Plântulas deformadas: aquelas com desenvolvimento fraco, ou com distúrbios 

fisiológicos, ou com estruturas essenciais deformadas, ou desproporcionais; 

� Plântulas deterioradas: aquelas com qualquer uma de suas estruturas essenciais muito 

infectadas ou muito deterioradas, como resultado de uma infecção primária (da própria 

semente), que comprometa o seu desenvolvimento normal. 

As sementes duras, dormentes e mortas estão dentro da categoria de sementes não 

germinadas. As sementes duras são as que permanecem sem absorver água por período 

mais longo que o normal, apresentando, portanto, ao final do teste, aspecto de sementes 

recém colocadas no substrato, isto é, não intumescidas. Este fenômeno é motivado pela 

impermeabilidade de seu tegumento à água, sendo, assim, um tipo de dormência. As 

sementes dormentes são aquelas que, embora viáveis, não germinam mesmo quando 

colocadas sob as condições especificadas para a espécie em teste. Algumas são até capazes 

de absorver água e intumescer, mas não germinam nem apodrecem até o final do teste. 

Nem todas as sementes classificadas como dormentes são viáveis, podendo haver entre 

elas sementes mortas. A viabilidade dessas sementes pode ser verificada pelo teste de 

tetrazólio. Já, as sementes mortas são aquelas que, ao final do teste, não germinam, não 
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estão duras, nem dormentes, geralmente apresentam-se amolecidas, atacadas por 

microorganismos e não apresentam sinal de início de germinação (Brasil, 2009b).  

Devido à possível ocorrência de chuvas freqüentes durante as fases de maturação e 

colheita da semente de soja, situação que pode ocorrer em diversas regiões produtoras 

brasileiras, poderá ser comum o problema de baixa germinação em laboratório, avaliando-

se pelo método do rolo-de-papel. Tais problemas são ocasionados pelos altos índices de 

infecção por Phomopsis spp. e/ou por Fusarium semitectum, o que pode resultar em altos 

índices de plântulas infectadas e de sementes mortas. Esse fato pode comprometer o 

sistema de avaliação da germinação adotado pelos laboratórios, uma vez que, nessa 

situação, lotes de boa qualidade podem apresentar baixa germinação; porém, a emergência 

a campo e a viabilidade, determinadas pelo teste de tetrazólio, podem ser elevadas. O uso 

dos testes de tetrazólio, de análise sanitária e de emergência em areia, conforme preconiza 

o Diagnóstico Completo da Qualidade da Semente de Soja (Diacom) da Embrapa Soja, 

evita a perda de lotes de boa qualidade, os quais, normalmente, seriam descartados, caso 

apenas o teste de germinação em substrato rolo de papel fosse utilizado (Embrapa, 2008). 

 

2.4.3 Teste de tetrazólio 

 

O teste de tetrazólio, ou teste de TZ como é comumente conhecido, permite 

conhecer a viabilidade e o vigor da semente, sem as interferências do processo de infecção 

causado por patógenos que acompanham-na. Além disso, permite diagnosticar os 

principais problemas que podem afetar sua qualidade, tais como dano mecânico, 

deterioração por umidade e dano por percevejo (Kryzanowski et al., 2006). 

Este teste tem se destacado principalmente para a soja, devido à sua rapidez, 

precisão e também pelo grande número de informações fornecidas. Além de avaliar a 

viabilidade e o vigor dos lotes, fornece o diagnóstico das possíveis causas da redução de 

sua qualidade: danos mecânicos, deterioração por umidade e danos por percevejo, que são 

os problemas que mais comumente afetam a qualidade fisiológica da semente de soja. 

Porém, além desses, os danos por secagem, por estresse hídrico e por geada podem 

também ser facilmente visualizados pelo teste. Aliás, o fornecimento desse diagnóstico tem 

sido o grande responsável pelo elevado índice de sua adoção no Brasil, pois, além de 

apontar os problemas de redução de qualidade das sementes, quando aplicado nas diversas 

etapas do sistema de produção, pode identificar os pontos de origem desses problemas. 
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Esta identificação permite que ações corretivas sejam adotadas, resultando na produção de 

sementes de alta qualidade (França Neto et al., 1998). 

O teste de tetrazólio baseia-se na atividade das enzimas desidrogenases (Smith & 

Throneberry, 1951; Smith, 1952; Copeland et al., 1959; Bulat, 1961; Moore, 1973; AOSA., 

1983), as quais catalizam as reações respiratórias nas mitocôndrias, durante a glicólise e o 

ciclo de Krebs (França Neto et al., 1998).  

Estas enzimas, particularmente a desidrogenase do ácido málico, reduzem o sal de 

tetrazólio (2,3,5-trifenil cloreto ou brometo de tetrazólio ou TCT) nos tecidos vivos. 

Quando a semente de soja é imersa na solução incolor de TCT, esta é difundida através dos 

tecidos, ocorrendo a reação de redução nas células vivas, que resulta na formação de um 

composto vermelho, estável e não-difusível, conhecido por trifenilformazan, conforme 

equação a seguir (França Neto et al., 1998): 

 

Sal de tetrazólio + H+                        desidrogenases                            Trifenilformazan 

           incolor                                                                                                   vermelho 

          difusível                                                                                             não difusível 

 

Quando o TCT é reduzido, formando o trifenilformazan, indica que há atividade 

respiratória nas mitocôndrias, significando que há viabilidade celular e do tecido. Portanto, 

a coloração resultante da reação é uma indicação positiva da viabilidade através da 

detecção da respiração em nível celular. Tecidos não viáveis não reagem e, 

conseqüentemente, não são coloridos. Sendo o tecido vigoroso, haverá a formação de um 

vermelho carmin claro; se o tecido está em deterioração, um vermelho mais intenso será 

formado, em virtude da maior intensidade de difusão da solução de TCT pelas membranas 

celulares comprometidas de tais tecidos; se o mesmo não é viável, a redução do sal não 

ocorrerá, e o tecido morto contrastará como branco (não colorido) com o tecido colorido 

viável (Moore, 1973). 

Para a soja, recomenda-se utilizar uma solução na concentração de 0,075%, pois 

esta permite a coloração adequada das sementes. Isto possibilita a visualização, com maior 

precisão, de danos mecânicos recentes, causados por abrasão, que normalmente não seriam 

detectados com o uso de soluções mais concentradas (0,5% a 1,0%), conforme sugerido na 

literatura internacional (Delouche et al., 1962; Grabe, 1970; AOSA, 1983; Moore, 1985). 

O teste deve ser realizado em 400 sementes, subdivididas em quatro repetições de 
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100 sementes, ou oito repetições de 50, retiradas ao acaso da porção “semente pura”. 

Também podem ser utilizadas 100 sementes (duas subamostras com 50 sementes cada), 

conforme sugerido por Moore (1973), França Neto (1981), AOSA (1983) e França Neto et 

al. (1988). O resultado é obtido pela porcentagem média das sementes viáveis. 

Para facilitar a absorção da solução de tetrazólio, o pré umedecimento da semente 

faz-se necessário. Estas são geralmente menos susceptíveis a danos durante o seu preparo 

para o teste, do que sementes secas, e podem ser cortadas ou perfuradas mais facilmente 

para expor o embrião à ação do tetrazólio. A coloração também é mais uniforme, 

facilitando sua avaliação (Brasil, 2009b). 

As sementes são inicialmente pré condicionadas em papel de germinação 

umedecido e mantidas a 25ºC por período de cerca de 16 horas. Caso haja a necessidade de 

maior rapidez, pode-se utilizar a metodologia alternativa, sugerida por Costa et al. (1998), 

realizando-se o pré condicionamento por 6 horas à temperatura de 41ºC, o que representa 

um ganho de 10 horas no preparo das sementes, sem que haja perda de precisão dos 

resultados. 

Após o pré condicionamento, as sementes são colocadas em copos plásticos, sendo 

totalmente submersas na solução de trabalho de tetrazólio (0,075%). Assim permanecem 

por aproximadamente 150 minutos a 180 minutos, à temperatura entre 35ºC e 40ºC. Esta 

operação deve ser realizada no escuro, uma vez que a solução de tetrazólio é sensível à luz 

(Lakon, 1949), a qual ocasiona a redução do sal. 

Ao final do período de coloração, a solução é descartada e as sementes são lavadas 

em água corrente e mantidas submersas até o final da avaliação, para evitar que se 

ressequem. Caso as sementes coloridas não venham a ser avaliadas de imediato, estas 

podem ser mantidas em refrigerador (5-10ºC) por período máximo de 24 horas (França 

Neto et al., 1998). 

 Conforme mencionado por Moore (1985), há três objetivos básicos na avaliação das 

sementes: a) determinar o potencial de germinação de um lote de sementes sob as 

condições mais ideais possíveis; b) categorizar as sementes em diferentes classes de 

viabilidade; e c) diagnosticar as possíveis causas que resultam na perda de sua viabilidade. 

Os dois primeiros objetivos podem ser alcançados pela interpretação de quatro 

características básicas: condição e cor dos tecidos após a coloração, pela localização e pelo 

tamanho das lesões.  

O objetivo principal do teste de tetrazólio é distinguir as sementes viáveis das não 
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viáveis. Uma avaliação cuidadosa, baseada nos padrões de coloração e de sanidade dos 

tecidos, torna possível separar diferentes categorias de sementes dentro desses dois grupos 

(Brasil, 2009b). 

Sementes viáveis são aquelas capazes de produzir plântulas normais em teste de 

germinação sob condições favoráveis, depois de superada a dormência, ou após a sua 

desinfecção, quando necessária. Tais embriões colorem-se completamente e, se 

parcialmente coloridos, os padrões de coloração apresentados ainda indicam que a semente 

está viável. Porções variáveis de tecido necrosado podem ser encontradas em diferentes 

regiões desses embriões parcialmente coloridos. A posição e o tamanho das áreas 

necrosadas, e não necessariamente a intensidade da coloração, determinam se tais sementes 

podem ser classificadas como viáveis. Estas diferenças de coloração devem também estar 

associadas à firmeza dos tecidos para serem consideradas como decisivas no 

reconhecimento e classificação das sementes viáveis (Brasil, 2009b). 

Já, sementes não viáveis são aquelas que não se enquadram nos requisitos 

anteriores e apresentam colorações não tão bem caracterizadas ou definidas e, ainda, com 

estruturas essenciais flácidas ou não coloridas. Sementes com desenvolvimento anormal do 

embrião ou de outra estrutura essencial devem ser consideradas como não viáveis, 

independentemente se coloridas ou não (Brasil, 2009b).  

De acordo com Moore (1985), tecidos vigorosos tendem a colorir gradual e 

uniformemente e, quando embebidos, apresentam-se túrgidos. A ocorrência de vermelho 

intenso é característica de tecidos em deterioração, que permitem maior difusão da solução 

de tetrazólio através de suas membranas celulares já comprometidas. Quando expostos ao 

ar, tais tecidos perderão a turgidez mais rapidamente que aqueles vigorosos. O branco 

identifica tecidos mortos, que não apresentam a atividade enzimática necessária para a 

produção do trifenilformazan. Tecidos mortos normalmente são flácidos e apresentam 

coloração branco opaca; mas podem ser amarelados, cinzentos ou esverdeados, 

principalmente quando sofreram danos causados por percevejos. Em algumas raras 

situações, tecidos mortos podem apresentar manchas avermelhadas, causadas pela 

atividades de certos fungos ou bactérias. Entretanto, tais tecidos são facilmente 

diferenciados dos viáveis, por serem extremamente flácidos e friáveis (França Neto et al., 

1998). 
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2.4.4 Testes de sanidade para detecção de Sclerotinia sclerotiorum 

 

A simples indicação das porcentagens de pureza, germinação e vigor de um lote de 

sementes não é suficiente para caracterizar a sua verdadeira qualidade. A condição 

sanitária é extremamente importante, considerando-se que as sementes são veículos de 

agentes fitopatogênicos, que nelas podem se alojar e com elas serem levados ao campo, 

provocando redução de germinação e vigor e originando focos primários de doenças 

(Goulart, 1997).  

Conforme Oliveira et al. (1999), sanidade de sementes refere-se à presença ou 

ausência de patógenos (fungos, bactérias, vírus, nematóides e insetos), considerando 

também anomalias fisiológicas, decorrentes de alterações nutricionais e condições 

climáticas adversas, seja no campo, no processamento ou durante o armazenamento. 

O objetivo do teste de sanidade é determinar o estado sanitário de uma amostra de 

sementes e, consequentemente, do lote, obtendo-se informações confiáveis para comparar 

a qualidade de diferentes lotes, fornecendo informações para programas de certificação, 

serviços de vigilância vegetal, tratamento de sementes, melhoramento de plantas e outros 

(Henning, 1994; Machado, 2000). 

 

2.4.4.1 Teste de sanidade em rolo de papel 

 

Este método para detecção de S. sclerotiorum é preconizado pelo Mapa, tanto para 

sementes de soja, quanto de feijão. São utilizadas 400 sementes, sendo estas distribuídas 

uniformemente em oito repetições de 50 sementes, sobre duas folhas de papel de 

germinação, tamanho 44 cm × 34 cm, umedecidas com água destilada, cobertas com uma 

terceira folha umedecida e, em seguida, procedendo-se ao enrolamento dos conjuntos. A 

desinfestação superficial das sementes é recomendada por meio de solução 1% de 

hipoclorito de sódio por três minutos. Os rolos de papel devem ser mantidos em câmara de 

incubação a 15-20ºC, na ausência de luz, acondicionados em recipientes com atmosfera 

próxima à saturação, à 20 ± 2ºC, pelo período de 14 dias. O uso de sacos plásticos pretos 

com perfurações pode dispensar o ambiente de saturação da câmara de incubação (Brasil, 

2009a). 

Para a avaliação das sementes, deve-se observar a presença de micélio tipicamente 

branco do fungo, com formação de escleródios negros, os quais apresentam forma esférica, 
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sendo irregulares e de tamanho de 2 mm a 10 mm, ao redor das sementes infectadas 

(Brasil, 2009a). 

 

2.4.4.2 Teste de sanidade pelo método neon 

 

Nasser et al. (1995) apresentaram um meio de cultura denominado meio neon, para 

detecção da viabilidade de escleródios de S. sclerotiorum. Esse meio é composto de 1,0 L 

de BDA (batata-dextrose-ágar) autoclavado + 150 mg de azul de bromofenol + 150 mg de 

penicilina G + 150 mg de estreptomicina, pH ajustado com HCl para 4,7.  

O princípio de sua utilização baseia-se na mudança de cor do meio, do azul para o 

amarelo, devido ao ácido oxálico produzido pelo patógeno. A presença de ácido altera o 

pH do meio, fazendo com que o azul de bromofenol, um indicador ácido-base, mude de cor 

quando o pH atinge valores entre 4,6 e 3,0 (Nasser et al., 1995). 

Originalmente, o meio foi desenvolvido no Canadá para detectar ascósporos e 

outros propágulos aéreos de S. sclerotiorum (Steadman et al., 1994). Peres et al. (1996) 

testaram este meio para detectar o patógeno em sementes de feijão e soja artificialmente 

infectadas, sem, contudo, comparar com outros métodos de detecção. Nasser et al. (1999) 

fizeram alterações em sua composição (1,0 L de BDA autoclavado + 75 mg de azul de 

bromofenol + 75 mg de cloranfenicol + 75 mg de ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D), 

sendo o pH ajustado com HCl para 4,7) e o utilizaram para detectar o fungo em sementes 

de feijão provenientes de várias áreas de produção comercial do Distrito Federal. Segunsdo 

estes autores, as vantagens desse meio foram a rapidez e a facilidade com que os resultados 

foram obtidos, entre um e dez dias, sendo que, ao final desse período, os escleródios já 

podiam ser observados. Sua desvantagem é que somente após a esterilização e o 

resfriamento do BDA é que os demais ingredientes podem ser adicionados e, então, feito o 

ajuste do pH. Este manuseio após a autoclavagem, além de trabalhoso, pode contaminar o 

meio de cultura. Seria conveniente que todos os ingredientes pudessem ser autoclavados e 

não fosse necessário ajustar o pH. 

Napoleão et al. (2006) modificaram o meio neon e o denominaram de neon-S. Os 

autores procuravam um antibiótico de amplo espectro e uma forma do ácido 2,4 D que 

suportassem a autoclavagem para serem incorporados ao novo meio. Desta maneira, o 

meio neon-S constitui-se de 1,0 L de BDA + 50 mg de azul de bromofenol + 50 mg de 

cloranfenicol + 50 mg de ácido livre 2,4-D. Faz-se a autoclavagem à 121°C por 20 
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minutos, a incubação das sementes à 19°C ±1°C no escuro, sendo a leitura realizada de 

sete a doze dias. Todos os novos ingredientes são adicionados antes da autoclavagem e o 

ajuste de pH é dispensado.  

As RAS recomendam a incubação em meio ágar-bromofenol (meio neon), no qual 

algumas modificações foram feitas com base nos meios anteriormente descritos. As 

sementes são colocadas em meio BDA contendo 150 mg.L-1 de azul de bromofenol, 150 

mg.L-1 de sulfato de estreptomicina e 150 mg.L-1 de penicilina G. Como alternativa ao uso 

dos antibióticos sulfato de estreptomicina e penicilina G, pode-se usar 50 mg de 

cloranfenicol. O pH final deve ser ajustado para 4,7, com HCl ou NaOH. O azul de 

bromofenol e os antibióticos são incorporados ao BDA fundido (50ºC) após autoclavagem 

(Brasil, 2009a). 

A partir do terceiro dia de incubação das sementes, as observações começam a ser 

realizadas para verificar a formação de halos amarelo avermelhados ao redor das sementes. 

A visualização de micélio superficial sobre o meio na zona do halo amarelado, partindo 

das sementes, confirma a presença do fungo em foco. Este método é específico para 

detecção de S. sclerotiorum, porém algumas espécies de Aspergillus, Rhizopus e 

Sclerotium podem também provocar alteração da cor do meio. Nestes casos, a formação de 

frutificações típicas dessas espécies pode ser facilmente distinguida de Sclerotinia (Brasil, 

2009a). 
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3 ETAPAS DO BENEFICIAMENTO NA QUALIDADE FÍSICA E FISIOLÓGICA E 

NA INCIDÊNCIA DE Sclerotinia sclerotiorum EM SEMENTES DE SOJA  

 

RESUMO 

 

A soja (Glycine max L. Merrill) é considerada a oleaginosa líder em produção e 
consumo em todo o mundo. Em campo, a cultura é infectada por grande número de 
doenças fúngicas e bacterianas, além de viroses e nematóides. Entre as doenças fúngicas, o 
mofo-branco, causado por Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary, tem se destacado como 
uma das mais graves. O patógeno sobrevive no solo por meio de estruturas de resistência 
(escleródios) e pode atacar mais de 400 espécies hospedeiras. O objetivo deste trabalho foi 
verificar o efeito das etapas do processo de beneficiamento na qualidade física e 
fisiológica, e na incidência de S. sclerotiorum em sementes de soja. Trabalhou-se com 
sementes de oito cultivares provenientes de campos de produção naturalmente infestados 
por S. sclerotiorum, situados em Vianópolis, Silvânia, Luziânia e Orizona, no Estado de 
Goiás, de duas safras (2009/2010 e 2010/2011). Foram coletadas amostras em cada etapa 
do fluxo do beneficiamento: na moega (recepção), após a pré-limpeza, no descarte um (da 
pré-limpeza), após a limpeza, após os classificadores de peneira (três tamanhos de 
peneira), após o espiral (três tamanhos de peneira), após a mesa de gravidade (três 
tamanhos de peneira) e no descarte dois (das etapas após a limpeza até o final do 
beneficiamento), totalizando 14 amostras. Foram realizadas as análises de teor de umidade, 
pureza física, testes de germinação e de tetrazólio e os testes para a detecção de S. 

sclerotiorum em rolo de papel e método neon. Foi realizada Análise de Componentes 
Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento e variáveis analisadas, além do estudo 
das correlações de Pearson entre as médias das variáveis analisadas nas etapas de 
beneficiamento, para cada cultivar. O beneficiamento de sementes de soja aprimora a 
qualidade do lote em termos de pureza física, germinação, viabilidade, vigor e sanidade, 
além de ser eficiente na eliminação de escleródios juntos às sementes. As etapas de pré-
limpeza e limpeza, realizadas pela máquina de ventilador e peneiras, reduzem 
significativamente os escleródios das sementes. Pureza física, germinação, viabilidade e 
vigor estão correlacionadas positivamente entre si, e negativamente com a massa de 
escleródios. A quantidade de escleródios encontrada em uma amostra não está 
necessariamente correlacionada com a incidência de Sclerotinia sclerotiorum na forma 
micelial, nas sementes. 
 
 
Palavras-chave: mofo-branco, pureza física, germinação, teste de tetrazólio, teste de 

sanidade, método neon. 
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ABSTRACT 

 

STAGES OF PROCESSING OVER THE PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL 

QUALITY AND INCIDENCE OF Sclerotinia sclerotiorum IN SOYBEAN SEEDS 

 
Soybean (Glycine max L. Merrill) is considered the worldwide leader in oilseed 

production and consumption. In the field, the crop is infected by a large number of fungal 
and bacterial diseases, as well as viruses and nematodes. Among the fungal diseases, the 
white mold, caused by Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary, has emerged as one of the 
most serious. The pathogen survives in soil through resistance structures (sclerotia) and 
can attack more than 400 host species. The objective of this study was to analyze the effect 
processing stages in physical and physiological quality, and in Sclerotinia sclerotiorum 
incidence in soybean seeds. Seeds from eight cultivars, coming from production fields, 
naturally infested with S. sclerotiorum, located in Vianópolis, Silvânia, Luziânia and 
Orizona in the State of Goiás, in the seasons 2009/2010 and 2010/2011 were studied. 
Samples were collected at each stage of processing: in the hopper (reception), after pre-
cleaning, discard one (pre-cleaning), after cleaning, after the sieve classifiers (three sieve 
sizes), after the spiral (three sieve sizes), after gravity table (three sizes of sieve) and 
discard two (after cleaning until the end of proocessing), totalizing 14 samples. The 
following analysis were done: moisture content, physical purity, germination and 
tetrazolium test, and tests for S. sclerotiorum detection in rolled paper and Neon method. 
Principal Components Analysis (PCA) was performed with the processing stages and 
variables, and Pearson correlations study between the averages of the variables in 
processing stages for each cultivar. Soybeans seed processing improves lot quality 
(physical purity, germination, viability, vigor and sanity, besides being efficient in the 
elimination of sclerotia together to the seeds. The stages of pre-cleaning and cleaning 
reduce significantly the sclerotia of the seeds. Physical purity, germination, viability and 
vigor are positively correlated together, and negatively with the mass of sclerotia. The 
amount of sclerotia found in a sample is not necessarily correlated with the incidence of 
Sclerotinia sclerotiorum in mycelial form, on the seeds. 
 

Key words: white mold, physical purity, germination, tetrazolium test, seed health tests, 
Neon method. 

 
 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

A soja (Glycine max L. Merrill) é, atualmente, uma das culturas de maior 

importância no Brasil e no mundo. Na safra 2010/2011, os EUA foi o maior produtor 

mundial do grão com 90,6 milhões de toneladas, seguidos pelo Brasil, com produção de 75 

milhões de toneladas (USDA, 2011). A cultura correspondeu à 48,3% da área total 

destinada à produção de grãos no País, destacando os estados de Mato Grosso, Paraná, Rio 

Grande do Sul e Goiás como maiores produtores. Goiás encontra-se em 4º lugar com 8,18 
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milhões de toneladas e produtividade média de 3.140 kg.ha-1, acima da média nacional de 

produtividade, a qual foi de 3.115 kg.ha-1 (Conab, 2010, 2011).  

Um dos grandes problemas na cultura refere-se ao mofo-branco (Sclerotinia 

sclerotiorum (Lib) de Bary), também conhecido como podridão de esclerotínia. Esta 

doença vem, comprovadamente, trazendo prejuízos significativos aos sojicultores de vários 

estados produtores, como Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e 

Bahia. No Sudoeste Goiano têm sido constatadas, tanto em áreas experimentais, quanto 

voltadas para produção comercial, perdas de até 60% na produtividade (Furlan, 2008). 

Além das perdas diretas, existem também aquelas indiretas, como a condenação da gleba 

para a produção de sementes, o aumento do custo de produção e os custos ambientais 

decorrentes do controle químico (Paula Junior et al., 2008). 

Além de atacar mais de 400 espécies hospedeiras, o patógeno pode sobreviver no 

solo por vários anos na ausência de hospedeiros, por meio de estruturas de resistência 

chamadas de escleródios (Bolton et al., 2006). Estes podem ser disseminados pelo 

transporte de solo contaminado, água de irrigação, misturados às fezes de animais que se 

alimentaram de plantas contaminadas e, ainda, misturados às sementes (Tu, 1998).  

Outros aspectos que também devem ser considerados, e que tornam o controle da 

doença difícil, são o uso de sementes contaminadas produzidas pelos próprios agricultores, 

a ausência de cultivares resistentes, o elevado número de ascósporos produzidos por 

apotécio e sua rápida e longa disseminação a partir da fonte produtora e a sua 

sobrevivência nas sementes sob a forma de micélio dormente ou de escleródios a elas 

aderidos (Leite, 2005). 

O micélio dormente, presente na testa e nos cotilédones das sementes, pode manter 

sua viabilidade por mais de três anos. Quando semeadas, e sob condições favoráveis de 

umidade e temperatura, o micélio se desenvolve e dá início à infecção. Muitas das 

sementes assim infectadas podem não germinar, mas podem produzir micélio e 

escleródios, como observou Tu (1998). Os escleródios, por sua vez, podem germinar 

produzindo micélio ou apotécios e atacar grande número de plantas (Napoleão, 2001). 

Além do aspecto sanitário, após a colheita, as sementes podem estar misturadas 

com impurezas e outros materiais indesejáveis, os quais também devem ser removidos, 

objetivando melhorar a qualidade física e fisiológica do lote (Silveira & Vieira, 1982; 

Borges et al., 1991). 

Diante disso, o beneficiamento das sementes de soja pode ser uma ferramenta útil 
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para o controle de S. sclerotiorum, pois pode diminuir ou eliminar, além das sementes 

contaminadas/infectadas, os escleródios a elas associados (Napoleão, 2001). Além disso, 

pode ainda melhorar a qualidade física e fisiológica do lote, tendo em vista que o 

funcionamento de suas diversas máquinas de processamento se baseia nas diferenças das 

características físicas entre as sementes e as impurezas, ocorrendo a separação entre 

ambas, e possibilitando o enquadramento do lote em padrões qualitativos pre-

estabelecidos (Douglas, 1982). Constitui-se, assim, em uma etapa essencial na produção 

de sementes de alta qualidade, visto que essas precisam ser beneficiadas e manipuladas de 

forma adequada (Fessel et al., 2003). 

É importante que o lote tenha características físicas e fisiológicas que permitam às 

sementes estabelecerem uma população adequada de plantas (Krzyzanowski et al., 1991). 

Dessa maneira, a seqüência de equipamentos utilizada no beneficiamento das sementes é 

fundamental para obtenção de produto com as características desejáveis para a semeadura. 

A máquina de ventilador e peneiras (MVP) é considerada indispensável no processamento 

de sementes, pelo fato de realizar sua limpeza; há casos em que, dependendo da espécie e 

do lote de sementes, fica dispensado o uso adicional de outros equipamentos (Davila, 

1986; Aguirre & Peske, 1992).  

No beneficiamento de várias espécies, uma das características que encontra maior 

grau de variabilidade é o tamanho das sementes, sendo uma das mais utilizadas neste 

processo. O tamanho é definido pelas dimensões de comprimento, largura e espessura 

(Carvalho & Nakagawa, 2000). Na cultura da soja, para separar e classificar de acordo com 

estas duas últimas dimensões são utilizadas peneiras planas nos equipamentos 

denominados classificadores de peneiras. 

Esta separação e classificação se torna importante na medida em que vários autores 

mencionam a existência de uma relação entre as propriedades físicas da semente e sua 

viabilidade e vigor (Matthews & Boyd, 1969). De acordo com Wetzel (1979), sementes de 

soja de maior tamanho apresentaram germinação e vigor superiores ao das menores; o 

mesmo comportamento foi observado em sementes de milho, por Scotti & Krzyzanowski 

(1977) e por Silva & Marcos Filho (1979). Porém, Potts & Vaughan (1977) não 

observaram relação direta da qualidade fisiológica com o tamanho da semente de soja. 

O tamanho e a densidade da semente, ainda que não apresentem influências sobre a 

capacidade de germinar, interferem no vigor. Por outro lado, Silva Filho (1994) afirmou 

que a classificação de sementes de soja, por tamanho e densidade, melhorou o desempenho 
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das plantas na fase de estabelecimento (Nakagawa, 1986). 

Além disso, existe uma relação entre a densidade específica das sementes e o 

desempenho no campo (Baskin, 1990). A mesa de gravidade interfere positivamente, na 

qualidade fisiológica do lote, ao remover as sementes de menor densidade, normalmente 

mal formadas, partidas, atacadas por insetos ou patógenos e deterioradas (Schinzel, 1983; 

Lollato & Silva, 1984; Cabrera, 1990; Baudet & Misra, 1991; Buitrago et al., 1991; 

Alexandre, 1994; Silva Filho, 1994; Bicca et al., 1995).  

Amaral et al. (1984) verificaram que o uso de máquinas de ar e peneiras e da mesa 

de gravidade eliminou materiais indesejáveis, aumentando a pureza física e sanitária em 

sementes de ervilha (Pisum sativum L.). Resultados semelhantes foram obtidos por 

Lollato & Silva (1984) e por Buitrago et al. (1991), constatando que sementes de feijão 

(Phaseolus vulgaris L.) beneficiadas na mesa de gravidade apresentaram qualidades física, 

fisiológica e sanitária superiores. Da mesma forma, Lollato & Silva (1984) observaram 

que a mesa de gravidade foi eficiente na separação de sementes do feijoeiro em relação à 

sua sanidade, direcionando aquelas contaminadas com Rhizoctonia solani e com Fusarium 

spp., para a extremidade inferior da descarga. Isto ocorreu em decorrência de sua menor 

densidade. Assim, justifica-se a utilização da mesa de gravidade na classificação das 

sementes dessa cultura, visando aprimorar, dentre outras, a qualidade sanitária dos lotes. 

O objetivo deste trabalho foi analisar o efeito das etapas do processo de 

beneficiamento na qualidade física e fisiológica, e na incidência de Sclerotinia 

sclerotiorum, comparando dois metódos de análise, em sementes de oito cultivares de soja. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizadas sementes de soja provenientes de campos de produção situados 

em Vianópolis, Silvânia, Luziânia e Orizona, no Estado de Goiás, de duas safras: 

2009/2010 com cinco cultivares (NA 7255 RR, A 7002, NS 7476, AN 8500 e BRS 

Valiosa RR), e 2010/2011 com seis cultivares (NA 7255 RR, NA 7337 RR, NA 7620 RR, 

NA 8015 RR, AN 8500 e BRS Valiosa RR). Os campos de produção encontravam-se 

naturalmente infestados por Sclerotinia sclerotiorum em ambas as safras. 

Foram coletadas amostras de aproximadamente 1,5 kg de sementes em cada etapa 

do fluxo do beneficiamento em uma Usina de Beneficiamento de Sementes (UBS) 

localizada em Vianópolis, sendo: na moega (recepção), após a pré-limpeza, no descarte 
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um (da pré-limpeza), após a limpeza, após os classificadores de peneira (três tamanhos de 

peneira), após o espiral (três tamanhos de peneira), após a mesa de gravidade (três 

tamanhos de peneira) e no descarte dois (das etapas após a limpeza até o final do 

beneficiamento), totalizando 14 amostras (Figura 3.1). 

Na safra 2009/2010, as sementes das cultivares A 7002, NA 7255 RR e BRS 

Valiosa RR passaram por todas essas etapas do beneficiamento. Já, as cultivares NS 7476 e 

AN 8500 passaram apenas por duas classificações de peneiras e, consequentemente, duas 

classificações de espiral e duas da mesa de gravidade. A descrição das amostras e os 

tamanhos das peneiras estão listadas na Tabela 3.1 (safra 2009/2010) e Tabela 3.2 (safra 

2010/2011).  

Após a coleta, as amostras foram encaminhadas à Escola de Agronomia e 

Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), onde foram 

homogeneizadas e divididas em sub-amostras. Assim, obteve-se a amostra de trabalho, 

cujo peso variou de 500 g a 515 g. As análises foram realizadas segundo as Regras para 

Análise de Sementes-RAS (Brasil, 2009b), ocorrendo no mês de maio para a safra 

2009/2010 e nos meses de abril e maio para a safra 2010/2011, sendo: 

� teor de umidade; 

� pureza física, observando-se também a presença de escleródios, os quais eram 

separados, contabilizados e determinada a massa total presente na amostra; 

� teste de germinação: quatro repetições de 50 sementes; 

� teste de tetrazólio: quatro repetições de 50 sementes. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
1: Moega                                   4: Após limpeza                                                              11, 12, 13: Após mesa de gravidade 
2: Após pré-limpeza                 5, 6, 7: Após classificadores de peneiras                        14: Descarte 2 
3: Descarte 1                            8, 9, 10: Após espiral 
 

 

 

Figura 3.1. Fluxograma dos locais de coleta de amostras de sementes de soja (Glycine max) em Usina de Beneficiamento de 

Sementes de Vianópolis, Goiás. Goiânia, 2012. 
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Tabela 3.1. Etapas do beneficiamento de sementes de cinco cultivares de soja (Glycine max) 

da safra 2009/2010. Goiânia, 2012. 

Cultivar Identificação 
da amostra NA 7255 RR A 7002 NS 7476 AN 8500 BRS Valiosa RR 
1 Moega Moega Moega Moega Moega 

 

2 Pré-limpeza Pré-limpeza Pré-limpeza Pré-limpeza Pré-limpeza 
 

3 Descarte 1 Descarte 1 Descarte 1 Descarte 1 Descarte 1 

4 Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza 
 

5 Classificação 
5,5 mm 

Classificação 
5,25 mm 

Classificação 
5,5 mm 

Classificação 
5,25 mm 

Classificação 
6,0 mm 

 

6 Classificação 
6,0 mm 

Classificação 
5,5 mm 

Classificação 
6,5 mm 

Classificação 
6,0 mm 

Classificação 
6,5 mm 

 

7 Classificação 
6,5 mm 

Classificação 
6,0 mm 

____ 
 

____ 
 

Classificação 
7,0 mm 

 

8 Espiral 
5,5 mm 

Espiral 
5,25 mm 

Espiral 
5,5 mm 

Espiral 
5,25 mm 

Espiral 
6,0 mm 

 

9 Espiral 
6,0 mm 

Espiral 
5,5 mm 

Espiral 
6,5 mm 

Espiral 
6,0 mm 

Espiral 
6,5 mm 

 

10 Espiral 
6,5 mm 

Espiral 
6,0 mm 

____ 
 

____ 
 

Espiral 
7,0 mm 

 

11 Mesa de 
gravidade 
5,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
5,25 mm 

Mesa de 
gravidade 
5,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
5,25 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,0 mm 

 

12 Mesa de 
gravidade 
6,0 mm 

Mesa de 
gravidade 
5,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,0 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,5 mm 

 

13 Mesa de 
gravidade 
6,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,0 mm 

____ 
 

____ 
 

Mesa de 
gravidade 
7,0 mm 

 

14 Descarte 2 Descarte 2 Descarte 2 Descarte 2 Descarte 2 

 

 

Para a detecção de S. sclerotiorum, foram realizadas as seguintes análises, segundo as 

RAS (Brasil, 2009b): 

� teste de sanidade em rolo de papel: quatro repetições de 50 sementes; 

� teste de sanidade pelo método neon ou meio ágar-bromofenol: oito repetições de 25 

sementes. Foram realizadas algumas modificações no teste descrito pelas RAS, usando 75 

mg.L-1 de azul de bromofenol e 50 mg.L-1 de cloranfenicol (Nasser et al., 1999; Napoleão 

et al., 2006). O azul de bromofenol e os antibióticos foram incorporados ao meio batata-

dextrose-ágar (BDA) fundido (50ºC) após autoclavagem. As placas foram expostas ao 
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escuro, a 18ºC por 7-12 dias. A partir do terceiro dia de incubação, as leituras foram 

realizadas para verificar a formação de halos amarelo avermelhados ao redor das sementes. 

A mudança de cor do meio, do azul para o amarelo, ocorre devido ao ácido oxálico 

produzido pelo patógeno. A presença de ácido altera o pH do meio, fazendo com que o azul 

de bromofenol, um indicador ácido-base, mude de cor quando o pH atinge valores entre 4,6 

e 3,0 (Nasser et al., 1995). 

 

Tabela 3.2. Etapas do beneficiamento de sementes de seis cultivares de soja (Glycine max) da 

safra 2010/2011. Goiânia, 2012. 

Cultivar 
Identificação 
da amostra NA 7255 RR NA 7337 RR NA 7620 RR NA 8015 RR AN 8500 

BRS  
Valiosa RR 

1 Moega Moega Moega Moega Moega Moega 
 

2 Pré-limpeza Pré-limpeza Pré-limpeza Pré-limpeza Pré-limpeza Pré-limpeza 
 

3 Descarte 1 Descarte 1 Descarte 1 Descarte 1 Descarte 1 Descarte 1 

4 Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza 
 

5 
Classificação 

5,5 mm 
Classificação 

5,5 mm 
Classificação 

5,5 mm 
Classificação 

5,5 mm 
Classificação 

5,5 mm 
Classificação 

6,0 mm 
 

6 
Classificação 

6,0 mm 
Classificação 

6,0 mm 
Classificação 

6,0 mm 
Classificação 

6,5 mm 
Classificação 

6,0 mm 
Classificação 

6,5 mm 
 

7 
Classificação 

6,5 mm 
Classificação 

6,5 mm 
Classificação 

6,5 mm 
Classificação 

7,0 mm 
Classificação 

6,5 mm 
Classificação 

7,0 mm 
 

8 
Espiral 5,5 

mm 
Espiral 5,5 

mm 
Espiral 5,5 

mm 
Espiral 5,5 mm Espiral 5,5 

mm 
Espiral 6,0 

mm 
 

9 
Espiral 6,0 

mm 
Espiral 6,0 

mm 
Espiral 6,0 

mm 
Espiral 6,5 mm Espiral 6,0 

mm 
Espiral 6,5 

mm 
 

10 
Espiral 6,5 

mm 
Espiral 6,5 

mm 
Espiral 6,5 

mm 
Espiral 7,0 mm Espiral 6,5 

mm 
Espiral 7,0 

mm 
 

11 

Mesa de 
gravidade 
5,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
5,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
5,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
5,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
5,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,0 mm 

 

12 

Mesa de 
gravidade 
6,0 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,0 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,0 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,0 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,5 mm 

 

13 

Mesa de 
gravidade 
6,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
7,0 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
7,0 mm 

 

14 Descarte 2 Descarte 2 Descarte 2 Descarte 2 Descarte 2 Descarte 2 
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O estudo das relações entre as etapas do beneficiamento e as varáveis analisadas foi 

realizado por meio do exame das correlações dessas variáveis com eixos de ordenação gerados 

por técnica de análise multivariada. A técnica utilizada foi a Análise de Componentes 

Principais – ACP ou PCA (do inglês Principal Component Analysis). 

A PCA desenvolvida por Pearson (1901) é uma técnica estatística de análise 

multivariada que busca, através de transformações lineares, descrever a interrelação das 

variáveis em estudo, explicando a estrutura de interdependência dessas e criando, assim, um 

novo conjunto com o número de variáveis inferior ao conjunto original, diminuindo a 

dimensionalidade dos dados. Para o cálculo dos Componentes Principais (CP), obtém-se os 

autovalores e os autovetores a partir da matriz de correlação entre as variáveis desse conjunto 

(Hammer et al., 2001). 

Os CP são combinações lineares não correlacionadas cujas variâncias são tão grandes 

quanto possíveis. O primeiro CP é a combinação linear com máxima variância. O segundo CP 

é aquela combinação que não está correlacionada com a primeira e representa a segunda maior 

parte da variância restante (Dillon & Goldstein, 1984; Manly, 1994). 

A PCA foi realizada a partir de uma matriz matemática correlacionando etapas de 

beneficiamento (14) versus variáveis analisadas (8), através do programa estatístico PAST 

(Hammer et al., 2001). As variáveis incluídas na matriz foram: teor de umidade, pureza física, 

massa de escleródios, germinação, viabilidade, vigor, incidência de esclerotínia pelo teste de 

sanidade em rolo de papel e incidência de esclerotínia pelo método neon. Seguindo 

procedimentos preconizados por ter Braak (1986, 1987) e por Palmer (1993), antes da análise 

fez-se a padronização dos valores destas variáveis para média zero e variância igual à unidade, 

a fim de remover disparidades nas unidades de medida das diferentes variáveis. Fazendo-se 

isso, todas as variáveis têm o mesmo peso na análise, pois todas têm a mesma variância. A 

PCA de correlação é adequada para quando as variáveis foram medidas em unidades 

diferentes ou quando a variância de cada variável é muito diferente uma das outras (Hammer 

et al., 2001). 

Foram realizadas análises de PCA para cada cultivar separadamente, gerando seus 

respectivos diagramas de ordenação e um diagrama de ordenação geral com todas as 

cultivares, por safra analisada. Também foi realizado o estudo das correlações de Pearson 

(Steel & Torrie, 1960) entre as médias das variáveis analisadas nas etapas do beneficiamento, 
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para cada cultivar. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 Qualidade física 

 

No presente trabalho, no momento de recebimento das sementes na UBS, estas 

possuíam umidade de 13,4% e 13,0%, em média, nas safras 2009/2010 e 2010/2011, 

respectivamente (Tabela 3.3). Segundo França Neto et al. (2007), os níveis de danos 

mecânicos são reduzidos se a semente de soja for colhida tão logo seja possível, após atingir 

conteúdos de água entre 13,0% e 14,0%. Durante a colheita, semente seca, ou seja, aquela com 

conteúdo abaixo de 12,0%, tenderá a apresentar danos mecânicos imediatos, caracterizados 

por fissuras, rachaduras e quebras. Já semente com conteúdo acima de 14% é mais suscetível 

aos danos mecânicos latentes, caracterizados por amassamentos e abrasões.  

No momento das avaliações, as amostras das cinco cultivares da safra 2009/2010 

apresentaram, em média, entre 7,0% e 10,2% de umidade, estando os valores médios para 

cada cultivar entre 7,2% e 9,9%. Já, nas amostras das seis cultivares da safra 2010/2011, o teor 

de umidade estava entre 8,3% e 13,3%, sendo os valores médios para cada cultivar entre 8,8% 

e 12,2% (Tabela 3.3). 

Durante as operações de beneficiamento das sementes, o teor de umidade pode 

influenciar negativamente as suas qualidades física e fisiológica, por ficarem mais suscetíveis 

ao dano mecânico. Sementes com baixos graus de umidade (8,0%) são mais suscetíveis ao 

dano mecânico imediato, do que aquelas com maiores graus de umidade (13,0%) (Jijon & 

Barros, 1983; França Neto & Henning, 1984). 

A viabilidade das sementes e, conseqüentemente, sua maior ou menor longevidade, 

dependem da interação de vários fatores, entre os quais o teor de água ocupa lugar de 

indiscutível destaque. A tentativa de identificar a quantidade de água presente nas sementes 

tem sido efetuada por vários pesquisadores, com a utilização da expressão “teor de umidade”. 

O alto teor de água pode afetar a qualidade da semente tanto no período de armazenamento, 

como também durante as operações de beneficiamento (Carvalho & Nakagawa, 2000). 



Tabela 3.3. Teor médio de umidade (%) em sementes de diferentes cultivares de soja (Glycine max) durante o beneficiamento, nas 

safras 2009/2010 e 2010/2011. Goiânia, 2012.  

Safra 2009/2010  Safra 2010/2011 

Amostra1 NA  
7255 RR 

A 7002 NS 7476 AN 8500 
BRS  

Valiosa  
RR 

 
NA  

7255 RR 
NA  

7337 RR 
NA  

7620 RR 
NA 

8015 RR 
AN 8500 

BRS 
Valiosa 

RR 
Recebimento na  
UBS 

11,0 11,5 13,0 14,7 16,7  13,8 13,0 13,3 13,3 12,0 12,6 

1 7,3 9,0 7,6 7,9 10,1  9,1 11,7 10,3 13,0 10,9 8,8 
2 7,5 8,2 7,3 7,8 10,0  9,3 12,5 10,8 12,8 11,3 8,6 
3 8,7 8,4 7,6 8,0 10,2  9,9 13,3 9,4 12,1 11,2 8,7 
4 7,3 8,4 7,0 7,6 10,0  9,8 9,7 9,8 12,1 9,5 8,7 
5 9,0 8,5 7,0 7,7 10,0  9,8 9,9 9,7 12,2 9,7 8,5 
6 8,5 8,7 7,0 7,4 9,8  9,7 9,7 10,0 12,3 9,8 8,6 
7 8,0 8,1 - - 9,9  9,7 9,8 9,9 12,3 9,6 8,3 
8 8,2 8,3 7,7 7,4 9,9  9,6 9,6 9,8 11,9 9,8 8,9 
9 7,8 8,1 7,0 7,3 9,9  9,5 9,9 9,5 12,1 9,7 9,1 
10 7,9 7,7 - - 9,9  9,6 10,0 9,1 12,0 9,5 9,0 
11 8,0 9,1 7,1 7,3 9,9  9,9 10,0 9,9 11,9 9,5 9,0 
12 7,9 9,0 7,0 7,2 9,8  9,4 9,4 9,5 11,9 9,4 9,5 
13 7,5 7,6 - - 10,0  9,4 9,8 9,7 12,4 9,4 9,3 
14 7,3 7,7 7,4 7,7 10,0  9,6 9,9 9,8 12,0 9,4 9,7 
Média2 7,9 8,4 7,2 7,5 9,9  9,5 10,1 9,8 12,2 9,8 8,8 
1 1-moega; 2-após pré-limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7-após classificadores de peneira; 8 a 10-após espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade; 14-
descarte dois. 
2 desconsiderando as amostras de descarte (3 e 14) e a de recebimento na UBS. 



Segundo Marcos Filho (1994), a qualidade física compreende a pureza e a condição 

física da semente. A pureza física é caracterizada pela proporção dos componentes físicos 

presentes no lote de sementes e materiais inertes. A condição física é caracterizada pelo teor 

de água, tamanho, coloração, densidade, danos mecânicos e injúrias causadas por insetos e 

infecções por doenças. 

Em termos de pureza física, considerando-se as duas safras, essa variou de 17,23% 

(NA 7337 RR e AN 8500) a 100%, sendo os menores valores pertencentes às amostras do 

descarte um (amostra 3). Nas demais etapas do beneficiamento, logo após a limpeza, as 

sementes já apresentaram valores de pureza física acima de 99%; exceção à cultivar AN 8500 

(safra 2009/2010), com 97,85% de pureza física somente nesta etapa, sendo, nas seguintes, 

valores acima de 99% (Tabelas 3.4 e 3.5). De acordo com a Instrução Normativa nº 25 do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Brasil, 2005), o padrão mínimo de 

pureza física para comercialização de sementes de soja das categorias certificadas, S1 e S2 é 

de 99%. Dessa forma, nota-se que o beneficiamento, já a partir das etapas de pré-limpeza e 

limpeza (amostras 2 e 4), possibilitou alcançar o padrão mínimo exigido, chegando a 100% de 

pureza física na etapa final (após a mesa de gravidade). As impurezas observadas nas amostras 

eram constituídas de restos culturais, de sementes menores que a sua metade e de tegumento.  

Verificou-se, portanto, que as máquinas de ventiladores e peneiras (MVP) utilizadas 

nas etapas de pré-limpeza e limpeza, aprimoraram a qualidade física do lote de sementes. 

Posteriormente, a associação dos equipamentos de classificação em peneiras, espiral e mesa 

de gravidade, padronizou as sementes com base em suas características físicas, descartando 

aquelas consideradas fora do padrão para as cultivares específicas. Krzyzanowski & Santos 

Filho (1984) concluíram que a associação de MVP com a mesa de gravidade também foi 

benéfica, elevando o valor cultural de sementes de desmódio (Desmodium intortum (Mill.) 

Urb.) de 14,4% para 74,0%. 

 

 



Tabela 3.4. Pureza física (P.F.) de sementes de cinco cultivares de soja (Glycine max) e massa de escleródios (Escl.) associados a 

sementes, na safra 2009/2010. Goiânia, 2012.  

NA 7255 RR A 7002 NS 7476 AN 8500 BRS Valiosa RR 
Amostra1 

P.F. (%) Escl. (g) P.F. (%) Escl. (g) P.F. (%) Escl. (g) P.F. (%) Escl. (g) P.F. (%) Escl. (g) 
1 96,89 0,0111 96,83 0,2851 98,13 0,3186 97,96 0,0576 96,28 0,0970 
2 99,82 0,0000 99,65 0,0513 99,41 0,0000 99,64 0,0000 99,32 0,0000 
3 23,91 1,0794 90,29 0,7899 34,62 1,9444 75,00 1,1909 24,85 0,2235 
4 99,91 0,0000 99,61 0,0000 99,94 0,0000 97,85 0,0000 99,92 0,0000 
5 99,94 0,0000 99,85 0,0000 99,96 0,0000 99,62 0,0000 99,96 0,0000 
6 99,89 0,0000 99,83 0,0000 99,96 0,0000 99,43 0,0250 99,91 0,0000 
7 99,72 0,0000 99,72 0,0000 - - - - 99,87 0,0000 
8 100,00 0,0000 99,96 0,0000 99,97 0,0000 99,80 0,0000 99,96 0,0000 
9 99,93 0,0000 99,95 0,0000 99,98 0,0000 99,91 0,0000 100,00 0,0000 
10 99,78 0,0000 99,75 0,0000 - - - - 99,99 0,0000 
11 100,00 0,0000 100,00 0,0000 100,00 0,0000 99,97 0,0000 100,00 0,0000 
12 100,00 0,0000 99,99 0,0000 100,00 0,0000 99,98 0,0000 100,00 0,0000 
13 100,00 0,0000 100,00 0,0000 - - - - 99,99 0,0000 
14 98,91 0,2032 97,82 0,1515 99,24 0,0000 93,79 0,0000 96,38 0,1450 
Média2 99,65 0,0009 99,59 0,0280 99,70 0,0354 99,35 0,0092 99,60 0,0081 
1 1-moega; 2-após pré-limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7- após classificadores de peneira; 8 a 10-após espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade; 
  14-descarte dois; 
2 desconsiderando as amostras de descarte (3 e 14). 

 
 



Tabela 3.5. Pureza física (P.F.) de sementes de seis cultivares de soja (Glycine max) e massa de escleródios (Escl.), na safra 

2010/2011. Goiânia, 2012.  

NA 7255 RR NA 7337 RR NA 7620 RR NA 8015 RR AN 8500 BRS Valiosa RR 
Amostra1 

P.F. (%)  Escl. (g) P.F. (%)  Escl. (g) P.F. (%)  Escl. (g) P.F. (%)  Escl. (g) P.F. (%)  Escl. (g) P.F. (%)  Escl. (g) 
1 98,99 0,0293 98,52 0,0454 97,40 5,1687 97,97 0,5812 96,67 1,2277 98,22 0,0382 
2 99,29 0,0000 99,86 0,0000 99,43 0,0000 99,52 0,0000 99,37 0,0565 99,37 0,0000 
3 20,93 0,5851 17,23 0,2468 17,60 27,8000 24,57 10,0099 50,09 12,3936 23,03 1,0560 
4 99,60 0,0000 99,62 0,0000 99,80 0,0000 99,74 0,0000 99,71 0,0000 99,96 0,0000 
5 99,89 0,0000 99,32 0,0000 98,97 0,0000 99,72 0,0000 99,94 0,0000 99,97 0,0000 
6 99,82 0,0000 99,88 0,0000 99,80 0,0000 99,85 0,0000 99,80 0,0000 99,96 0,0000 
7 99,68 0,0000 99,82 0,0000 99,84 0,0000 99,85 0,0000 99,13 0,0000 99,98 0,0000 
8 99,91 0,0000 99,94 0,0000 99,95 0,0000 99,83 0,0000 99,99 0,0000 100,00 0,0000 
9 99,95 0,0000 99,98 0,0000 100,00 0,0000 99,96 0,0000 99,93 0,0000 100,00 0,0000 
10 99,90 0,0000 99,96 0,0000 99,94 0,0000 99,91 0,0000 99,91 0,0000 100,00 0,0000 
11 100,00 0,0000 99,97 0,0000 99,88 0,0000 99,96 0,0000 99,98 0,0000 100,00 0,0000 
12 99,99 0,0000 100,00 0,0000 100,00 0,0000 100,00 0,0000 99,87 0,0000 100,00 0,0000 
13 100,00 0,0000 100,00 0,0000 100,00 0,0000 99,99 0,0000 99,90 0,0000 100,00 0,0000 
14 91,98 0,1596 97,29 0,0000 96,60 0,0460 97,20 0,0000 97,54 0,1557 98,95 0,0000 
Média2 99,75 0,0024 99,74 0,0038 99,58 0,4307 99,69 0,0484 99,51 0,1070 99,79 0,0032 
1 1-moega; 2-após pré limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7-após classificadores de peneira; 8 a 10-após espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade; 14 
  descarte dois; 
2  desconsiderando as amostras de descarte (3 e 14). 

 



Foi observada a presença de escleródios na primeira etapa do beneficiamento (moega) 

e nas amostras da etapa do descarte um, em todas as cultivares, e no descarte dois para a 

maioria das cultivares, nas duas safras. A maior quantidade de escleródios nas amostras do 

descarte um (amostra 3) demonstra a importância da semente passar pela etapa de pré-limpeza. 

Foram encontrados de dois a 201 escleródios (0,1110 g a 1,9444 g), e de um a mais de 3.000 

escleródios (0,0293 g a 27,8000 g) por amostra, nas safras 2009/2010 e 2010/2011, 

respectivamente. A partir da etapa de pré-limpeza, associada à etapa de limpeza, não foram 

mais encontrados escleródios, com exceção da cultivar AN 8500 em uma das etapas 

intermediárias (amostra 6) da linha de beneficiamento (Tabelas 3.4 e 3.5). 

O beneficiamento é uma ferramenta útil para o controle de S. sclerotiorum, pois pode 

diminuir ou eliminar os escleródios associados às sementes, mostrando ser eficiente na 

eliminação do inóculo na forma de escleródios. Com isso, o beneficiamento pode ajudar a 

reduzir a quantidade de inóculo que poderia retornar às áreas de plantio na forma de 

escleródios. Como visto neste trabalho, houve a remoção total dos escleródios durante o 

beneficiamento das sementes (Tabelas 3.4 e 3.5). 

Napoleão (2001), trabalhando com duas cultivares de sementes de feijão e em duas 

safras, encontrou em uma safra 389 escleródios no resíduo da cultivar Diamante Negro e 91 na 

cultivar Pérola. Segundo o autor, esta diferença entre as cultivares se deve ao fato de que uma 

variedade é de porte ereto, e com isso, suas vagens raramente tocam o solo, sendo mais 

tardiamente contaminadas, pois dependem do contato de pétalas infectadas pelos ascósporos 

ou do contato de plantas doentes. Por serem infectadas mais tardiamente, as vagens não se 

destacam das plantas, como ocorre com as que são infectadas muito precocemente. Com isso, 

os escleródios ali produzidos são levados junto com as vagens para o beneficiamento. Na safra 

seguinte, o autor encontrou, em média, quatro escleródios para a cultivar Diamante Negro e 

cinco para a Pérola.  

Se se considerar que o mofo-branco na soja é uma doença monocíclica, ou seja, apenas 

o inóculo inicial é responsável pela quantidade de doença, o beneficiamento das sementes 

pode representar um grande passo para a redução desse inóculo e, conseqüentemente, da 

doença. Este processo torna-se mais importante ainda sabendo-se que o mofo-branco não é 

uma doença tipicamente monocíclica, pois uma planta, após atacada, pode entrar em contato 

com plantas sadias e disseminar o patógeno através do contato planta a planta (Napoleão, 
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2001). 

 

3.3.2 Qualidade fisiológica 

 

Considerando todas as etapas do beneficiamento, exceto as de descarte (amostras 3 e 

14), na safra 2009/2010, as amostras de sementes apresentaram, em média, germinação entre 

70,5% e 91,0% (média de 80,0%), viabilidade de 72,0% à 90,0% (média de 82,2%), e vigor 

variando de 59,0% à 83,0% (média de 68,6%) (Tabela 3.6). Já na safra 2010/2011, estes 

valores foram maiores do que na safra anterior, sendo a germinação entre 79,5% e 90,0% 

(média de 85,1%), viabilidade de 82,0% à 99,0% (média de 90,7%), e vigor variando de 

70,0% à 94,0% (média de 81,2%) (Tabela 3.7). Os valores médios de germinação também 

estão de acordo com a Instrução Normativa nº 25 do Mapa (Brasil, 2005), a qual preconiza 

que o padrão mínimo de germinação para comercialização de sementes de soja das categorias 

certificadas, S1 e S2 é de 80%. 

De forma geral, tanto entre as diferentes etapas do beneficiamento, quanto entre as 

cultivares, os resultados do teste de germinação foram inferiores aos de viabilidade pelo teste 

de tetrazólio; comportamento contrário foi observado somente nas cultivares A 7002 e BRS 

Valiosa RR (safra 2009/2010). Nestas mesmas cultivares houve aumento da porcentagem de 

vigor com o beneficiamento, o que não foi observado nas demais cultivares, em ambas as 

safras (Tabelas 3.6 e 3.7).  

O teste de tetrazólio é realizado sob condições mais favoráveis de ambiente do que as 

proporcionadas para o teste de germinação, além de ser realizado em menor período de tempo, 

o que atenua a ação de possíveis fatores adversos, como exemplo de microrganismos, não 

permitindo que esses fatores interfiram na avaliação dos embriões (Clemente et al., 2011). 

Segundo França Neto et al. (1998) e Krzyzanowski et al. (1999), são aceitáveis diferenças de 

até 5% entre o teste de viabilidade por tetrazólio e o de germinação. 

 

 



Tabela 3.6. Porcentagens de germinação (Germ.), viabilidade (Viab.) e vigor de sementes de cinco cultivares de soja (Glycine 

max), nas etapas do beneficiamento, safra 2009/2010. Goiânia, 2012.  

NA 7255 RR A 7002 NS 7476 AN 8500 BRS Valiosa RR 
Amostra1 Germ. Viab. Vigor Germ. Viab. Vigor Germ. Viab. Vigor Germ. Viab. Vigor Germ. Viab. Vigor 
1 82,0 84,0 74,0 80,0 80,0 72,0 73,5 79,0 73,0 77,5 84,0 74,0 83,0 80,0 60,0 
2 84,0 84,0 80,0 82,0 85,0 74,0 76,0 80,0 75,0 80,5 89,0 83,0 83,0 78,0 63,0 
3 40,0 52,0 36,0 71,0 81,0 63,0 36,0 40,0 35,0 31,0 61,0 49,0 20,5 22,0 10,0 
4 74,0 77,0 64,0 85,5 85,0 74,0 75,0 82,0 65,0 70,5 74,0 65,0 83,0 73,0 60,0 
5 79,0 80,0 64,0 89,0 84,0 70,0 71,0 79,0 67,0 71,0 82,0 74,0 82,0 78,0 61,0 
6 79,0 80,0 60,0 88,0 85,0 70,0 77,0 81,0 64,0 77,5 85,0 70,0 79,5 72,0 59,0 
7 74,5 80,0 60,0 87,0 87,0 75,0 - - - - - - 83,5 81,0 60,0 
8 79,5 77,0 60,0 85,5 85,0 70,0 75,5 84,0 69,0 72,5 85,0 74,0 79,0 75,0 69,0 
9 79,5 81,0 60,0 91,0 84,0 70,0 77,0 82,0 65,0 78,5 89,0 80,0 85,5 85,0 62,0 
10 81,5 81,0 61,0 89,0 83,0 78,0 - - - - - - 85,0 86,0 66,0 
11 75,0 80,0 61,0 87,0 85,0 73,0 76,5 83,0 61,0 77,5 82,0 70,0 86,5 81,0 69,0 
12 79,5 83,0 64,0 87,0 90,0 78,0 76,5 87,0 66,0 82,5 87,0 78,0 87,5 79,0 68,0 
13 73,5 79,0 61,0 82,5 90,0 77,0 - - - - - - 85,5 80,0 70,0 
14 48,0 60,0 43,0 68,0 66,0 44,0 49,5 42,0 39,0 57,5 80,0 57,0 72,5 51,0 33,0 
Média2 78,4 80,5 64,1 86,1 85,3 73,4 75,3 81,9 67,2 76,4 84,1 74,2 83,6 79,0 63,9 
Média geral3 Germ. 80,0  Viab. 82,2  Vigor 68,6  - - 
1 1-moega; 2-após pré-limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7- após classificadores de peneira; 8 a 10-após espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade;      
14-descarte dois; 
2 sem as amostras de descarte (3 e 14); 
3 considerando as amostras de todas as cultivares, exceto as amostras de descarte (3 e 14). 
 



Tabela 3.7. Porcentagens de germinação (Germ.), viabilidade (Viab.) e vigor de sementes de seis cultivares de soja (Glycine max), 

nas etapas do beneficiamento, safra 2010/2011. Goiânia, 2012. 

NA 7255 RR NA 7337 RR NA 7620 RR NA 8015 RR AN 8500 BRS Valiosa RR 
Amostra1 Germ. Viab. Vigor Germ. Viab. Vigor Germ. Viab. Vigor Germ. Viab. Vigor Germ. Viab. Vigor Germ. Viab. Vigor 
1 82,5 92,0 82,0 86,0 99,0 90,0 80,0 95,0 89,0 87,5 85,0 72,0 87,0 87,0 84,0 84,5 83,0 75,0 
2 87,5 88,0 86,0 83,5 98,0 94,0 79,5 87,0 83,0 84,0 90,0 76,0 87,5 89,0 81,0 81,0 84,0 71,0 
3 33,0 40,0 30,0 36,5 49,0 39,0 20,0 36,0 23,0 32,5 34,0 15,0 65,0 67,0 53,0 28,0 37,0 20,0 
4 86,0 94,0 87,0 81,5 92,0 80,0 85,0 93,0 85,0 84,0 94,0 83,0 84,0 96,0 86,0 84,5 89,0 77,0 
5 85,0 90,0 84,0 86,0 86,0 74,0 84,5 93,0 86,0 86,5 93,0 83,0 86,0 93,0 85,0 90,0 97,0 84,0 
6 83,5 89,0 82,0 80,5 90,0 81,0 88,0 91,0 87,0 87,5 88,0 77,0 83,5 97,0 85,0 87,5 89,0 75,0 
7 87,0 89,0 83,0 89,0 94,0 81,0 89,5 93,0 87,0 81,0 89,0 76,0 84,5 93,0 87,0 85,5 94,0 78,0 
8 84,5 88,0 81,0 83,5 90,0 77,0 80,0 93,0 75,0 84,0 86,0 80,0 85,5 92,0 82,0 88,5 90,0 73,0 
9 82,0 89,0 83,0 86,5 93,0 84,0 87,0 90,0 87,0 82,5 90,0 80,0 81,0 91,0 81,0 85,5 92,0 78,0 
10 89,0 89,0 78,0 80,5 99,0 89,0 85,0 88,0 80,0 86,0 89,0 81,0 82,0 91,0 84,0 88,0 88,0 75,0 
11 88,5 88,0 80,0 81,0 87,0 79,0 82,0 83,0 70,0 86,0 81,0 72,0 84,0 90,0 80,0 85,0 89,0 74,0 
12 88,0 88,0 83,0 82,5 94,0 80,0 90,0 90,0 85,0 89,5 96,0 81,0 83,0 92,0 84,0 88,5 91,0 78,0 
13 90,0 90,0 89,0 89,5 96,0 81,0 87,5 90,0 87,0 83,5 93,0 72,5 81,0 90,0 87,0 85,5 89,0 80,0 
14 66,5 70,0 66,0 67,5 66,0 46,0 81,0 90,0 80,0 70,5 72,0 49,0 75,5 88,0 78,0 77,5 82,0 62,0 
Média2 86,1 89,5 83,2 84,2 93,2 82,5 84,8 90,5 83,4 85,2 89,5 77,8 84,1 91,8 83,8 86,2 89,6 76,5 
Média 
geral3 

Germ. 85,1  Viab. 90,7  Vigor 81,2  - - - 
1 1-moega; 2-após pré-limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7- após classificadores de peneira; 8 a 10-após espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade; 
   14-descarte dois; 
2 sem as amostras de descarte (3 e 14); 
3 considerando as amostras de todas as cultivares, exceto as amostras de descarte (3 e 14). 
 



As propriedades físicas podem se relacionar com a viabilidade e o vigor das sementes 

(Matthews & Boyd, 1969), conforme verificado por Wetzel (1979), em que sementes de maior 

tamanho apresentavam germinação e vigor superiores ao daquelas menores. O mesmo 

comportamento foi observado em sementes de milho por Scotti & Krzyzanowski (1977) e por 

Silva & Marcos Filho (1979), porém Potts & Vaughan (1977) observaram que a qualidade 

fisiológica não estava diretamente relacionada com o tamanho da semente de soja.  

Neste trabalho, observou-se que sementes de maior tamanho apresentaram germinação 

e vigor superiores aos das menores em apenas algumas cultivares e em determinadas etapas do 

beneficiamento, tais como AN 8500 (após etapas de espiral e mesa de gravidade) e NS 7476 

(após a mesa de gravidade) na safra 2009/2010 (Tabela 3.6); NA 7255 RR e NA 7337 RR 

(após a mesa de gravidade), NA 7620 RR, AN 8500 e BRS Valiosa RR (após mesa de 

gravidade somente para a variável vigor) na safra 2010/2011 (Tabela 3.7). Este último fato 

também é comentado por Nakagawa (1986), que afirma que o tamanho e a densidade, ainda 

que não apresentem influências sobre a capacidade de germinar, interferem no vigor. Para a 

maioria das cultivares (exceção de NA 7255 RR e A 7002 – safra 2009/2010, e NA 8015 RR – 

safra 2010/2011), este comportamento pôde ser observado após as sementes terem passado 

pela mesa de gravidade, ou seja, sementes de maior densidade possuem maior vigor.  

A mesa de gravidade interfere positivamente na qualidade fisiológica do lote, ao 

remover as sementes de menor densidade, normalmente mal formadas, partidas, atacadas por 

insetos ou patógenos e deterioradas (Schinzel, 1983; Lollato & Silva, 1984; Cabrera, 1990; 

Baudet & Misra, 1991; Buitrago et al., 1991; Alexandre, 1994; Silva Filho, 1994; Bicca et al., 

1995). Este fato foi verificado por Alexandre & Silva (2001) em Vicia sativa L. (ervilhaca-

comum), por Deschamps (2005) em soja e por Nascimento et al. (1994) em milho-doce, sendo 

que sementes de maior densidade apresentaram qualidade fisiológica superior. 

Na maioria das pesquisas realizadas, observa-se que há concordância quanto à 

necessidade de remoção das sementes de menor densidade do lote, pois sua pequena 

quantidade de substâncias de reserva pode proporcionar lento desenvolvimento às plântulas 

(Giomo et al., 2004). Stanton (1984) já havia observado este fato em nabiça (Raphanus 

raphanistrum), em que plântulas provenientes de sementes de maior massa se desenvolveram 

mais rapidamente e produziram mais flores em relação às sementes de menor massa. Segundo 

Baskin (1990), existe uma relação proporcional entre a densidade específica das sementes e o 
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desempenho no campo. Silva Filho (1994) também afirmaram que a classificação de sementes 

de soja, por tamanho e densidade, melhorou o desempenho das plantas na fase de 

estabelecimento.  

Buitrago et al. (1991) observaram que o uso exclusivo da máquina de ar e peneiras não 

melhorou a qualidade do lote de sementes de feijão, mas, associada à mesa gravitacional, 

houve eficiência na separação e distribuição de porções de qualidade superior. Observações 

semelhantes também foram feitas por Mertz et al. (2007) para sementes de Vigna unguiculata.  

Em termos de danos ocasionados às sementes, de forma geral, estes foram maiores na 

safra 2009/2010 (média de 22,3%), comparada à 2010/2011 (média de 17,2%), com ênfase 

maior aos danos por percevejos em ambas as safras (Tabela 3.8). 

 

Tabela 3.8. Valores médios de danos ocorridos em sementes de cultivares de soja (Glycine 

max), pelo teste de tetrazólio, safras 2009/2010 e 2010/2011. Goiânia, 2012. 

Safra 2009/2010  Safra 2010/2011 

Dano (%)1  Dano (%) Cultivar 

Mecânico Percevejo Umidade  Mecânico Percevejo Umidade 
A 7002 17,0 37,0 3,5  - - - 
NS 7476 32,0 9,9 30,0  - - - 
NA 7255 RR 19,0 23,0 32,0  18,0 9,8 13,8 
AN 8500 26,0 21,0 4,0  10,0 17,0 20,0 
BRS Valiosa RR 30,0 37,0 13,0  24,0 25,0 15,0 
NA 7337 RR - - -  16,7 20,6 24,4 
NA 7620 RR - - -  11,3 12,3 23,3 
NA 8015 RR - - -  13,8 25,7 9,6 
Média geral2 24,8 25,6 16,5  15,6 18,4 17,7 
1 desconsiderando as amostras de descarte (3 e 14); 
2 considerando as amostras de todas as cultivares, exceto as amostras de descarte (3 e 14). 
 

Em relação aos danos mecânicos, as maiores porcentagens foram observadas nas 

cultivares NS 7476 e AN 8500 (safra 2009/2010), e NA 7255 RR (safra 2010/2011); aos danos 

por percevejo na A 7002 (safra 2009/2010), NA 8015 RR (safra 2010/2011), e BRS Valiosa 

RR (ambas as safras); e aos danos por umidade na NA 7255 RR (safra 2009/2010), e NA 7337 

RR, NA 7620 RR e AN 8500 (safra 2010/2011) (Tabela 3.8).  

O dano mecânico é um dos principais fatores capazes de reduzir drasticamente o 
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potencial de armazenamento das sementes (Borba et al., 1995; Kikuti et al., 1999; Alves et al., 

2001). Porém, grau de umidade, variabilidade genética e a interação destes fatores influenciam 

na reação diferenciada das sementes das cultivares ao dano mecânico (Carbonell et al., 1993); 

vários são os trabalhos de pesquisa que demonstram a variabilidade genética existente na soja 

quanto à resistência da semente ao dano mecânico (Green et al., 1966; Agarwal & Menon, 

1974; Paulsen et al., 1981; Costa et al., 1987; Carbonell & Krzyzanowski, 1995).  

 

3.3.3 Incidência de Sclerotinia sclerotiorum 

 

Apesar das sementes de todas as cultivares serem provenientes de campos de produção 

infestados por S. sclerotiorum e com a presença de escleródios nas amostras, sua incidência 

nas sementes não foi detectada nas cultivares A 7002 e BRS Valiosa RR (safra 2009/2010) por 

nenhum dos métodos usados, rolo de papel e método neon. Sabe-se que a semente se constitui 

no meio mais eficiente de disseminação de patógenos. Segundo Tu (1998), o micélio, presente 

na testa e nos cotilédones das sementes, pode manter sua viabilidade por mais de três anos. 

Muitas das sementes assim contaminadas podem não germinar, mas podem produzir micélio e 

escleródios. Os escleródios por sua vez, podem germinar, produzindo micélio ou apotécios e 

atacar grande número de plantas. 

Comparando-se os dois métodos utilizados na avaliação da incidência do fungo, houve 

diferença entre os resultados de ambos. Na safra 2009/2010, para a mesma cultivar obteve-se 

maior incidência do fungo pelo método neon; o contrário ocorreu na safra 2010/2011, na qual 

a maior incidência foi obtida pelo rolo de papel, exceção à cultivar NA 7255. Além disso, 

houve casos em que a sua incidência foi detectada somente pelo método rolo de papel 

(cultivares NA 7337 RR, NA 8015 RR e BRS Valiosa RR - safra 2010/2011), ou somente pelo 

método neon (cultivar AN 8500 – safra 2009/2010) (Tabelas 3.9 e 3.10). 

Nas sementes das amostras de descarte (amostras 3 e 14) detectou-se as maiores 

incidências do fungo, seguidas pela amostra da moega (amostra 1). E, independente da etapa 

do beneficiamento, as cultivares apresentaram diferentes porcentagens de sementes infectadas 

entre si, variando de 0,0% até 9,0% e de 0,00 até 25,0% nas safras 2009/2010 e 2010/2011, 

respectivamente, pelo método de rolo de papel; já pelo método neon, esta porcentagem variou 

de 0,0% à 5,5% e de 0,0% a 5,0%, respectivamente (Tabelas 3.9 e 3.10). Esta diferença entre 
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cultivares pode ser devido a fatores relacionados ao campo de produção, como a realização ou 

não de controle químico, a eficiência do produto químico utilizado para o controle, a 

localização do campo e a densidade de plantio (estande). 

 

Tabela 3.9. Incidência (%) de Sclerotinia sclerotiorum detectada pelos testes de sanidade em 

rolo de papel (RP) e método neon, em amostras de sementes de cinco cultivares de 

soja (Glycine max), safra 2009/2010. Goiânia, 2012. 

NA 7255 RR A 7002 NS 7476 AN 8500 BRS Valiosa RR 
Amostra1 

RP Neon RP Neon RP Neon RP Neon RP Neon 
1 0,5 1,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 
2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 3,0 3,0 0,0 0,0 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 
10 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 1,0 0,0 0,0 
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 1,5 0,0 0,0 
13 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 
14 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Média2 0,08 0,13 0,0 0,0 0,11 1,00 0,00 0,44 0,0 0,0 
1 1-moega; 2-após pré-limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7- após classificadores de peneira; 8 a 10-após 
espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade; 14-descarte dois; 
2 desconsiderando as amostras de descarte (3 e 14). 
 

Lollato & Silva (1984) observaram que a mesa gravitacional foi eficiente na separação 

de sementes do feijoeiro em relação à sua sanidade, direcionando aquelas contaminadas com 

Rhizoctonia solani e Fusarium spp., para a extremidade inferior de descarga, em decorrência 

de sua menor densidade. Este fato justifica a utilização da mesa gravitacional, na classificação 

da semente de feijoeiro, para aprimorar, dentre outras, a qualidade sanitária dos lotes. 

Napoleão (2001), avaliando o efeito do beneficiamento na separação de quatro classes 

diferentes de pesos (bicas) de sementes de feijão infectadas com S. sclerotiorum, observou que 

houve maior porcentagem de infecção (média de 4,25%) nas sementes mais leves, contra 1,9% 

de infecção nas demais sementes. O autor afirma que o beneficiamento mostrou ser eficiente 

na separação de sementes de feijão infectadas por S. sclerotiorum, assim como na eliminação 
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de grande parte do inóculo na forma de escleródios. A porcentagem de sementes infectadas 

encontradas nas sementes mais leves foi, em média, 4,5 vezes maior que nas demais sementes 

com maior peso. 

 

Tabela 3.10. Incidência (%) de Sclerotinia sclerotiorum detectada pelos testes de sanidade em 

rolo de papel (RP) e método neon, em amostras de sementes de seis cultivares de 

soja (Glycine max), safra 2010/2011. Goiânia, 2012. 

NA 7255 RR NA 7337 RR NA 7620 RR NA 8015 RR AN 8500 
BRS Valiosa 

RR Amostra1 
RP Neon RP Neon RP Neon RP Neon RP Neon RP Neon 

1 1,0 0,0 0,5 0,0 10,5 0,0 3,5 0,0 1,0 0,0 2,0 0,0 
2 0,0 5,0 3,0 0,0 0,0 1,5 1,0 0,0 0,5 0,0 2,5 0,0 
3 2,5 3,0 9,0 0,0 2,5 4,0 7,5 0,0 14,0 0,0 4,0 0,0 
4 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 
5 0,0 0,0 1,5 0,0 8,5 1,0 3,0 0,0 1,0 0,0 1,5 0,0 
6 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
7 0,0 2,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,5 0,5 2,0 0,0 
8 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 2,0 1,5 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 
9 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,5 0,5 0,0 0,5 0,0 2,0 0,0 
10 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
11 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 4,5 0,0 
12 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 2,0 0,0 0,0 
13 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,5 0,0 
14 0,0 0,0 25,0 0,0 18,5 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
Média2 0,25 0,71 1,08 0,00 1,58 0,79 1,38 0,00 0,58 0,21 1,92 0,00 
1 1-moega; 2-após pré-limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7- após classificadores de peneira; 8 a 10-após 
   espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade; 14-descarte dois; 
2 desconsiderando as amostras de descarte (3 e 14). 
 

 Nas sementes das amostras 11, 12 e 13 de algumas cultivares, em ambas as safras 

(Tabelas 3.9 e 3.10), houve detecção de S. sclerotiorum na forma micelial pelos métodos de 

sanidade. Como são estas as sementes comercializadas para o produtor, deve-se atentar para 

este fato por serem estas as amostras que apresentam os resultados mais importantes para 

disseminação do fungo via sementes. 

Portanto, é importante não só a quantificação dos escleródios por meio da análise de 

pureza, cujo padrão de tolerância sugerido é zero, como também da realização dos métodos de 

sanidade, seja rolo de papel ou neon, visando detectar a incidência do fungo na forma micelial. 

Os dois métodos utilizados apresentam sensibilidade à detecção de S. sclerotiorum e 

aplicabilidade em análises de rotina. O método neon é mais rápido, porém de execução mais 
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laboriosa e onerosa. O método rolo de papel possui maior tempo de incubação, contudo menor 

custo e execução mais simples. Este método também pode superestimar a incidência do fungo, 

caso ele se dissemine das sementes infectadas para as vizinhas, dificultando sua quantificação.  

 

3.3.4 Análise de Componentes Principais e de correlações de Pearson 

 

O comportamento das variáveis analisadas das cultivares de soja, de cada safra, em 

função das etapas de beneficiamento, está disposto na Figura 3.2 (A - safra 2009/2010; B - 

safra 2010/2011). Destacam-se as etapas de descarte (amostras 3 e 14), que apresentaram os 

menores valores de pureza física, de germinação, de viabilidade e de vigor, e as maiores 

massas de escleródios.  

A pureza física das sementes elevou-se da etapa 1 para a 2, permanecendo 

praticamente constante já a partir da etapa de limpeza (4) até o final do processo de 

beneficiamento das sementes, desconsiderando-se as etapas de descarte. Os valores de 

germinação, viabilidade e vigor aumentaram, com pequenas alterações, no decorrer da linha 

de beneficiamento (Figura 3.2). 

A porcentagem de variância aculumada nos dois promeiros CP foi superior a 80%, e os 

respectivos autovalores estão listados na Tabela 3.11. A PCA de cada cultivar relacionando as 

variáveis analisadas com as etapas de beneficiamento indicou que o procedimento de pré-

limpeza foi eficiente para a retirada de escleródios, juntamente com as demais etapas do 

beneficiamento, demonstrado pelos resultados de pureza física e massa de escleródios. Além 

disso, após as etapas de classificação, as amostras formaram um grupo homogêneo e com alta 

correlação com a qualidade física e fisiológica das sementes.  
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viabilidade (%); Vg-vigor (%); RP- incidência de esclerotínia pelo rolo de papel (%); N- incidência de esclerotínia 
pelo método neon (%). 
1-moega; 2-após pré-limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7- após classificadores de peneira; 8 a 10-após 
 espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade; 14-descarte dois. 

 

Figura 3.2. Comportamento das variáveis analisadas em etapas do beneficiamento de 

sementes de diferentes cultivares de soja (Glycine max), nas safras 2009/2010 (A) 

e 2010/2011 (B). Goiânia, 2012. 

(B) 

Etapa do beneficiamento 

(A) 

   
   

   
   

   
V

al
or

 m
éd

io
 

   
   

   
   

   
V

al
or

  m
éd

io
 

 

       ___P.F.      ___Vb      ___G       ___Vg      ___Um       ___RP       ___N      ___Escl.        

 



 92 

Tabela 3.11. Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis analisadas nas etapas 

de beneficiamento de cultivares de soja (Glycine max), safra 2009/2010. 

Goiânia, 2012. 

Cultivar Eixo Autovalor Variância (%) Variância acumulada (%) 

1 5,39374 67,42 67,42 
NA 7255 RR 

2 1,49982 18,75 86,17 

1 3,56895 59,48 59,48 
A 7002 

2 1,43835 23,97 83,45 

1 5,41300 67,66 67,66 
NS 7476 

2 1,47397 18,43 86,09 

1 5,11764 73,11 73,11 
AN 8500 

2 1,17814 16,83 89,94 

1 5,14963 85,83 85,83 
BRS Valiosa RR 

2 0,49243 8,21 94,04 

 
 

A PCA indicou que a pureza física, a germinação, a viabilidade e vigor das sementes 

das cultivares de soja analisadas nas duas safras estão altamente correlacionadas entre si; 

além de que a maior parte das etapas de beneficiamento de cada cultivar apresentou alta 

correlação com estas mesmas variáveis (Figuras 3.3 a 3.7). Estas correlações também foram 

corroboradas pelas análises dos coeficientes de correlação de Pearson, as quais indicaram que, 

com exceção da cultivar A 7002, para as demais, as variáveis pureza física, germinação, 

viabilidade e vigor correlacionaram-se positivamente entre si e negativamente com a massa 

de escleródios associadas às sementes (Tabelas 3.12 a 3.16).  

A cultivar NA 7255 RR (safra 2009/2010) apresentou maior pureza física após a 

limpeza e a mesa de gravidade 6,5 mm, referentes às amostras 4 e 13, respectivamente. Já, a 

germinação, a viabilidade e o vigor das sementes foram influenciados por todas as demais 

etapas do beneficiamento, ou seja, todas foram importantes para essas variáveis. Porém, o 

teor de umidade não foi influenciado por quaisquer etapas do processo de beneficiamento. 

Adicionalmente, o teste em rolo de papel foi o mais eficiente para verificar a sanidade das 

sementes na amostra da etapa de descarte (14), pois, nesta amostra foi detectada a maior 
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incidência do fungo com este teste. A PCA indicou que a massa de escleródios correlaciona-

se negativamente com a pureza física, germinação, viabilidade e vigor das sementes, 

independentemente da etapa de beneficiamento (Figura 3.3 e Tabela 3.12). 

Como na cultivar A 7002 não foi detectado o fungo nos dois testes de sanidade, estes 

não fizeram parte da análise de PCA. As amostras 3 e 14 mais se correlacionaram com a 

massa de escleródios (Figura 3.4). Pureza física correlacionou-se positivamente somente com 

germinação; e massa de escleródio correlacionou-se negativamente, além da pureza física, 

também com germinação (Tabela 3.13). 

Para a cultivar NS 7476, observa-se que na amostra 3, na qual havia maior massa de 

escleródios, também foi a amostra em que se detectou maior incidência do fungo pelo teste 

em rolo de papel. Na amostra 14, na qual não havia escleródios, foi detectado a maior 

incidência do fungo nesta amostra, comparada com as demais, pelo método neon, porém não 

detectado pelo teste em rolo de papel (Figura 3.5). Teste em rolo de papel correlacionou-se 

negativamente com pureza física e germinação; e positivamente com escleródio. E método 

neon correlacionou-se também negativamente com germinação (Tabela 3.14). 
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Figura 3.3. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja da cultivar NA 7255 RR (safra 2009/2010) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de Sclerotinia 

sclerotiorum. Goiânia, 2012. 

Escl: escleródios 
G: geminação 
N: teste em meio neon  
P.F.: pureza física  
RP: teste em rolo de papel 
Um: umidade  
Vb: viabilidade 
Vg: vigor 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 
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Figura 3.4. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja cultivar A 7002 (safra 2009/2010) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de Sclerotinia 

sclerotiorum. Goiânia, 2012. 

Escl: escleródios 
G: geminação  
P.F.: pureza física  
Um: umidade  
Vb: viabilidade 
Vg: vigor 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 
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Figura 3.5. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja cultivar NS 7476 (safra 2009/2010) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de Sclerotinia 

sclerotiorum. Goiânia, 2012. 

Escl: escleródios 
G: geminação 
N: teste em meio neon  
P.F.: pureza física  
RP: teste em rolo de papel 
Um: umidade  
Vb: viabilidade 
Vg: vigor 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 



 

Um

P.F.

Escl

GVb
Vg

N

1

2

3

4

5

68

9

11

12

14

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2

Component 1

-2

-1,6

-1,2

-0,8

-0,4

0,4

0,8

1,2

1,6

C
o
m

p
o
n
e
n
t 
2

 
Figura 3.6. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja da cultivar AN 8500 (safra 2009/2010) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de Sclerotinia 

sclerotiorum. Goiânia, 2012.  

Escl: escleródios 
G: geminação 
N: teste em meio neon  
P.F.: pureza física  
Um: umidade  
Vb: viabilidade 
Vg: vigor 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 
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Figura 3.7. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja da cultivar BRS Valiosa RR (safra 2009/2010) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de 

Sclerotinia sclerotiorum. Goiânia, 2012. 

Escl: escleródios 
G: geminação 
P.F.: pureza física  
Um: umidade  
Vb: viabilidade 
Vg: vigor 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 



Tabela 3.12. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade (Um), pureza física 

(P.F.), escleródios (Escl.), germinação (Germ.), viabilidade (Viab.), vigor, teste 

em rolo de papel (R.P.) e método neon (Neon), nas etapas do beneficiamento da 

cultivar NA 7255 RR, safra 2009/2010. Goiânia, 2012. 

 Um* P.F. Escl. Germ. Viab. Vigor R. P. Neon 

Um 0 0,15 0,22 0,70 0,51 0,27 0,45 0,42 

P.F. -0,40 0 2,49E-10 2,24E-03 1,11E-03 0,01 0,38 8,73E-06 

Escl. 0,35 -0,98 0 1,41E-04 5,20E-05 2,49E-03 0,14 5,31E-05 

Germ. -0,11 0,74 -0,85 0 6,83E-10 1,66E-05 1,18E-03 0,02 

Viab. -0,19 0,78 -0,87 0,98 0 1,03E-05 2,20E-03 0,02 

Vigor -0,32 0,65 -0,74 0,89 0,90 0 0,02 0,11 

R.P. -0,22 -0,25 0,42 -0,77 -0,75 -0,63 0 0,49 

Neon 0,23 -0,90 0,87 -0,60 -0,62 -0,44 0,20 0 

*Correlação\probabilidade de não haver correlação. 

 

 

 

 

Tabela 3.13. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade (Um), pureza física 

(P.F.), escleródios (Escl.), germinação (Germ.), viabilidade (Viab.) e vigor nas 

etapas do beneficiamento da cultivar A 7002, safra 2009/2010. Goiânia, 2012. 

 Um* P.F. Escl. Germ. Viab. Vigor 

Um 0 0,88 0,91 0,46 0,39 0,41 

P.F. -0,04 0 2,49E-10 0,04 0,61 0,36 

Escl. -0,03 -0,98 0 8,77E-03 0,31 0,14 

Germ. 0,21 0,56 -0,67 0 4,04E-03 1,56E-03 

Viab. 0,25 0,15 -0,29 0,72 0 4,56E-06 

Vigor 0,24 0,26 -0,42 0,76 0,91 0 

*Correlação\probabilidade de não estar correlacionado. 
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Tabela 3.14. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade (Um), pureza física 

(P.F.), escleródios (Escl.), germinação (Germ.), viabilidade (Viab.), vigor, teste em 

rolo de papel (R.P.) e método neon (Neon) nas etapas do beneficiamento da 

cultivar NS 7476, safra 2009/2010. Goiânia, 2012. 

 Um P.F. Escl. Germ. Viab. Vigor R.P. Neon 

Um 0 0,19 0,13 0,13 0,16 0,45 0,19 0,43 

P.F. -0,43 0 4,87E-09 2,12E-03 0,02 0,02 2,29E-03 0,38 

Escl. 0,48 -0,99 0 3,20E-03 0,02 0,03 7,10E-04 0,45 

Germ. -0,48 0,82 -0,80 0 4,92E-07 5,89E-05 0,04 0,02 

Viab. -0,46 0,69 -0,67 0,97 0 4,89E-05 0,11 7,50E-03 

Vigor -0,26 0,69 -0,64 0,92 0,92 0 0,17 1,93E-03 

R.P. 0,43 -0,81 0,86 -0,62 -0,50 -0,45 0 0,86 

Neon 0,27 -0,29 0,26 -0,70 -0,75 -0,82 0,06 0 

*Correlação\probabilidade de não estar correlacionado. 

 

 

 

Tabela 3.15. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade (Um), pureza física 

(P.F.), escleródios (Escl.), germinação (Germ.), viabilidade (Viab.), vigor e 

método neon (Neon) nas etapas do beneficiamento da cultivar AN 8500, safra 

2009/2010. Goiânia, 2012. 

 Um P.F. Escl. Germ. Viab. Vigor Neon 

Um 0 0,04 0,08 0,04 0,07 0,16 0,01 

P.F. -0,61 0 8,26E-07 3,99E-06 2,55E-04 1,86E-03 0,40 

Escl. 0,55 -0,97 0 3,12E-04 1,04E-03 0,02 0,56 

Germ. -0,60 0,96 -0,88 0 1,21E-04 1,55E-04 0,24 

Viab. -0,55 0,89 -0,85 0,90 0 1,86E-04 0,25 

Vigor -0,46 0,82 -0,70 0,90 0,90 0 0,22 

Neon -0,73 0,28 -0,20 0,39 0,38 0,40 0 

*Correlação\probabilidade de não estar correlacionado. 
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Tabela 3.16. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade (Um), pureza física 

(P.F.), escleródios (Escl.), germinação (Germ.), viabilidade (Viab.) e vigor nas 

etapas do beneficiamento da cultivar BRS Valiosa RR, safra 2009/2010. Goiânia, 

2012. 

 Um P.F. Escl. Germ. Viab. Vigor 

Um 0 8,68E-03 2,33E-03 0,01 0,02 0,01 

P.F. -0,67 0 4,06E-04 6,60E-10 2,76E-05 8,65E-05 

Escl. 0,74 -0,81 0 1,25E-04 1,66E-05 1,53E-06 

Germ. -0,66 0,98 -0,85 0 4,23E-07 5,11E-06 

Viab. -0,62 0,88 -0,89 0,94 0 7,84E-08 

Vigor -0,65 0,86 -0,93 0,91 0,96 0 

*Correlação\probabilidade de não estar correlacionado. 

 

Como na cultivar AN 8500 não foi detectado o fungo no teste em rolo de papel, este 

não fez parte da análise de PCA. Observa-se que a amostra 3 se correlacionou com a massa de 

escleródios, porém não se correlacionou com o teste pelo método neon, pois neste não foi 

detectado o fungo nesta amostra. Já as amostras 9, 11 e 12 se correlacionaram com o método 

neon devido ao fato de ter sido detectado a incidência do fungo nestas amostras por este teste 

(Figura 3.6). Além destas, o teor de umidade das sementes correlacionou-se negativamente 

com pureza física, germinação e incidência de esclerotínia pelo método neon (Tabela 3.15). 

Da mesma forma como na cultivar A 7002, na cultivar BRS Valiosa RR não foi 

detectado o fungo pelos dois testes de sanidade, portanto estes não fizeram parte da análise de 

PCA. A massa de escleródios mais se correlacionou com as amostras 3 e 14 (Figura 3.7). 

Todas as variáveis tiveram correlações significativas. As variáveis umidade e massa de 

escleródios correlacionaram positivamente entre si, e negativamente com pureza física, 

germinação, viabilidade e vigor (Tabela 3.16). 

Com estas análises, observou-se que a massa de escleródios na amostra se 

correlacionou negativamente com os valores de pureza física, germinação, viabilidade e 

vigor, ou seja, quanto maior a massa de escleródios junto às sementes, menores foram os 

valores destas variáveis. 

E que, maior massa de escleródios não necessariamente correspondeu a maior 
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incidência de mofo-branco nas sementes, pelo fato de que em algumas cultivares avaliadas (A 

7002, AN 8500 e BRS Valiosa RR), mesmo havendo escleródios nas amostras, não se 

detectou a incidência do fungo pelos dois métodos de teste de sanidade utilizados. Além disso, 

há o fato de que, para sementes de uma mesma amostra, obteve-se resultados diferentes pelos 

dois testes de sanidade, ou seja, muitas vezes, o fungo foi detectado por meio de um dos testes, 

ao mesmo tempo em que essa detecção não ocorreu pelo outro teste de sanidade, sem que se 

tenha uma explicação lógica para esse fato. 

Já, para as cultivares da safra 2010/2011, a porcentagem de variância correspondente a 

cada componente principal, e os respectivos autovalores, considerando-se as variáveis 

analisadas, estão listados na Tabela 3.17.  

 

Tabela 3.17. Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis analisadas nas etapas 

de beneficiamento das cultivares de soja (Glycine max), safra 2010/2011. Goiânia, 

2012. 

Cultivar Eixo Autovalor % de variância Variância acumulada (%) 

1 5,82975 72,87 72,87 
NA 7255 RR 

2 1,06940 13,37 86,24 

1 5,10059 72,87 72,87 
NA 7337 RR 

2 1,33477 19,07 91,94 

1 5,44491 68,06 68,06 
NA 7620 RR 

2 1,23998 15,50 83,56 

1 5,45148 77,88 77,88 
NA 8015 RR 

2 1,05021 15,00 92,88 

1 5,92453 74,06 74,06 
AN 8500 

2 1,08863 13,61 87,67 

1 5,09324 72,76 72,76 
BRS Valiosa RR 

2 1,17222 16,75 89,51 
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Observa-se que para todas as cultivares, a porcentagem de variância acumulada para 

os dois componentes principais foram superiores à 80%, sendo em duas delas superiores à 

90%. Com a finalidade de melhor visualização, também foram plotados diagramas para cada 

cultivar (Figuras 3.8 a 3.13). 

Da mesma forma como ocorreu com as cultivares da safra 2009/2010, com a análise 

de PCA para as cultivares da safra 2010/2011, observou-se que a maior parte das amostras de 

cada cultivar apresentou alta correlação com as variáveis pureza física, germinação, 

viabilidade e vigor; e também foi observado alta correlação destas variáveis entre si, para a 

maioria das cultivares. 
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Figura 3.8. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja da cultivar NA 7255 RR (safra 2010/2011) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de 

Sclerotinia sclerotiorum. Goiânia, 2012. 

Escl: escleródios 
G: geminação 
N: teste em meio neon  
P.F.: pureza física  
RP: teste em rolo de papel 
Um: umidade  
Vb: viabilidade 
Vg: vigor 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 
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Figura 3.9. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja da cultivar NA 7337 RR (safra 2010/2011) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de Sclerotinia 

sclerotiorum. Goiânia, 2012. 

Escl: escleródios 
G: geminação 
P.F.: pureza física  
RP: teste em rolo de papel 
Um: umidade  
Vb: viabilidade 
Vg: vigor 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 
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Figura 3.10. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja da cultivar NA 7620 RR (safra 2010/2011) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de Sclerotinia 

sclerotiorum. Goiânia, 2012. 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 

Escl: escleródios 
G: geminação 
N: teste em meio neon  
P.F.: pureza física  
RP: teste em rolo de papel 
Um: umidade  
Vb: viabilidade 
Vg: vigor 



Um

P.F.

Escl

G
Vb

Vg

RP

1

2

3

4

5
6

7

8

910

11

12

13

14

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1

Component 1

-0,8

-0,4

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

C
o
m

p
o
n
e
n
t 
2

 

Figura 3.11. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja da cultivar NA 8015 RR (safra 2010/2011) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de 

Sclerotinia sclerotiorum. Goiânia, 2012.  

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 

Escl: escleródios 
G: geminação 
P.F.: pureza física  
RP: teste em rolo de papel 
Um: umidade  
Vb: viabilidade 
Vg: vigor 
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Figura 3.12. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja da cultivar AN 8500 (safra 2010/2011) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de Sclerotinia 

sclerotiorum. Goiânia, 2012.  

Escl: escleródios 
G: geminação 
N: teste em meio neon  
P.F.: pureza física  
RP: teste em rolo de papel 
Um: umidade  
Vb: viabilidade 
Vg: vigor 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 
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Figura 3.13. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja da cultivar BRS Valiosa RR (safra 2010/2011) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de 

Sclerotinia sclerotiorum. Goiânia, 2012. 

Escl: escleródios 
G: geminação 
N: teste em meio neon  
P.F.: pureza física  
RP: teste em rolo de papel 
Um: umidade  
Vb: viabilidade 
Vg: vigor 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 



Pelas análises de correlação de Pearson, verifica-se que para todas as cultivares, as 

variáveis pureza física, germinação, viabilidade e vigor correlacionaram-se positivamente 

entre si e negativamente com escleródio. Também houve correlação negativa da incidência de 

S. sclerotiorum detectada pelo método do rolo de papel com a porcentagem de pureza física, 

germinação, viabilidade e vigor para quatro cultivares (NA 7255 RR, NA 7337 RR, NA 8015 

RR e AN 8500); e, também, com o método neon para a cultivar NA 7620 RR; e correlação 

positiva destes testes com a massa de escleródio, exceto na cultivar NA 7337 RR (Tabelas 

3.18 a 3.23). 

 

Tabela 3.18. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade (Um), pureza física 

(P.F.), escleródios (Escl.), germinação (Germ.), viabilidade (Viab.), vigor, teste em 

rolo de papel (R.P.) e método neon (Neon) nas etapas do beneficiamento da 

cultivar NA 7255 RR, safra 2010/2011. Goiânia, 2012. 

 Um P.F. Escl. Germ. Viab. Vigor R.P. Neon 

Um 0 0,19 0,23 0,23 0,20 0,16 0,77 0,90 

P.F. -0,37 0 1,63E-10 1,34E-07 1,70E-07 7,27E-08 1,66E-04 0,16 

Escl. 0,35 -0,98 0 1,79E-10 4,50E-10 6,96E-10 4,36E-04 0,22 

Germ. -0,34 0,95 -0,98 0 3,65E-09 5,24E-09 1,06E-03 0,29 

Viab. -0,36 0,95 -0,98 0,97 0 4,61E-10 2,62E-03 0,21 

Vigor -0,40 0,96 -0,98 0,97 0,98 0 1,54E-03 0,31 

R.P. 0,09 -0,84 0,81 -0,78 -0,74 -0,76 0 0,34 

Neon -0,04 -0,39 0,35 -0,31 -0,36 -0,30 0,28 0 

*Correlação\probabilidade de não estar correlacionado. 

 

Para a cultivar NA 7255 RR, as amostras 3 e 14 mais se correlacionaram com a massa 

de escleródios, devido ao fato destas amostras o terem em maior quantidade. As variáveis 

pureza física, germinação, viabilidade e vigor possuem alta correlação entre si. As amostras 4, 

5 e 11 formam um grupo no qual, estas amostras estão correlacionadas entre si, porém não 

foram influenciadas pelas variáveis analisadas; o mesmo aconteceu com as amostras 1 e 2 

(Figura 3.8). Além das correlações ocorridas em geral para todas as cultivares, observa-se que 

para esta também ocorreram correlações significativas somente com o teste em rolo de papel 
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(positiva com massa de escleródio e negativa com pureza física, germinação, viabilidade e 

vigor). Já o método neon não teve correlação significativa com nenhuma variável (Tabela 

3.18). 

Como na cultivar NA 7337 RR não foi detectado o fungo pelo método neon, este não 

fez parte da análise de PCA. A amostra 3 mais se correlacionou com a massa de escleródios. 

Pureza física, germinação, viabilidade e vigor apresentaram correlação entre si; e a variável 

germinação foi a que possuiu maior correlação com as amostras 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 

13. A amostra 14 mais se correlacionou com o teste em rolo de papel, e as amostras 1 e 2 

correlacionaram entre si, porém estavam mais correlacionadas somente com a variável vigor 

(Figura 3.9). O teor de umidade das sementes correlacionou-se negativamente com pureza 

física e germinação, e positivamente com massa de escleródios (Tabela 3.19). 

 

Tabela 3.19. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade (Um), pureza física 

(P.F.), escleródios (Escl.), germinação (Germ.), viabilidade (Viab.), vigor e teste 

em rolo de papel (R.P.) nas etapas do beneficiamento da cultivar NA 7337 RR, 

safra 2010/2011. Goiânia, 2012. 

 Um P.F. Escl. Germ. Viab. Vigor R.P. 

Um 0 5,06E-03 1,79E-03 0,02 0,13 0,38 0,60 

P.F. -0,70 0 1,59E-10 1,81E-06 3,40E-04 3,88E-03 0,34 

Escl. 0,76 -0,98 0 1,88E-05 1,55E-03 0,01 0,45 

Germ. -0,61 0,93 -0,89 0 2,91E-06 1,44E-04 0,04 

Viab. -0,42 0,82 -0,76 0,92 0 5,93E-09 5,85E-03 

Vigor -0,26 0,72 -0,65 0,84 0,97 0 1,49E-03 

R.P. 0,16 -0,27 0,22 -0,54 -0,69 -0,76 0 

*Correlação\probabilidade de não estar correlacionado. 

 

Para a cultivar NA 7620 RR, a amostra 14 mais se correlacionou com teste em rolo de 

papel devido à alta incidência de fungo encontrado por este teste; o mesmo ocorrendo entre a 

amostra 3 e a massa de escleródios. As variáveis pureza física, germinação, viabilidade e 

vigor possuíram alta correlação entre si, porém sem tanta influência com as amostras 1, 2, 3, 

10, 12 e 14. As amostras 1 e 2, novamente, estavam correlacionadas entre si, porém sendo 
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mais influenciada pela umidade, sendo esta superior nestas amostras, comparadas com as 

demais (Figura 3.10). O teste em rolo de papel não se correlacionou com nenhuma variável 

(Tabela 3.20). 

 

Tabela 3.20. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade (Um), pureza física 

(P.F.), escleródios (Escl.), germinação (Germ.), viabilidade (Viab.), vigor, teste em 

rolo de papel (R.P.) e método neon (Neon) nas etapas do beneficiamento da 

cultivar NA 7620 RR, safra 2010/2011. Goiânia, 2012. 

 Um P.F. Escl. Germ. Viab. Vigor R.P. Neon 

Um 0 0,35 0,46 0,55 0,33 0,31 0,70 0,89 

P.F. 0,27 0 8,57E-11 3,31E-10 3,37E-09 2,90E-07 0,92 7,54E-03 

Escl. -0,22 -0,99 0 2,59E-09 3,33E-07 4,61E-06 0,85 0,02 

Germ. 0,18 0,98 -0,98 0 3,60E-08 5,38E-08 0,81 3,29E-03 

Viab. 0,28 0,97 -0,94 0,96 0 1,02E-08 0,80 9,00E-03 

Vigor 0,29 0,95 -0,91 0,96 0,97 0 0,89 3,82E-03 

R.P. 0,11 -0,03 0,05 -0,07 0,07 0,04 0 0,30 

Neon -0,04 -0,68 0,61 -0,72 -0,67 -0,72 0,30 0 

*Correlação\probabilidade de não estar correlacionado. 

 

Para a cultivar NA 8015 RR, o teor de umidade correlacionou-se somente com as 

amostras 1 e 2. A amostra 3, novamente, se correlacionou mais com a massa de escleródios e 

rolo de papel. Já a amostra 14 não se correlacionou com nenhuma outra amostra e não foi 

influenciada pelas variáveis analisadas. As variáveis pureza física, germinação, viabilidade e 

vigor tiveram alta correlação entre si, porém sem tanta influência com as amostras 1, 2, 3, 4, 

8, 9, 10, 11, 12 e 14 (Figura 3.11). Com exceção da variável umidade, todas as demais 

correlacionaram-se significativamente entre si (Tabela 3.21). 

Ao contrário da safra anterior, nesta, para a cultivar AN 8500 foi detectado o fungo 

pelos testes em rolo de papel e método neon, sendo a amostra 12 mais correlacionada com o 

método neon e a amostra 3 mais correlacionada com teste em rolo de papel, massa de 

escleródios e umidade. As variáveis pureza física, germinação, viabilidade e vigor 

apresentaram alta correlação entre si, porém não possuindo tanta influência com as amostras 
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1, 2, 3, 7, 12 e 14. As amostras 1 e 2, novamente, estavam correlacionadas entre si, porém 

sendo mais influenciadas pela umidade (Figura 3.12). Teor de umidade correlacionou-se 

negativamente com pureza física, viabilidade e vigor; e positivamente com massa de 

escleródios e teste em rolo de papel (Tabela 3.22). 

 

Tabela 3.21. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade (Um), pureza física 

(P.F.), escleródios (Escl.), germinação (Germ.), viabilidade (Viab.), vigor e teste 

em rolo de papel (R.P.) nas etapas do beneficiamento da cultivar NA 8015 RR, 

safra 2010/2011. Goiânia, 2012. 

 Um P.F. Escl. Germ Viab. Vigor R.P. 

Um 0 0,77 0,84 0,63 0,67 0,83 0,70 

P.F. 0,09 0 6,46E-17 7,49E-08 1,10E-06 1,21E-05 1,11E-04 

Escl. -0,06 -0,99 0 3,53E-07 2,33E-06 2,48E-05 5,72E-05 

Germ. 0,14 0,96 -0,94 0 6,71E-08 1,01E-07 3,33E-03 

Viab. 0,13 0,93 -0,92 0,96 0 9,82E-09 2,03E-03 

Vigor 0,06 0,90 -0,88 0,96 0,97 0 8,13E-03 

R.P. 0,11 -0,85 0,87 -0,72 -0,75 -0,67 0 

*Correlação\probabilidade de não estar correlacionado. 

 

E, por último, a cultivar BRS Valiosa RR, na qual não foi detectado o fungo pelo 

método neon, não fazendo parte, portanto da análise de PCA. A umidade somente se 

correlacionou com a amostra 14 e o rolo de papel com as amostras 2, 7, 8 e 11. A amostra 3 

se correlacionou mais com as variáveis massa de escleródios e rolo de papel. As variáveis 

pureza física, germinação, viabilidade e vigor mostraram alta correlação entre si, porém não 

possuindo tanta influência com as amostras 2, 3, 7, 8, 11, 12 e 14 (Figura 3.13). Com exceção 

das variáveis umidade e rolo de papel, todas as demais variáveis possuíram correlação 

significativa entre si (Tabela 3.23).  
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Tabela 3.22 Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade (Um), pureza física 

(P.F.), escleródios (Escl.), germinação (Germ.), viabilidade (Viab.), vigor, teste em 

rolo de papel (R.P.) e método neon (Neon) nas etapas do beneficiamento da 

cultivar AN 8500, safra 2010/2011. Goiânia, 2012. 

 Um P.F. Escl. Germ. Viab. Vigor R.P. Neon 

Um 0 0,03 0,03 0,52 0,02 0,04 0,04 0,40 

P.F. -0,57 0 1,25E-16 1,02E-04 8,74E-07 1,49E-07 9,07E-12 0,72 

Escl. 0,59 -0,99 0 2,07E-04 7,98E-07 3,28E-07 1,22E-11 0,72 

Germ. -0,19 0,85 -0,83 0 3,97E-04 6,45E-05 3,75E-04 0,80 

Viab. -0,63 0,94 -0,94 0,81 0 6,45E-07 6,33E-06 0,67 

Vigor -0,56 0,95 -0,95 0,87 0,94 0 2,84E-06 0,63 

R.P. 0,56 -0,99 0,99 -0,82 -0,91 -0,92 0 0,79 

Neon -0,24 0,10 -0,11 0,07 0,12 0,14 -0,08 0 

*Correlação\probabilidade de não estar correlacionado. 

 

 

Tabela 3.23. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade (Um), pureza física 

(P.F.), escleródios (Escl.), germinação (Germ.), viabilidade (Viab.), vigor e teste 

em rolo de papel (R.P.) nas etapas do beneficiamento da cultivar BRS Valiosa RR, 

safra 2010/2011. Goiânia, 2012. 

 Um P.F. Escl. Germ Viab. Vigor R.P. 

Um 0 0,61 0,60 0,77 0,90 0,98 0,31 

P.F. 0,15 0 1,86E-21 5,65E-10 2,46E-08 1,76E-07 0,16 

Escl. -0,15 -0,99 0 1,27E-09 3,09E-08 2,84E-07 0,15 

Germ. 0,08 0,98 -0,98 0 4,04E-10 1,30E-09 0,18 

Viab. 0,04 0,96 -0,96 0,98 0 6,14E-10 0,19 

Vigor 8,23E-03 0,95 -0,95 0,98 0,98 0 0,16 

R.P. -0,29 -0,40 0,40 -0,38 -0,37 -0,40 0 

*Correlação\probabilidade de não estar correlacionado. 
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Com base em todos estes resultados, percebe-se que a resposta de cada cultivar ao 

manuseio pós-colheita é distinta, necessitando ser estudada não só quanto aos seus efeitos, 

mas, também, em suas causas, sob diferentes enfoques. Isto irá permitir identificar claramente 

o tipo, a intensidade e o momento da ação capaz de afetar a qualidade das sementes, 

principalmente, a qualidade sanitária. 

A porcentagem de sementes infectadas por S. sclerotiorum diferiu nas duas safras 

avaliadas, considerando-se a mesma cultivar (NA 7255 RR, AN 8500 e BRS Valiosa RR). Em 

2009/2010, o patógeno não foi detectado nas sementes de soja da cultivar BRS Valiosa RR por 

nenhum dos testes de sanidade utilizados, o contrário do que foi observado na safra 

2010/2011, o qual foi detectado pelo teste em rolo de papel. A cultivar NA 7255 RR 

apresentou maior porcentagem de infecção, considerando-se os dois testes utilizados em 

2010/2011, e a AN 8500 não apresentou sementes infectadas em 2009/2010 pelo teste em rolo 

de papel, ocorrendo na safra seguinte.  

Napoleão (2001) também observou estas diferenças trabalhando com cultivares de 

feijão em anos agrícolas diferentes. A cultivar Diamante Negro apresentou sementes 

infectadas no primeiro ano avaliado, o que ocorreu no segundo ano apenas na cultivar Pérola. 

O autor presume que a infecção de sementes ocorra de modo casual. 

Porém, neste trabalho, outros fatores também podem estar influenciando na detecção 

do fungo, tendo em vista se tratar de cultivares submetidas à diferentes condições de campo 

(condições não controladas), as quais possuem bastante interferência na infecção das 

sementes, principalmente as condições climáticas.  

Mas de fato, observou-se que, nas duas safras e em diferentes cultivares, o 

beneficiamento pode ser uma ferramenta útil para o controle desse patógeno, já que pode 

diminuir ou eliminar os escleródios a elas associados. Com isso, o beneficiamento pode ajudar 

a reduzir a quantidade de inóculo que poderia retornar para as áreas de plantio na forma de 

escleródios. 

 

3.4 CONCLUSÕES 

 

O beneficiamento de sementes de soja aprimora a qualidade do lote em termos de 

pureza física, germinação, viabilidade, vigor e sanidade. 
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O beneficiamento elimina os escleródios de S. sclerotiorum junto às sementes de soja. 

As etapas de pré-limpeza e limpeza, realizadas pela máquina de ventilador e peneiras, 

reduzem significativamente a quantidade de escleródios das sementes de soja. 

A pureza física, germinação, viabilidade e vigor estão correlacionadas positivamente 

entre si, e negativamente com a massa de escleródios. 

A quantidade de escleródios encontrada em uma amostra não está necessariamente 

correlacionada com a incidência de Sclerotinia sclerotiorum na forma micelial nas sementes. 

Sementes com incidência de S. sclerotiorum na forma micelial são descartadas pelo 

beneficiamento, porém as sementes com infecções incipientes podem não ser descartadas pelo 

processo, sendo levadas para o campo. 

Os dois métodos utilizados apresentam sensibilidade à detecção de S. sclerotiorum e 

aplicabilidade em análises de rotina. O método neon é mais rápido, porém de execução mais 

laboriosa e onerosa. O método rolo de papel possui maior tempo de incubação, contudo menor 

custo e execução mais simples. 
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4 EFEITO DO BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO NA QUALIDADE 

FÍSICA E FISIOLÓGICA E NA INCIDÊNCIA DE Sclerotinia sclerotiorum EM 

SEMENTES DE SOJA 

 

 

RESUMO 
 

A soja (Glycine max L. Merrill) é uma das leguminosas mais importantes em todo 
mundo, sendo, atualmente, a principal fonte de proteína vegetal disponível. A maior parte dos 
organismos que infectam a cultura tem na semente o seu principal veículo de disseminação. O 
fungo Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary, causador da doença mofo-branco, tem 
assumido grande relevância. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do beneficiamento e 
de ambientes de armazenamento nas qualidades físicas e fisiológicas e na incidência de S. 

sclerotiorum em sementes de soja. Trabalhou-se com sementes de oito cultivares provenientes 
de campos de produção naturalmente infestados por S. sclerotiorum, situados em Vianópolis, 
Silvânia, Luziânia e Orizona, no Estado de Goiás, de duas safras (2009/2010 e 2010/2011). 
Foram coletadas amostras em cada etapa do fluxo do beneficiamento: na moega (recepção), 
após a pré-limpeza, no descarte um (da pré-limpeza), após a limpeza, após os classificadores 
de peneira (três tamanhos de peneira), após o espiral (três tamanhos de peneira), após a mesa 
de gravidade (três tamanhos de peneira) e no descarte dois (das etapas após a limpeza até o 
final do beneficiamento), totalizando 14 amostras. Foram realizadas as análises de teor de 
umidade, pureza física, testes de germinação e de tetrazólio, e os testes para a detecção de S. 

sclerotiorum em rolo de papel e pelo método neon, antes e após seis meses de armazenamento 
em câmara fria e seca e em condição ambiente. Foi realizada análise de PCA com as etapas de 
beneficiamento e variáveis analisadas, além do estudo das correlações de Pearson entre as 
médias das variáveis analisadas das etapas de beneficiamento, para cada cultivar. Verificou-se 
que o beneficiamento de sementes de soja aprimora a qualidade do lote em termos de pureza 
física, germinação, viabilidade, vigor e sanidade. O beneficiamento é uma ferramenta útil para 
o controle de S. sclerotiorum em sementes desta espécie, com a eliminação de escleródios a 
elas associados, além de reduzir significativamente o potencial de inóculo na forma micelial 
de S. sclerotiorum nas sementes. Sementes de soja com infecções incipientes de S. 

sclerotiorum são beneficiadas, não sendo descartadas pelo processo de beneficiamento. A 
incidência de S. sclerotiorum na forma micelial em sementes de soja pode aumentar ou não 
durante o armazenamento, independente das condições de armazenamento. 
 

Palavras-chave: mofo-branco, pureza física, germinação, teste de tetrazólio, teste de sanidade, 
método neon.  
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ABSTRACT 

 
EFFECT OF PROCESSING AND STORAGE OVER PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL 

QUALITY AND INCIDENCE OF Sclerotinia sclerotiorum in soybean seeds 
 

Soybean (Glycine max L. Merrill) is one of the most important legume worldwide, and 
currently the main source of vegetable protein available. The most part of organisms that 
infect the crop, have the seed as main vehicle for spreading. The fungus Sclerotinia 

sclerotiorum (Lib.) de Bary, causes the disease white mold, has assumed great importance. 
The objective of this study was to evaluate the effect of processing and storage environments 
in physical and physiological quality and the incidence of S. sclerotiorum in soybean seeds. 
Seeds from eight cultivars, coming from production fields, naturally infested with S. 

sclerotiorum, located in Vianópolis, Silvânia, Luziânia and Orizona in the State of Goiás, in 
the seasons 2009/2010 and 2010/2011 were studied. Samples were collected at each stage of 
processing: in the hopper (reception), after pre-cleaning, discard one (pre-cleaning), after 
cleaning, after the sieve classifiers (three sieve sizes), after the spiral (three sieve sizes), after 
gravity table (three sizes of sieve) and final disposal, totalizing 14 samples. The following 
analysis were done: moisture content, physical purity, germination and tetrazolium test, and 
tests for S. sclerotiorum detection in rolled paper and Neon method, before and six months 
after cold and dry storage and environmental conditions. PCA analysis was performed and 
Pearson correlations study between the averages of the variables in processing stages for each 
cultivar. Soybean seeds processing improves lot quality, in terms of physical purity, 
germination, viability and vigor. Processing is a useful tool for S. sclerotiorum control in 
soybean seeds, with the elimination of sclerotia associated with them, and significantly reduce 
the inoculum potential in the mycelial form of S. sclerotiorum in the seeds. Soybean seeds 
with incipient infections of S. sclerotiorum are benefited, not being discarded at the processing 
period. The incidence of S. sclerotiorum in mycelial form in soybean seeds can increase 
during storage or not, independent on storage conditions. 
 
 

Key words:white mold, physical purity, germination, tetrazolium test, seed health tests, Neon 
method. 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Em qualquer sistema de produção de sementes, a alta qualidade é fator fundamental a 

ser considerado. Entretanto, ao longo do processo produtivo, diversos são os fatores que 

podem prejudicar a manutenção dessa qualidade, desde a fase de produção à campo, passando 

pelo beneficiamento e armazenamento, ocasionando a perda de grandes quantidades de 

sementes anualmente. 

O beneficiamento constitui-se em uma etapa essencial na produção de sementes de 
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alta qualidade, visto que essas precisam ser beneficiadas e manipuladas de forma adequada 

(Fessel et al., 2003). Esta etapa melhora a qualidade física e fisiológica do lote, tendo em vista 

que o funcionamento de suas diversas máquinas de processamento se baseia nas diferenças 

das características físicas entre as sementes e as impurezas, ocorrendo a separação entre 

ambas, e possibilitando o enquadramento do lote em padrões qualitativos pre-estabelecidos 

(Douglas, 1982). Porém, no beneficiamento, os problemas potenciais em termos de qualidade 

de semente são a mistura varietal e o dano mecânico (França Neto el al., 2007). Sementes 

mecanicamente danificadas, além de dificultarem as operações de beneficiamento, 

apresentam redução na germinação e no vigor (Andrews, 1965; Delouche, 1967). Bunch 

(1962) afirmou que, em virtude das injúrias interferirem na respiração e permitirem a entrada 

de microrganismos, estas impedem que a semente seja adequadamente conservadas até o 

momento da semeadura.  

Os produtores de sementes têm focado seus esforços na secagem, limpeza e 

classificação. Porém, o tempo e as condições de armazenamento das sementes também 

exercem bastante influência, pois, dependendo da estação do ano e da localização geográfica, 

a temperatura do ar pode ser inapropriada para a conservação. Assim, a redução de 

temperatura das sementes armazenadas pode reduzir a taxa de respiração, prolongar a 

qualidade biológica e física, reduzir a atividade de insetos e fungos e, conseqüentemente, 

diminuir a taxa de redução de matéria seca (Carvalho & Nakagawa, 2000).  

Diversos fatores determinam o sucesso do processo de armazenamento, dentre os quais 

estão a temperatura e o teor de umidade. Segundo Lazzari (1997), ambos, de forma isolada ou 

em associação, podem causar alterações nas características sanitárias e fisiológicas das 

sementes, desde a maturação ainda no campo, até o momento de sua utilização.  

O elevado teor de umidade das sementes cria condições favoráveis para o 

desenvolvimento de insetos e fungos, além de reduzir o poder germinativo e aumentar a taxa 

de respiração, com produção de compostos e liberação de calor. O desenvolvimento de insetos 

e fungos é reconhecido como agentes responsáveis pelos maiores problemas para o sucesso da 

armazenagem de sementes (Carvalho & Nakagawa, 2000). 

Assim, o armazenamento das sementes deve ser conduzido de maneira a minimizar as 

transformações bioquímicas que reduzem a qualidade fisiológica, além de evitar o 

desenvolvimento de insetos e microrganismos, os quais contribuem para a diminuição dessa 
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qualidade (Carvalho & Villela, 2006).  

Além destes aspectos, sabe-se que as sementes contaminadas se constituem importante 

forma de se introduzir novas doenças em áreas onde essas eram inexistentes. Além disso, essas 

sementes podem reduzir a produção quando o patógeno é transmitido para a planta (Agarwal 

& Sinclair, 1987). Os patógenos podem ser disseminados pela semente aderido à sua 

superfície; infectando o seu interior; e/ou contaminando o lote de sementes com restos de 

plantas infectadas ou partículas de solo contaminadas (Dhingra & Sinclair, 1985), ou ainda 

com as estruturas de resistência para aqueles patógenos que formam escleródios, como a 

Sclerotinia sclerotiorum. 

Um dos grandes problemas na cultura da soja refere-se ao mofo-branco, também 

conhecido como podridão de esclerotínia, ocasionado pelo fungo Sclerotinia sclerotiorum 

(Lib) de Bary. Esta doença vem, comprovadamente, trazendo prejuízos significativos aos 

sojicultores de vários estados produtores, como Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Paraná, Mato 

Grosso do Sul e Bahia. No Sudoeste Goiano têm sido constatadas, tanto em áreas 

experimentais, quanto voltadas para produção comercial, perdas de até 60% na produtividade 

(Furlan, 2008).  

O fungo S. sclerotiorum, pertencente ao filo Ascomycota, é um patógeno de solo que 

pode sobreviver na forma de escleródios por um período de cinco anos ou mais (Steadman, 

1983). Em áreas livres deste, a sua introdução deve ser evitada, pela sua capacidade de reduzir 

ou até inviabilizar a produção de culturas suscetíveis. O número de espécies que podem ser 

atacadas pelo fungo é bastante expressivo. Boland & Hall (1994) indexaram 408 espécies 

suscetíveis a S. sclerotiorum, pertencentes a 278 gêneros e 75 famílias, muitas delas de grande 

importância econômica. 

O setor agrícola, principalmente o segmento armazenador de sementes, demanda 

soluções para a redução de perdas e para a manutenção da qualidade fisiológica e sanitária das 

sementes, desde o momento de colheita até a semeadura. Desta forma, esse trabalho objetivou 

avaliar o efeito do beneficiamento e de ambientes de armazenamento nas qualidades físicas e 

fisiológicas e na incidência de S. sclerotiorum em sementes de oito cultivares de soja (Glycine 

max L.(Merrill)). 
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram utilizadas sementes de soja provenientes de campos de produção situados em 

Vianópolis, Silvânia, Luziânia e Orizona, no Estado de Goiás, de duas safras: 2009/2010 com 

cinco cultivares (BRS Valiosa RR, NA 7255 RR, NS 7476, A 7002 e AN 8500), e 2010/2011 

com seis cultivares (BRS Valiosa RR, BRS 8160 RR, NA 7255 RR, NA 8015 RR, NA 7337 

RR, NA 7620 RR e AN 8500). Os campos encontravam-se naturalmente infestados com S. 

sclerotiorum, nas duas safras. 

Foram coletadas amostras de aproximadamente 1,5 kg de sementes em cada etapa do 

fluxo do beneficiamento em uma Usina de Beneficiamento de Sementes (UBS) localizada em 

Vianópolis, sendo: na moega (recepção), após a pré-limpeza, no descarte um (da pré-

limpeza), após a limpeza, após os classificadores de peneira (três tamanhos de peneira), após 

o espiral (três tamanhos de peneira), após a mesa de gravidade (três tamanhos de peneira) e 

no descarte dois (das etapas após a limpeza até o final do beneficiamento), totalizando 14 

amostras (Figura 4.1). 

Na safra 2009/2010, as sementes das cultivares A 7002, NA 7255 RR e BRS Valiosa 

RR passaram por todas essas etapas do beneficiamento. Já, as cultivares NS 7476 e AN 8500 

passaram apenas por duas classificações de peneiras e, consequentemente, duas classificações 

de espiral e duas de mesa de gravidade. A descrição das amostras e os tamanhos das peneiras 

estão listadas na Tabela 4.1 (safra 2009/2010) e Tabela 4.2 (safra 2010/2011).  

Após a coleta, as amostras foram encaminhadas à Escola de Agronomia e Engenharia 

de Alimentos da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), onde foram homogeneizadas e 

divididas em sub-amostras. Assim, obteve-se a amostra de trabalho, cujo peso variou de 500 g 

a 515 g. Após a coleta, as amostras foram encaminhadas à Escola de Agronomia e Engenharia 

de Alimentos da Universidade Federal de Goiás (EA/UFG), onde foram homogeneizadas e 

divididas em sub-amostras, cujo peso unitário variou de 500 g a 515 g. Estas foram 

armazenadas por período de aproximadamente seis meses, em dois ambientes: em câmara fria 

e seca (umidade relativa média de 30% e 19ºC) e em condição ambiente (safra 2009/2010: 

64% UR e 24,4ºC; safra 2010/2011: 60% e 25,5ºC). 

 
 



 
 
 
 
1: Moega                                   4: Após limpeza                                                              11, 12, 13: Após mesa de gravidade 
2: Após pré-limpeza                 5, 6, 7: Após classificadores de peneiras                        14: Descarte 2 
3: Descarte 1                            8, 9, 10: Após espiral 
 

 

 

 

 

Figura 4.1. Fluxograma dos locais de coleta de amostras de sementes de soja (Glycine max) em Usina de Beneficiamento de 

Sementes de Vianópolis, Goiás. Goiânia, 2012. 
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Tabela 4.1. Etapas do beneficiamento de sementes de cinco cultivares de soja (Glycine max) 

da safra 2009/2010. Goiânia, 2012. 

Cultivar Identificação 
da amostra NA 7255 RR A 7002 NS 7476 AN 8500 BRS Valiosa RR 
1 Moega Moega Moega Moega Moega 

 

2 Pré-limpeza Pré-limpeza Pré-limpeza Pré-limpeza Pré-limpeza 
 

3 Descarte 1 Descarte 1 Descarte 1 Descarte 1 Descarte 1 

4 Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza 
 

5 Classificação 
5,5 mm 

Classificação 
5,25 mm 

Classificação 
5,5 mm 

Classificação 
5,25 mm 

Classificação 
6,0 mm 

 

6 Classificação 
6,0 mm 

Classificação 
5,5 mm 

Classificação 
6,5 mm 

Classificação 
6,0 mm 

Classificação 
6,5 mm 

 

7 Classificação 
6,5 mm 

Classificação 
6,0 mm 

____ 
 

____ 
 

Classificação 
7,0 mm 

 

8 Espiral 
5,5 mm 

Espiral 
5,25 mm 

Espiral 
5,5 mm 

Espiral 
5,25 mm 

Espiral 
6,0 mm 

 

9 Espiral 
6,0 mm 

Espiral 
5,5 mm 

Espiral 
6,5 mm 

Espiral 
6,0 mm 

Espiral 
6,5 mm 

 

10 Espiral 
6,5 mm 

Espiral 
6,0 mm 

____ 
 

____ 
 

Espiral 
7,0 mm 

 

11 Mesa de 
gravidade 
5,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
5,25 mm 

Mesa de 
gravidade 
5,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
5,25 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,0 mm 

 

12 Mesa de 
gravidade 
6,0 mm 

Mesa de 
gravidade 
5,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,0 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,5 mm 

 

13 Mesa de 
gravidade 
6,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,0 mm 

____ 
 

____ 
 

Mesa de 
gravidade 
7,0 mm 

 

14 Descarte 2 Descarte 2 Descarte 2 Descarte 2 Descarte 2 

 

As análises foram realizadas antes e após o armazenamento. Na avaliação da qualidade 

física e fisiológica seguiu-se as Regras para Análise de Sementes-RAS (Brasil, 2009b), 

determinando-se: 

� teor de umidade; 

� pureza física, observando-se também a presença de escleródios, os quais eram 

contabilizados e determinada a massa total presente na amostra; 

� teste de germinação: utilizou-se quatro repetições de 50 sementes; 

� teste de tetrazólio: utilizou-se quatro repetições de 50 sementes. 
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Tabela 4.2. Etapas do beneficiamento de sementes de seis cultivares de soja (Glycine max) da 

safra 2010/2011. Goiânia, 2012. 

Cultivar 
Identificação 
da amostra NA 7255 RR NA 7337 RR NA 7620 RR NA 8015 RR AN 8500 

BRS  
Valiosa RR 

1 Moega Moega Moega Moega Moega Moega 
 

2 Pré-limpeza Pré-limpeza Pré-limpeza Pré-limpeza Pré-limpeza Pré-limpeza 
 

3 Descarte 1 Descarte 1 Descarte 1 Descarte 1 Descarte 1 Descarte 1 

4 Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza Limpeza 
 

5 
Classificação 

5,5 mm 
Classificação 

5,5 mm 
Classificação 

5,5 mm 
Classificação 

5,5 mm 
Classificação 

5,5 mm 
Classificação 

6,0 mm 
 

6 
Classificação 

6,0 mm 
Classificação 

6,0 mm 
Classificação 

6,0 mm 
Classificação 

6,5 mm 
Classificação 

6,0 mm 
Classificação 

6,5 mm 
 

7 
Classificação 

6,5 mm 
Classificação 

6,5 mm 
Classificação 

6,5 mm 
Classificação 

7,0 mm 
Classificação 

6,5 mm 
Classificação 

7,0 mm 
 

8 
Espiral 5,5 

mm 
Espiral 5,5 

mm 
Espiral 5,5 

mm 
Espiral 5,5 mm Espiral 5,5 

mm 
Espiral 6,0 

mm 
 

9 
Espiral 6,0 

mm 
Espiral 6,0 

mm 
Espiral 6,0 

mm 
Espiral 6,5 mm Espiral 6,0 

mm 
Espiral 6,5 

mm 
 

10 
Espiral 6,5 

mm 
Espiral 6,5 

mm 
Espiral 6,5 

mm 
Espiral 7,0 mm Espiral 6,5 

mm 
Espiral 7,0 

mm 
 

11 

Mesa de 
gravidade 
5,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
5,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
5,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
5,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
5,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,0 mm 

 

12 

Mesa de 
gravidade 
6,0 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,0 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,0 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,0 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,5 mm 

 

13 

Mesa de 
gravidade 
6,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
7,0 mm 

Mesa de 
gravidade 
6,5 mm 

Mesa de 
gravidade 
7,0 mm 

 

14 Descarte 2 Descarte 2 Descarte 2 Descarte 2 Descarte 2 Descarte 2 

 

Para a detecção de S. sclerotiorum, foram realizadas as seguintes análises, segundo as 

RAS (Brasil, 2009b): 

� teste de sanidade em rolo de papel: utilizou-se quatro repetições de 50 sementes; 

� teste de sanidade pelo método neon ou meio ágar-bromofenol: utilizou-se oito repetições de 

25 sementes. Foram realizadas algumas modificações no teste descrito pelas RAS, usando     

75 mg.L-1 de azul de bromofenol e 50 mg.L-1 de cloranfenicol (Nasser et al., 1999; 

Napoleão et al., 2006). O azul de bromofenol e os antibióticos foram incorporados ao meio 

batata-dextrose-ágar (BDA) fundido (50ºC) após autoclavagem. As placas foram expostas 
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ao escuro, a 18ºC por 7-12 dias. A partir do terceiro dia de incubação, as leituras foram 

realizadas para verificar a formação de halos amarelo avermelhados ao redor das sementes. 

A mudança de cor do meio, do azul para o amarelo, ocorre devido ao ácido oxálico 

produzido pelo patógeno. A presença de ácido altera o pH do meio, fazendo com que o azul 

de bromofenol, um indicador ácido-base, mude de cor quando o pH atinge valores entre 4,6 

e 3,0 (Nasser et al., 1995). 

O estudo das relações entre as etapas do beneficiamento e as varáveis analisadas no 

momento de coleta das amostras e após o armazenamento em condições ambiente e em 

câmara fria e seca, foi realizado por meio do exame das correlações dessas variáveis com 

eixos de ordenação gerados por técnicas de análise multivariada. A técnica utilizada foi a 

Análise de Componentes Principais – ACP ou PCA (do inglês Principal Component Analysis). 

A PCA, desenvolvida por Pearson (1901), é uma técnica estatística de análise 

multivariada que busca, através de transformações lineares, descrever a interrelação das 

variáveis em estudo, explicando a estrutura de interdependência dessas e criando, assim, um 

novo conjunto com o número de variáveis inferior ao conjunto original. Para o cálculo dos 

Componentes Principais (CP), obtêm-se os autovalores e os autovetores a partir da matriz de 

correlação entre as variáveis desse conjunto (Hammer et al., 2001). 

Os CP são combinações lineares não correlacionadas cujas variâncias são tão grandes 

quanto possíveis. O primeiro CP é a combinação linear com máxima variância. O segundo CP 

é aquela combinação que não está correlacionada com a primeira e representa a segunda maior 

parte da variância restante (Dillon & Goldstein, 1984; Manly, 1994). 

A PCA foi realizada a partir de uma matriz matemática, correlacionando etapas de 

beneficiamento (14) x variáveis analisadas (8), através do programa estatístico PAST 

(Hammer et al., 2001). As variáveis incluídas na matriz foram: teor de umidade, pureza física, 

massa de escleródios, germinação, viabilidade, vigor e incidência de esclerotínia pelos testes 

de sanidade em rolo de papel e método neon. Seguindo-se os procedimentos preconizados por 

ter Braak (1986, 1987) e Palmer (1993), antes da análise, fez-se a padronização dos valores 

destas variáveis para média zero e variância igual à unidade, a fim de remover disparidades 

nas unidades de medida. Fazendo-se isso, todas as variáveis têm o mesmo peso na análise, 

pois todas têm a mesma variância. A PCA de correlação é adequada para quando as variáveis 

foram medidas em unidades diferentes ou quando a variância de cada variável é muito 
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diferente umas das outras (Hammer et al., 2001). 

Foram realizadas análises de PCA para cada cultivar separadamente, gerando seus 

respectivos diagramas de ordenação e um diagrama de ordenação geral com todas as 

cultivares, por safra analisada. Também foi realizado o estudo das correlações de Pearson 

(Steel & Torrie, 1960) entre as médias das variáveis analisadas nas etapas do beneficiamento, 

para cada cultivar. 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.3.1 Qualidade física 

 

No recebimento das sementes na UBS, as sementes de soja apresentaram, em média, 

umidade de 13,4% (safra 2009/10) e 13,0% (safra 2010/11), sendo, na primeira safra de 16,7% 

(BRS Valiosa RR), 11,0% (NA 7255 RR), 11,5% (A 7002), 13,0% (NS 7476) e 14,7% (AN 

8500); e na segunda safra de 12,6% (BRS Valiosa RR), 13,3% (NA 8015 RR); 13,8% (NA 

7255 RR), 13,0% (NA 7337 RR), 13,3% (NA 7620 RR) e 12,0% (AN 8500).  

Do recebimento das sementes na UBS até o momento das avaliações, houve perda de 

umidade pelas sementes. As amostras das cultivares da safra 2009/2010 apresentaram, em 

média, entre 7,0% e 10,2% de umidade (Tabela 4.3), enquanto que as amostras da safra 

2010/2011, esse teor de umidade estava entre 8,3% e 13,3% (Tabela 4.4). 

Comparando-se os ambientes de armazenamento, percebeu-se que em ambas as safras, 

as sementes em câmara fria e seca apresentaram, ao final deste período, teor de umidade quase 

60% abaixo do valor observado em condição ambiente. Na safra 2009/2010, este esteve entre 

6,7% e 7,0% (média geral de 6,8%), e entre 10,9% a 11,8% (média geral de 11,3%), em 

câmara fria e seca e em condição ambiente respectivamente (Tabela 4.3). Na safra 2010/2011, 

esses valores ficaram entre 6,5% e 7,1% (média geral de 6,9%) e entre 9,7% e 13,4% (média 

geral de 11,9%), em câmara fria e seca e em condição ambiente respectivamente (Tabela 4.4). 

 



Tabela 4.3. Umidade e pureza física das amostras de sementes de cinco cultivares de soja (Glycine max) e massa de escleródios 

associados às sementes, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca, 

safra 2009/2010. Goiânia, 2012. 

NA 7255 RR A 7002 NS 7476 
Amostra 

U. U.A. V. U.C.F. V. P.F. Escl. U. U.A. V. U.C.F. V. P.F. Escl. U. U.A. V. U.C.F. V. P.F. Escl. 

1 7,3 11,3 54,8 6,9 -5,5 96,89 0,0111 9 11,1 23,3 6,9 -23,3 96,83 0,2851 7,6 11,9 56,6 6,9 -9,2 98,13 0,3186 

2 7,5 11 46,7 6,9 -8,0 99,82 0 8,2 11,2 36,6 6,9 -15,9 99,65 0,0513 7,3 11,4 56,2 6,9 -5,5 99,41 0 

3 8,7 11,4 31,0 6,8 -21,8 23,91 1,0794 8,4 11,3 34,5 6,8 -19,0 90,29 0,7899 7,6 11,3 48,7 6,8 -10,5 34,62 1,9444 

4 7,3 11,2 53,4 6,9 -5,5 99,91 0 8,4 11,1 32,1 6,9 -17,9 99,61 0 7 11,3 61,4 6,9 -1,4 99,94 0 

5 9 11 22,2 6,8 -24,4 99,94 0 8,5 11,2 31,8 6,8 -20,0 99,85 0 7 11,3 61,4 6,8 -2,9 99,96 0 

6 8,5 11,2 31,8 6,9 -18,8 99,89 0 8,7 11,1 27,6 6,9 -20,7 99,83 0 7 11,4 62,9 6,9 -1,4 99,96 0 

7 8 11,2 40,0 6,9 -13,8 99,72 0 8,1 10,9 34,6 6,9 -14,8 99,72 0 - - - - - - - 

8 8,2 11 34,1 6,8 -17,1 100 0 8,3 11,1 33,7 6,8 -18,1 99,96 0 7,7 11,2 45,5 6,9 -10,4 99,97 0 

9 7,8 10,9 39,7 6,7 -14,1 99,93 0 8,1 11,2 38,3 6,7 -17,3 99,95 0 7 11,1 58,6 6,8 -2,9 99,98 0 

10 7,9 10,9 38,0 6,7 -15,2 99,78 0 7,7 11 42,9 6,7 -13,0 99,75 0 - - - - - - - 

11 8 11,1 38,8 6,8 -15,0 100 0 9,1 10,9 19,8 6,8 -25,3 100 0 7,1 10,9 53,5 6,7 -5,6 100 0 

12 7,9 11 39,2 6,9 -12,7 100 0 9 11,1 23,3 6,9 -23,3 99,99 0 7 11,4 62,9 6,7 -4,3 100 0 

13 7,5 10,9 45,3 6,8 -9,3 100 0 7,6 11 44,7 6,8 -10,5 100 0 - - - - - - - 

14 7,3 11 50,7 6,9 -5,5 98,91 0,2032 7,7 11,1 44,2 6,9 -10,4 97,82 0,1515 7,4 11,4 54,1 6,8 -8,1 99,24 0 

Média* 7,9 11,1 40,3 6,8 -13,3 99,7 0,0009 8,4 11,1 32,4 6,8 -18,3 99,6 0,028 7,2 11,3 57,7 6,8 -4,8 99,7 0,0354 

*média desconsiderando-se as amostras de descarte (3 e 14). 
U-umidade (%) antes do armazenamento; U.A. – umidade (%) após armazenamento em condição ambiente; V. – Variação do teor de umidade (%) com o 
armazenamento; U.CF- umidade (%) após armazenamento em câmara fria e seca; P.F. – pureza física (%); Escl.- massa de escleródios (g). 
1-moega; 2-após pré-limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7- após classificadores de peneira; 8 a 10-após espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade;   
14- descarte dois. 
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Tabela 4.3. Continuação. 

AN 8500 BRS Valiosa RR 
Amostra 

U. U. A. V. U. C.F. V. P.F. Escl. U. U. A. V. U. C.F. V. P.F. Escl. 

1 7,9 11,7 48,1 6,9 -12,7 97,96 0,0576 10,1 11 8,9 6,9 -31,7 96,28 0,097 

2 7,8 11,7 50,0 6,9 -11,5 99,64 0 10 11,1 11,0 6,9 -31,0 99,32 0 

3 8 11,6 45,0 6,8 -15,0 75 1,1909 10,2 11,3 10,8 6,8 -33,3 24,85 0,2235 

4 7,6 11,5 51,3 6,9 -9,2 97,85 0 10 11,4 14,0 6,9 -31,0 99,92 0 

5 7,7 11,5 49,4 6,8 -11,7 99,62 0 10 11,6 16,0 6,8 -32,0 99,96 0 

6 7,4 11,5 55,4 6,9 -6,8 99,43 0,025 9,8 11,6 18,4 6,9 -29,6 99,91 0 

7 - - - - - - - 9,9 11,3 14,1 6,9 -30,3 99,87 0 

8 7,4 11,5 55,4 6,9 -6,8 99,8 0 9,9 11,3 14,1 6,8 -31,3 99,96 0 

9 7,3 11,4 56,2 6,8 -6,8 99,91 0 9,9 11,2 13,1 6,9 -30,3 100 0 

10 - - - - - - - 9,9 11,4 15,2 6,9 -30,3 99,99 0 

11 7,3 11,5 57,5 7 -4,1 99,97 0 9,9 11,2 13,1 6,8 -31,3 100 0 

12 7,2 11,2 55,6 7 -2,8 99,98 0 9,8 11,2 14,3 6,8 -30,6 100 0 

13 - - - - - - - 10 11,8 18,0 6,8 -32,0 99,99 0 

14 7,7 11,2 45,5 6,8 -11,7 93,79 0 10 11,7 17,0 6,9 -31,0 96,38 0,145 

Média* 7,5 11,5 53,2 6,9 -8,0 99,3 0,0092 9,9 11,3 14,2 6,9 -31,0 99,6 0,0081 

*média desconsiderando-se as amostras de descarte (3 e 14). 
U-umidade (%) antes do armazenamento; U.A. – umidade (%) após armazenamento em condição ambiente; V. – Variação do teor de umidade (%) com o 
armazenamento; U.CF- umidade (%) após armazenamento em câmara fria e seca; P.F. – pureza física (%); Escl.- massa de escleródios (g). 
1-moega; 2-após pré-limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7- após classificadores de peneira; 8 a 10-após espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade;   
14- descarte dois. 
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Tabela 4.4. Umidade e pureza física das amostras de sementes de seis cultivares de soja (Glycine max) e massa de escleródios 

associados às sementes, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca, 

safra 2010/2011. Goiânia, 2012. 

NA 7255 RR NA 7337 RR NA 7620 RR 
Amostra 

U. U.A. V. U.C.F. V. P.F. Escl. U. U.A. V. U.C.F. V. P.F. Escl. U. U.A. V. U.C.F. V. P.F. Escl. 

1 9,1 11,7 28,6 7,0 -23,1 98,99 0,0293 11,7 10,7 -8,5 6,8 -41,9 98,52 0,0454 10,3 12,0 16,5 6,8 -34,0 97,40 5,1687 

2 9,3 11,5 23,7 6,9 -25,8 99,29 0,0000 12,5 12,2 -2,4 6,7 -46,4 99,86 0,0000 10,8 11,6 7,4 6,9 -36,1 99,43 0,0000 

3 9,9 12,0 21,2 7,0 -29,3 20,93 0,5851 13,3 12,1 -9,0 7,0 -47,4 17,23 0,2468 9,4 12,0 27,7 6,7 -28,7 17,60 27,8000 

4 9,8 12,0 22,4 6,9 -29,6 99,60 0,0000 9,7 12,7 30,9 7,0 -27,8 99,62 0,0000 9,8 12,0 22,4 6,6 -32,7 99,80 0,0000 

5 9,8 11,6 18,4 7,0 -28,6 99,89 0,0000 9,9 13,1 32,3 6,9 -30,3 99,32 0,0000 9,7 11,9 22,7 6,7 -30,9 98,97 0,0000 

6 9,7 11,5 18,6 7,0 -27,8 99,82 0,0000 9,7 11,4 17,5 6,9 -28,9 99,88 0,0000 10,0 9,7 -3,0 6,8 -32,0 99,80 0,0000 

7 9,7 11,8 21,6 7,0 -27,8 99,68 0,0000 9,8 11,1 13,3 6,8 -30,6 99,82 0,0000 9,9 11,3 14,1 6,9 -30,3 99,84 0,0000 

8 9,6 12,3 28,1 6,9 -28,1 99,91 0,0000 9,6 13,0 35,4 7,0 -27,1 99,94 0,0000 9,8 10,6 8,2 6,9 -29,6 99,95 0,0000 

9 9,5 11,9 25,3 7,0 -26,3 99,95 0,0000 9,9 10,8 9,1 6,9 -30,3 99,98 0,0000 9,5 9,8 3,2 6,8 -28,4 100,00 0,0000 

10 9,6 13,0 35,4 7,0 -27,1 99,90 0,0000 10,0 12,4 24,0 7,0 -30,0 99,96 0,0000 9,1 10,6 16,5 6,5 -28,6 99,94 0,0000 

11 9,9 12,5 26,3 6,8 -31,3 100,00 0,0000 10,0 12,5 25,0 6,9 -31,0 99,97 0,0000 9,9 10,5 6,1 6,7 -32,3 99,88 0,0000 

12 9,4 12,1 28,7 7,0 -25,5 99,99 0,0000 9,4 12,4 31,9 7,0 -25,5 100,00 0,0000 9,5 10,1 6,3 6,8 -28,4 100,00 0,0000 

13 9,4 12,5 33,0 6,7 -28,7 100,00 0,0000 9,8 12,3 25,5 7,0 -28,6 100,00 0,0000 9,7 10,5 8,2 6,8 -29,9 100,00 0,0000 

14 9,6 11,0 14,6 7,0 -27,1 91,98 0,1596 9,9 12,4 25,3 7,0 -29,3 97,29 0,0000 9,8 10,1 3,1 6,9 -29,6 96,60 0,0460 

Média* 9,5 12,0 25,8 6,9 -27,5 99,75 0,0024 10,1 12,1 19,5 6,9 -31,5 99,74 0,0038 9,8 10,9 10,7 6,8 -31,1 99,58 0,4307 

*média desconsiderando-se as amostras de descarte (3 e 14). 
U-umidade (%) antes do armazenamento; U.A. – umidade (%) após armazenamento em condição ambiente; V. – Variação do teor de umidade (%) com o 
armazenamento; U.CF- umidade (%) após armazenamento em câmara fria e seca; P.F. – pureza física (%); Escl.- massa de escleródios (g). 
1-moega; 2-após pré-limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7- após classificadores de peneira; 8 a 10-após espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade;   
14- descarte dois. 
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Tabela 4.4. Continuação. 

NA 8015 RR AN 8500 BRS VALIOSA RR 
Amostra 

U. U. A. V. U. C.F. V. P.F. Escl. U. U. A. V. U. C.F. V. P.F. Escl. U. U. A. V. U. C.F. V. P.F. Escl. 

1 13 12,1 -6,9 6,8 -47,7 97,97 0,5812 11,7 11,9 1,7 6,8 -41,9 98,52 0,0726 8,8 11,8 34,1 7,1 -19,3 98,22 0,0382 

2 12,8 12,6 -1,6 6,9 -46,1 99,52 0 12,5 11,9 -4,8 6,7 -46,4 99,86 0 8,6 12,1 40,7 6,8 -20,9 99,37 0 

3 12,1 12,3 1,7 6,7 -44,6 24,57 10,0099 13,3 13,6 2,3 6,7 -49,6 17,23 0,2468 8,7 12 37,9 6,9 -20,7 23,03 1,056 

4 12,1 12,4 2,5 6,6 -45,5 99,74 0 9,7 11,4 17,5 6,8 -29,9 99,62 0 8,7 11,9 36,8 6,8 -21,8 99,96 0 

5 12,2 12,6 3,3 6,7 -45,1 99,72 0 9,9 12,5 26,3 6,7 -32,3 99,32 0 8,5 12 41,2 7,1 -16,5 99,97 0 

6 12,3 12,5 1,6 6,8 -44,7 99,85 0 9,7 13,4 38,1 6,7 -30,9 99,88 0 8,6 12,7 47,7 6,9 -19,8 99,96 0 

7 12,3 11,9 -3,3 6,9 -43,9 99,85 0 9,8 11,8 20,4 6,8 -30,6 99,82 0 8,3 12,1 45,8 6,8 -18,1 99,98 0 

8 11,9 12,2 2,5 6,9 -42,0 99,83 0 9,6 12,3 28,1 6,8 -29,2 99,94 0 8,9 11,4 28,1 6,7 -24,7 100 0 

9 12,1 11,7 -3,3 6,8 -43,8 99,96 0 9,9 12,6 27,3 6,9 -30,3 99,98 0 9,1 11,6 27,5 6,8 -25,3 100 0 

10 12 11,6 -3,3 6,5 -45,8 99,91 0 10 12,1 21,0 6,9 -31,0 99,96 0 9 11,7 30,0 6,9 -23,3 100 0 

11 11,9 11,7 -1,7 6,7 -43,7 99,96 0 10 12,2 22,0 6,8 -32,0 99,97 0 9 12,3 36,7 6,9 -23,3 100 0 

12 11,9 11,7 -1,7 6,8 -42,9 100 0 9,4 11,9 26,6 6,7 -28,7 100 0 9,5 12,3 29,5 6,8 -28,4 100 0 

13 12,4 11,7 -5,6 6,8 -45,2 99,99 0 9,8 11,8 20,4 6,7 -31,6 100 0 9,3 12,4 33,3 6,9 -25,8 100 0 

14 12 11,9 -0,8 6,9 -42,5 97,2 0 9,9 11,6 17,2 6,9 -30,3 97,29 0 9,7 11,9 22,7 6,9 -28,9 98,95 0 

Média* 12,2 12,1 -1,5 6,8 -44,7 99,69 0,0484 10,1 12,2 20,4 6,8 -32,9 99,74 0,0061 8,8 12,0 35,9 6,9 -22,3 99,79 0,0032 

*média desconsiderando-se as amostras de descarte (3 e 14). 
U-umidade (%) antes do armazenamento; U.A. – umidade (%) após armazenamento em condição ambiente; V. – Variação do teor de umidade (%) com o 
armazenamento; U.CF- umidade (%) após armazenamento em câmara fria e seca; P.F. – pureza física (%); Escl.- massa de escleródios (g). 
1-moega; 2-após pré-limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7- após classificadores de peneira; 8 a 10-após espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade;   
14- descarte dois. 



As sementes foram armazenadas com umidade igual ou abaixo de 13,0%, mantendo-se 

abaixo desse valor, mesmo em condição ambiente, onde não havia controle da temperatura e 

de umidade. Apesar do teor de umidade em condição ambiente ter se mantido abaixo de 

13,0%, sabe-se que, de acordo com Baudet (1996), a taxa de respiração aumenta 

exponencialmente com o aumento do grau de umidade. Enquanto que, quando as sementes de 

soja são armazenadas com umidade inferior a 13,0% esta taxa é minimizada, porém não a 

elimina; e a deterioração provocada por microorganismos é negligenciável. 

O aumento da umidade, como conseqüência do aumento da respiração das sementes, 

desencadeia processos, como o aumento da atividade enzimática (enzimas hidrolíticas) e da 

atividade dos ácidos graxos livres. Também, a temperatura aumenta a taxa de reações 

enzimáticas e metabólicas, causando aceleração da velocidade de deterioração de sementes 

(Baudet, 1996). 

Além disso, o teor de água é um dos fatores principais que afetam a viabilidade das 

sementes e, conseqüentemente, sua maior ou menor longevidade. O alto teor de água pode 

afetar a qualidade da semente, não só dificultando as operações de beneficiamento, como 

também no período de armazenamento (Carvalho & Nakagawa, 2000). Neergaard (1977) e 

Puzzi (1986) afirmaram que o grau de umidade influencia diretamente a qualidade da semente 

armazenada, possibilitando o desenvolvimento de fungos, insetos e ácaros. 

De forma geral, as sementes em condição ambiente apresentaram teor de umidade 

maior do que antes de serem assim armazenadas. Este aumento foi na proporção de 8,9% a 

62,9% (média geral de 39,6%) nas cultivares da safra 2009/2010 (Tabela 4.3); e de 1,6% a 

47,7% (média geral de 18,5%) nas da safra 2010/2011, exceção de algumas amostras das 

cultivares NA 7337 RR, AN 8500 e NA 8015 RR, nas quais observaram-se redução do teor de 

umidade (Tabela 4.4). Já em câmara fria e seca, o teor de umidade foi menor do que antes de 

serem armazenadas. Esta redução foi de 1,4% a 33,3% (média geral de 15,1%) nas cultivares 

da safra 2009/2010 (Tabela 4.3); e ainda maior nas da safra 2010/2011, de 16,5 % a 47,7% 

(média geral de 31,7%) (Tabela 4.4). Esta alteração no teor de umidade após o 

armazenamento, independente do ambiente, variou entre as cultivares e entre safras. Segundo 

Delouche & Baskin (1973), o potencial de conservação das sementes é determinado pela 

velocidade do processo de deterioração e pode ser variável entre diferentes lotes da mesma 

espécie e mesmo cultivar, armazenados sob as mesmas condições. 
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Sabe-se que além do teor de água, diversos outros fatores também influenciam a 

intensidade e a velocidade de deterioração das sementes durante o armazenamento, como a 

umidade relativa, a temperatura do ar, a presença de insetos e microrganismos, a localização e 

a severidade de danos mecânicos, os danos térmicos na secagem, a condição fisiológica inicial 

da semente e as características genéticas da espécie e cultivar. Esses fatores atuam 

simultaneamente na deterioração e podem ser responsabilizados pelas diferenças de 

comportamento entre lotes de sementes armazenadas nas mesmas condições (Carvalho & 

Villela, 2006). 

Em termos de pureza física, nas diferentes etapas do beneficiamento das duas safras 

avaliadas, observou-se que seus valores variaram, em média, de 17,2% (NA 7337 RR e AN 

8500) a 100%. Contudo, estes menores valores foram obtidos em amostras de sementes da 

etapa de descarte um (amostra 3), sendo, em média, de 49,7% na safra 2009/2010, e de 20,1% 

na safra 2010/2011. Logo após a etapa de limpeza, todas as cultivares já apresentaram valores 

acima de 99%, com exceção da AN 8500 (safra 2009/2010), com 97,85% (Tabelas 4.3 e 4.4). 

De acordo com a Instrução Normativa nº 25 do Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (Brasil, 2005), o padrão mínimo de pureza física para comercialização de 

sementes de soja das categorias certificadas, S1 e S2, é de 99%. Dessa forma, nota-se que o 

beneficiamento, já na pré-limpeza e limpeza (amostras 2 e 4), possibilitou alcançar o padrão 

mínimo exigido para comercialização, chegando a até 100% de pureza física na etapa final 

(após a mesa de gravidade) (Tabelas 4.3 e 4.4).  

Verificou-se, portanto, que as máquinas de ventiladores e peneiras (MVP) utilizadas 

nas etapas de pré-limpeza e limpeza, aprimoraram a qualidade física dos lotes de sementes. 

Posteriormente, a associação dos equipamentos de classificação em peneiras, espiral e mesa 

de gravidade, padronizou as sementes com base em suas características físicas, descartando 

aquelas consideradas fora do padrão para as cultivares específicas. Do mesmo modo, 

Krzyzanowski & Santos Filho (1984) concluíram que a associação da MVP com a mesa de 

gravidade elevou o valor cultural de sementes de desmódio (Desmodium intortum (Mill.) 

Urb.) de 14,4% para 74,2%.  

Já, em termos de escleródios, de forma geral, estes foram detectados em maior 

quantidade na safra 2010/2011 (média de 0,5486 g) do que em 2009/2010 (média de 0,0939 

g). Nas duas safras, as maiores quantidades foram retidas no descarte um (amostra 3), sendo a 
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massa por amostra, em média, de 1,0456 g (safra 2009/2010) e de 6,6574 g (safra 2010/2011), 

seguido pela primeira etapa (moega), em média, de 0,1539 g (safra 2009/2010) e de 0,9892 g 

(safra 2010/2011). Além disso, detectou-se escleródios nas amostras 1 e 3 de todas as 

cultivares. Isto demonstra a importância da etapa de pré-limpeza para a retirada de escleródios 

da massa de sementes, estando ainda associada às demais etapas do beneficiamento, o que 

eliminaram por completo os escleródios. 

Contudo, no descarte dois, em cuja etapa também foi observada a presença de 

escleródios, esta não ocorreu para todas as cultivares, e sim na NA 7255 RR, A 7002 e BRS 

Valiosa RR (safra 2009/2010), e NA 7255 RR e NA 7620 RR (safra 2010/2011) (Tabelas 4.3 e 

4.4). 

Nas amostras nas quais foram encontrados escleródios, o número destes variou de dois 

a 201, o que representou de 0,1110 g a 1,9444 g (safra 2009/2010); já na safra 2010/2011, esta 

quantidade variou de 0,0293 g a 27,800 g (Tabelas 4.3 e 4.4), com números de um a mais de 

3.000 escleródios em uma única amostra. 

Desta forma, percebe-se que houve a remoção total dos escleródios durante o 

beneficiamento. Somente na cultivar AN 8500 (safra 2009/2010) que foram encontrados 

escleródios em uma etapa intermediária da linha de beneficiamento (amostra 6) (Tabelas 4.3 e 

4.4). 

O beneficiamento de sementes é uma ferramenta útil para o controle desse patógeno, 

pois pode diminuir ou eliminar os escleródios a elas associados, mostrando ser eficiente na 

eliminação desse inóculo. Assim, esse processo pode ajudar a reduzir a quantidade de inóculo 

que poderia retornar para a área de plantio, na forma de escleródios. 

Se se considerar que o mofo-branco da soja é uma doença monocíclica, ou seja, apenas 

o inóculo inicial é responsável pela quantidade de doença, o beneficiamento pode representar 

um grande passo para a sua redução e, conseqüentemente, da doença. Este processo torna-se 

ainda mais importante sabendo-se que o mofo-branco não é uma doença tipicamente 

monocíclica, pois uma planta, após atacada, pode entrar em contato com plantas sadias e 

disseminar o patógeno através do contato planta a planta (Napoleão, 2001). 
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4.3.2 Qualidade fisiológica 

 

De forma geral, os valores médios de porcentagem de germinação, viabilidade e vigor 

das sementes antes e após o armazenamento foram semelhantes entre si, com diferenças 

inferiores à 7,0%, independente do ambiente de armazenagem e da safra, desconsiderando-se 

as amostras das etapas de descarte (3 e 14) (Tabelas 4.5 e 4.6 ). 

Silva Castro (1989) cita que o potencial de conservação de sementes de soja depende 

diretamente de sua qualidade fisiológica no início do período de armazenamento e está 

intimamente relacionada ao momento de colheita. 

A porcentagem de germinação das sementes diminuiu com o armazenamento, sendo a 

redução mais acentuada na safra 2010/2011 comparada à safra 2009/2010, e em condição 

ambiente comparada à câmara fria e seca. Exceções feitas às cultivares NS 7476 e AN 8500 

(safra 2009/2010), as quais apresentaram sementes com maior germinação após o 

armazenamento; a estas duas cultivares, juntamente com a BRS Valiosa RR, cuja porcentagem 

de germinação após armazenamento em condição ambiente foi ligeiramente maior do que 

quando em câmara fria e seca; e ainda à NA 7620 RR, em que a porcentagem de germinação 

inicial foi semelhante à da câmara fria e seca (Tabelas 4.5 e 4.6).  

Isto era esperado, uma vez que as sementes da safra 2010/2011 tiveram maior 

umidade, assim como aquelas armazenadas em condição ambiente. E sabe-se que, quanto 

maior a umidade e a temperatura, mais rapidamente será a perda da capacidade germinativa, 

conforme apontado por Toole & Toole (1946), citados por Delouche (1975). Esses autores, 

estudando a longevidade de sementes de soja em função da umidade e da temperatura de 

armazenagem, observaram que, com 9,4% de umidade, à medida que aumentou a temperatura 

de 10ºC para 30ºC, a longevidade passou de mais de dez anos para um ano; já com maior 

umidade, 13,9%, as sementes perderam rapidamente o poder germinativo, passando de cinco 

anos a 10ºC para meio ano a 30ºC.  

Antes do armazenamento, nas duas safras, os resultados de viabilidade foram maiores 

do que a porcentagem de germinação; o contrário ocorreu com as sementes das cultivares A 

7002 e BRS Valiosa RR na safra 2009/2010 (Tabelas 4.5 e 4.6). Entretanto, no 

armazenamento este parâmetro não teve comportamento padrão. Na safra 2009/2010, das 

cinco cultivares avaliadas, em três delas (NA 7255 RR, A 7002 e BRS Valiosa RR), a 
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viabilidade foi maior nas sementes armazenadas em câmara fria e seca; diferentemente, nas 

outras duas (NS 7476 e AN 8500), essa foi maior nas sementes armazenadas em condição 

ambiente (Tabela 4.5). Na safra 2010/2011, não foi observada uma tendência específica, já 

que as cultivares comportaram-se diferentemente entre si (Tabela 4.6). 

Mas, de forma geral, na safra 2009/2010, as sementes armazenadas tiveram, em média, 

viabilidade ligeiramente maior do que antes do armazenamento; exceção às cultivares NA 

7255 RR e A 7002, cuja viabilidade das sementes em condição ambiente foi menor do que 

antes do armazenamento (Tabela 4.5). O contrário foi observado na safra 2010/2011, na qual 

as sementes da maioria das cultivares apresentaram viabilidade maior antes do armazenamento 

(Tabela 4.6).  

Comparando-se os ambientes de armazenamento nas duas safras, de maneira geral, na 

câmara fria e seca as sementes apresentaram viabilidade maior do que em condição ambiente; 

exceção feita à cultivar AN 8500 em ambas as safras, NS 7476 (safra 2009/2010) e BRS 

Valiosa RR (safra 2010/2011) (Tabelas 4.5 e 4.6).  

Comparando-se o vigor das sementes antes e após terem sido armazenadas, este 

parâmetro mostrou comportamento contraditório entre as safras estudadas. Na safra 

2009/2010, o vigor foi maior após o armazenamento, exceção da cultivar AN 8500 em câmara 

fria e seca, e das cultivares NA 7255 RR e A 7002 em condição ambiente (Tabela 4.5). Já na 

safra 2010/2011, o vigor foi maior nas sementes antes do armazenamento em ambas as 

condições, exceção da cultivar NA 8015 RR em câmara fria e seca (Tabela 4.6). 

Comparando-se os ambientes de amazenamento, também verifica-se comportamentos 

contrários entre as safras, em termos de vigor. Na safra 2009/2010, as sementes armazenadas 

em câmara fria e seca tiveram vigor igual ou maior do que quando em condição ambiente 

(Tabela 4.5). Diferentemente, na safra 2010/2011, a maioria das cultivares teve maior vigor 

quando em condição ambiente, comparada à câmara fria e seca (Tabela 4.6). 

 



Tabela 4.5. Porcentagens de germinação, viabilidade e vigor de sementes de cinco cultivares de soja (Glycine max), nas etapas do 

beneficiamento, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca, safra 

2009/2010. Goiânia, 2012. 

  NA 7255 RR A 7002 NS 7476 

Amostra G G A G CF V  V A V CF Vg Vg A Vg CF G G A G CF V  V A V CF Vg Vg A Vg CF G G A G CF V  V A V CF Vg Vg A Vg CF 

1 82,0 83,5 84,5 84,0 82,0 86,0 74,0 75,0 83,0 80,0 82,0 80,0 80,0 82,0 91,0 72,0 71,0 77,0 73,5 67,0 74,5 79,0 82,0 83,0 73,0 71,0 77,0 

2 84,0 88,5 84,5 84,0 89,0 87,0 80,0 78,0 85,0 82,0 83,5 83,5 85,0 88,0 93,0 74,0 72,0 80,0 76,0 80,0 77,0 80,0 85,0 85,0 75,0 73,0 78,0 

3 40,0 34,5 48,0 52,0 47,0 52,0 36,0 31,0 31,0 71,0 72,5 65,5 81,0 69,0 77,0 63,0 52,0 60,0 36,0 37,0 35,0 40,0 40,0 42,0 35,0 35,0 37,0 

4 74,0 78,0 79,5 77,0 76,0 79,0 64,0 60,0 72,0 85,5 81,5 81,5 85,0 78,0 87,0 74,0 67,0 69,0 75,0 84,0 79,0 82,0 88,0 90,0 65,0 77,0 80,0 

5 79,0 62,0 73,0 80,0 74,0 77,0 64,0 63,0 66,0 89,0 80,5 80,0 84,0 79,0 92,0 70,0 60,0 72,0 71,0 76,0 74,0 79,0 83,0 80,0 67,0 79,0 70,0 

6 79,0 64,5 71,0 80,0 75,0 75,0 60,0 61,0 69,0 88,0 80,5 80,5 85,0 84,0 90,0 70,0 64,0 72,0 77,0 77,5 74,5 81,0 83,0 86,0 64,0 75,0 76,0 

7 74,5 60,5 68,0 80,0 72,0 81,0 60,0 63,0 73,0 87,0 83,0 83,5 87,0 86,0 96,0 75,0 71,0 78,0 - - - - - - - - - 

8 79,5 64,0 68,0 77,0 80,0 78,0 60,0 64,0 69,0 85,5 80,0 80,0 85,0 85,0 86,0 70,0 69,0 67,0 75,5 78,0 79,0 84,0 89,0 89,0 69,0 75,0 77,0 

9 79,5 63,5 78,0 81,0 73,0 81,0 60,0 66,0 70,0 91,0 82,0 85,5 84,0 86,0 86,0 70,0 76,0 66,0 77,0 77,0 72,0 82,0 86,0 86,0 65,0 79,0 76,0 

10 81,5 74,5 79,0 81,0 75,0 88,0 61,0 65,0 73,0 89,0 80,0 87,5 83,0 88,0 88,0 78,0 73,0 80,0 - - - - - - - - - 

11 75,0 66,0 72,5 80,0 74,0 80,0 61,0 65,0 70,0 87,0 87,0 86,0 85,0 86,0 97,0 73,0 80,0 85,0 76,5 82,0 81,0 83,0 91,0 84,0 61,0 80,0 70,0 

12 79,5 65,5 72,0 83,0 73,0 81,5 64,0 69,0 75,0 87,0 85,5 81,5 90,0 88,0 94,0 78,0 75,0 83,0 76,5 82,0 81,0 87,0 91,0 91,0 66,0 76,0 81,0 

13 73,5 66,5 70,5 79,0 77,0 80,0 61,0 62,0 74,0 82,5 82,5 89,5 90,0 87,0 92,0 77,0 73,0 81,0 - - - - - - - - - 

14 48,0 57,0 62,0 60,0 72,0 56,0 43,0 46,0 39,0 68,0 53,5 71,5 66,0 70,0 77,0 44,0 51,0 57,0 49,5 59,0 48,5 42,0 74,0 71,0 39,0 66,0 55,0 

Média* 78,4 69,8 75,0 80,5 76,7 81,1 64,1 65,9 73,3 86,1 82,3 83,3 85,3 84,8 91,0 73,4 70,9 75,8 75,3 78,2 76,9 81,9 86,4 86,0 67,2 76,1 76,1 

G-germinação (%); G A- germinação (%) em condição ambiente; G CF- germinação (%) em câmara fria e seca; V-viabilidade (%); V A- viabilidade (%) em 
condição ambiente; V CF- viabilidade (%) em câmara fria e seca; Vg-vigor (%); Vg A- vigor (%) em condição ambiente; Vg CF- vigor (%) em câmara fria e 
seca. 
1-moega; 2-após pré-limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7- após classificadores de peneira; 8 a 10-após espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade;   
14-descarte dois. 
*sem as amostras de descarte (3 e 14). 

Continua... 
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Tabela 4.5. Continuação. 

  AN 8500 BRS Valiosa RR 
Amostra G G A G CF V  V A V CF Vg Vg A Vg CF G G A G CF V  V A V CF Vg Vg A Vg CF 
1 77,5 72,0 79,0 84,0 89,0 87,0 74,0 83,0 76,0 83,0 88,0 88,5 80,0 78,0 81,0 60,0 68,0 66,0 
2 80,5 80,5 77,0 89,0 89,0 83,0 83,0 82,0 74,0 83,0 80,0 82,0 78,0 85,0 74,0 63,0 79,0 67,0 
3 31,0 53,5 47,0 61,0 77,0 62,0 49,0 62,0 46,0 20,5 22,5 20,0 22,0 35,0 32,0 10,0 10,0 22,0 
4 70,5 70,5 70,0 74,0 85,0 79,0 65,0 64,0 60,0 83,0 87,0 81,5 73,0 90,0 90,0 60,0 77,0 84,0 
5 71,0 71,0 71,5 82,0 82,0 82,0 74,0 66,0 74,0 82,0 83,0 82,5 78,0 88,0 89,0 61,0 77,0 79,0 
6 77,5 87,0 76,5 85,0 93,0 88,0 70,0 80,0 79,0 79,5 80,0 79,0 72,0 84,0 88,0 59,0 83,0 78,0 
7 - - - - - - - - - 83,5 80,0 80,0 81,0 82,0 85,0 60,0 76,0 79,0 
8 72,5 78,5 78,0 85,0 87,0 81,0 74,0 69,0 75,0 79,0 79,0 76,5 75,0 90,0 90,0 69,0 73,0 78,0 
9 78,5 88,0 84,0 89,0 93,0 87,0 80,0 86,0 76,0 85,5 86,5 79,0 85,0 90,0 90,0 62,0 83,0 81,0 
10 - - - - - - - - - 85,0 87,0 81,5 86,0 90,0 90,0 66,0 79,0 80,0 
11 77,5 86,0 82,0 82,0 85,0 83,0 70,0 79,0 72,0 86,5 80,0 88,0 81,0 87,0 92,0 69,0 72,0 81,0 
12 82,5 83,5 90,5 87,0 87,0 90,0 78,0 77,0 75,0 87,5 86,0 80,0 79,0 90,0 90,0 68,0 84,0 75,0 
13 - - - - - - - - - 85,5 81,0 81,0 80,0 90,0 90,0 70,0 80,0 84,0 
14 57,5 58,0 70,5 80,0 79,0 81,0 57,0 50,0 51,0 72,5 67,5 62,0 51,0 67,0 72,0 33,0 56,0 55,0 
Média* 76,4 79,7 78,7 84,1 87,8 84,4 74,2 76,2 73,4 83,6 83,1 81,6 79,0 87,0 87,4 63,9 77,6 77,7 
G-germinação (%); G A- germinação (%) em condição ambiente; G CF- germinação (%) em câmara fria e seca; V-viabilidade (%); V A- viabilidade (%) em 
condição ambiente; V CF- viabilidade (%) em câmara fria e seca; Vg-vigor (%); Vg A- vigor (%) em condição ambiente; Vg CF- vigor (%) em câmara fria e 
seca. 
1-moega; 2-após pré-limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7- após classificadores de peneira; 8 a 10-após espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade; 14-
descarte dois. 
*sem as amostras de descarte (3 e 14). 
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Tabela 4.6. Porcentagens de germinação, viabilidade e vigor de sementes de seis cultivares de soja (Glycine max), nas etapas do 

beneficiamento, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca, safra 

2010/2011. Goiânia, 2012. 
  

NA 7255 RR NA 7337 RR NA 7620 RR 

Amostra G G A G CF V  V A V CF Vg Vg A Vg CF G G A G CF V  V A V CF Vg Vg A Vg CF G G A G CF V  V A V CF Vg Vg A Vg CF 

1 82,5 81,0 86,0 92,0 87,0 87,0 82,0 72,0 71,0 86,0 81,0 89,0 99,0 94,0 95,0 90,0 85,0 81,0 80,0 78,0 83,0 95,0 88,0 84,0 89,0 80,0 77,0 

2 87,5 78,0 83,0 88,0 84,0 88,0 86,0 80,0 75,0 83,5 74,0 84,0 98,0 90,0 84,0 94,0 74,0 74,0 79,5 73,0 82,0 87,0 83,0 87,0 83,0 74,0 74,0 

3 33,0 28,0 28,0 40,0 33,0 39,0 30,0 25,0 27,0 36,5 35,0 25,0 49,0 40,0 39,0 39,0 35,0 32,0 20,0 20,0 20,0 36,0 30,0 30,0 23,0 20,0 18,0 

4 86,0 73,0 85,0 94,0 83,0 90,0 87,0 80,0 78,0 81,5 74,0 80,0 92,0 82,0 83,0 80,0 75,0 68,0 85,0 78,0 83,0 93,0 89,0 91,0 85,0 82,0 77,0 

5 85,0 79,0 80,0 90,0 85,0 91,0 84,0 70,0 75,0 86,0 78,0 77,0 86,0 80,0 85,0 74,0 71,0 71,0 84,5 82,0 80,0 93,0 78,0 87,0 86,0 77,0 77,0 

6 83,5 80,0 85,0 89,0 91,0 92,0 82,0 81,0 82,0 80,5 77,0 73,0 90,0 81,0 80,0 81,0 71,0 68,0 88,0 85,0 86,0 91,0 89,0 93,0 87,0 84,0 85,0 

7 87,0 84,0 85,0 89,0 87,0 89,0 83,0 83,0 78,0 89,0 78,0 82,0 94,0 82,0 85,0 81,0 75,0 72,0 89,5 81,0 84,0 93,0 97,0 95,0 87,0 86,0 92,0 

8 84,5 76,0 83,0 88,0 87,0 93,0 81,0 75,0 80,0 83,5 76,0 78,0 90,0 78,0 81,0 77,0 70,0 69,0 80,0 80,0 80,0 93,0 83,0 90,0 75,0 78,0 73,0 

9 82,0 81,0 83,0 89,0 93,0 91,0 83,0 79,0 83,0 86,5 78,0 83,0 93,0 84,0 90,0 84,0 80,0 75,0 87,0 86,0 92,0 90,0 90,0 90,0 87,0 86,0 80,0 

10 89,0 80,0 81,0 89,0 85,0 88,0 78,0 75,0 76,0 80,5 81,0 83,0 99,0 84,0 87,0 89,0 73,0 73,0 85,0 87,0 88,0 88,0 90,0 90,0 80,0 80,0 80,0 

11 88,5 83,0 85,0 88,0 91,0 94,0 80,0 74,0 84,0 81,0 73,0 79,0 87,0 86,0 85,0 79,0 76,0 62,0 82,0 80,0 86,0 83,0 85,0 87,0 70,0 73,0 77,0 

12 88,0 87,0 87,0 88,0 89,0 87,0 83,0 78,0 76,0 82,5 81,0 82,0 94,0 90,0 84,0 80,0 80,0 68,0 90,0 87,0 91,0 90,0 90,0 93,0 85,0 89,0 88,0 

13 90,0 88,0 90,0 90,0 89,0 93,0 89,0 78,0 83,0 89,5 88,0 85,0 96,0 90,0 88,0 81,0 82,0 70,0 87,5 82,0 84,0 90,0 90,5 93,0 87,0 88,0 89,0 

14 66,5 66,0 70,0 70,0 68,0 67,0 66,0 50,0 49,0 67,5 53,0 60,0 66,0 63,0 61,0 46,0 55,0 37,0 81,0 80,0 83,0 90,0 85,0 80,0 80,0 72,0 69,0 

Média* 86,1 80,8 84,4 89,5 87,6 90,3 83,2 77,1 78,4 84,2 78,3 81,3 93,2 85,1 85,6 82,5 76,0 70,9 84,8 81,6 84,9 90,5 87,7 90,0 83,4 81,4 80,8 

G-germinação (%); G A- germinação (%) em condição ambiente; G CF- germinação (%) em câmara fria e seca; V-viabilidade (%); V A- viabilidade (%) em 
condição ambiente; V CF- viabilidade (%) em câmara fria e seca; Vg-vigor (%); Vg A- vigor (%) em condição ambiente; Vg CF- vigor (%) em câmara fria e 
seca. 
1-moega; 2-após pré-limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7- após classificadores de peneira; 8 a 10-após espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade;   
14-descarte dois. 
*sem as amostras de descarte (3 e 14). 
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Tabela 4.6. Continuação. 

  NA 8015 RR  AN 8500 BRS Valiosa RR 

Amostra G G A G CF V  V A V CF Vg Vg A Vg CF G G A G CF V  V A V CF Vg Vg A Vg CF G G A G CF V  V A V CF Vg Vg A Vg CF 

1 87,5 73,0 74,0 85,0 83,0 85,0 72,0 72,0 82,0 87,0 85,0 80,0 87,0 95,0 90,0 84,0 90,0 80,0 84,5 70,0 79,0 83,0 87,0 85,0 75,0 74,0 74,0 

2 84,0 72,0 74,0 90,0 82,0 89,0 76,0 67,0 72,0 87,5 84,0 86,0 89,0 93,0 91,0 81,0 89,0 80,0 81,0 69,0 77,0 84,0 75,0 89,0 71,0 61,0 77,0 

3 32,5 15,0 18,0 34,0 30,0 31,0 15,0 15,0 14,0 65,0 54,0 65,0 67,0 61,0 63,0 53,0 43,0 48,0 28,0 25,0 28,0 37,0 30,0 31,0 20,0 15,0 17,0 

4 84,0 70,0 81,0 94,0 82,0 88,0 83,0 73,0 78,0 84,0 78,0 86,0 96,0 86,0 85,0 86,0 81,0 72,0 84,5 82,0 78,0 89,0 82,0 82,0 77,0 75,0 68,0 

5 86,5 78,0 80,0 93,0 88,0 93,0 83,0 80,0 80,0 86,0 84,0 84,0 93,0 88,0 89,0 85,0 80,0 77,0 90,0 85,0 81,0 97,0 90,0 87,0 84,0 83,0 79,0 

6 87,5 75,0 87,0 88,0 90,0 85,0 77,0 76,0 77,0 83,5 83,0 83,0 97,0 93,0 84,0 85,0 86,0 75,0 87,5 80,0 84,0 89,0 90,0 85,0 75,0 74,0 74,0 

7 81,0 75,0 84,0 89,0 91,0 92,0 76,0 81,0 81,0 84,5 85,0 87,0 93,0 92,0 81,0 87,0 86,0 72,0 85,5 85,0 87,0 94,0 91,0 87,0 78,0 81,0 76,0 

8 84,0 72,0 86,0 86,0 89,0 91,0 80,0 71,0 74,0 85,5 82,0 82,0 92,0 86,0 92,0 82,0 81,0 84,0 88,5 84,0 79,0 90,0 87,0 85,0 73,0 79,0 74,0 

9 82,5 81,0 89,0 90,0 87,0 93,0 80,0 72,0 84,0 81,0 80,0 80,0 91,0 90,0 91,0 81,0 80,0 81,0 85,5 84,0 83,0 92,0 93,0 89,0 78,0 76,0 75,0 

10 86,0 81,0 82,0 89,0 87,0 90,0 81,0 72,0 81,0 82,0 80,0 80,0 91,0 90,0 85,0 84,0 85,0 82,0 88,0 84,0 86,0 88,0 89,0 91,0 75,0 78,0 82,0 

11 86,0 80,0 85,0 81,0 87,0 88,0 72,0 64,0 79,0 84,0 84,0 85,0 90,0 87,0 93,0 80,0 81,0 84,0 85,0 80,0 93,0 89,0 92,0 89,0 74,0 77,0 81,0 

12 89,5 84,0 87,0 96,0 85,0 90,0 81,0 74,0 81,0 83,0 81,0 83,0 92,0 93,0 90,0 84,0 86,0 75,0 88,5 85,0 95,0 91,0 91,0 83,0 78,0 76,0 72,0 

13 83,5 80,0 93,0 93,0 90,0 95,0 72,5 86,0 86,0 81,0 80,0 88,0 90,0 88,0 85,0 87,0 80,0 80,0 85,5 86,0 87,0 89,0 88,0 89,0 80,0 78,0 79,0 

14 70,5 66,0 85,0 72,0 71,0 78,0 49,0 55,0 62,0 75,5 72,0 82,0 88,0 84,0 83,0 78,0 77,0 59,0 77,5 65,0 69,0 82,0 71,0 83,0 62,0 62,0 62,0 

Média* 85,2 76,8 83,5 89,5 86,8 89,9 77,8 74,0 79,6 84,1 82,2 83,7 91,8 90,1 88,0 83,8 83,8 78,5 86,2 81,2 84,1 89,6 87,9 86,8 76,5 76,0 75,9 

G-germinação (%); G A- germinação (%) em condição ambiente; G CF- germinação (%) em câmara fria e seca; V-viabilidade (%); V A- viabilidade (%) em 
condição ambiente; V CF- viabilidade (%) em câmara fria e seca; Vg-vigor (%); Vg A- vigor (%) em condição ambiente; Vg CF- vigor (%) em câmara fria e 
seca. 
1-moega; 2-após pré-limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7- após classificadores de peneira; 8 a 10-após espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade;   
14-descarte dois. 
*sem as amostras de descarte (3 e 14). 

 



De acordo com os resultados obtidos pelo teste de tetrazólio, de modo geral, as 

sementes da safra 2010/2011 tiveram maiores porcentagens de danos mecânicos (18,4%) do 

que as da safra 2009/2010 (16,3%); e menores (19,9%) de danos por percevejo do que na safra 

2009/2010 (27,1%); enquanto que em termos de danos por umidade, estas porcentagens foram 

semelhantes, sendo, em média, de 15,9% na safra 2009/2010 e de 16,0% na safra 2010/2011, 

independentemente do armazenamento (Tabela 4.7). 

 

Tabela 4.7. Valores médios, em porcentagem, de danos ocorridos em sementes de soja 

(Glycine max), pelo teste de tetrazólio, antes e após armazenamento por seis meses 

em condição ambiente e em câmara fria e seca, safras 2009/2010 e 2010/2011. 

Goiânia, 2012. 

Após armazenamento1 
Condição inicial1 

Condição ambiente Câmara fria e seca Cultivar 

M2 P U M P U M P U 
Safra 2009/2010          
NA 7255 RR 19,0 23,1 28,4 19,1 25,9 32,4 19,0 25,2 32,3 
A 7002 17,0 37,0 3,5 18,5 36,8 4,0 10,0 37,6 3,4 
NS 7476 15,0 9,6 30,6 15,7 11,4 35,6 11,6 8,7 31,2 
AN 8500 16,0 21,0 4,0 19,3 25,2 3,8 12,9 24,4 6,2 
BRS Valiosa RR 18,0 37,0 13,0 18,3 40,3 4,1 15,7 43,9 6,75 
Média  17,0 25,5 15,9 18,2 27,9 16,0 13,8 28,0 16,0 
Safra 2010/2011          
NA 7255 RR 19,1 10,1 13,6 23,9 13,1 18,7 23,2 13,9 18,8 
NA 7337 RR 17,7 20,5 24,0 22,8 19,5 18,0 20,7 21,3 27,0 
NA 7620 RR 11,8 12,6 13,2 17,4 13,4 11,8 16,7 14,0 8,5 
NA 8015 RR 14,9 26,1 10,0 18,6 29,9 12,2 15,2 28,8 7,7 
AN 8500 10,5 17,8 19,8 11,7 18,0 19,5 11,5 18,3 20,0 
BRS Valiosa RR 24,1 25,8 15,2 26,7 30,0 13,6 25,0 26,2 16,5 
Média 16,4 18,8 16,0 20,2 20,7 15,6 18,7 20,4 16,4 
1Valores médios sem as amostras de descarte (3 e 14). 
2M – dano mecânico; P – dano por percevejo, U – dano por umidade. 
 

Independente da safra, os maiores percentuais foram em termos de danos por percevejo 

(23,6%), seguidos pelos danos mecânicos (17,4%) e por umidade (16,0%), e especialmente 

nas sementes armazenadas em condição ambiente para os danos mecânicos e por percevejos. 

Contudo, os percentuais de danos por umidade já foram maiores nas sementes armazenadas 
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em câmara fria e seca (Tabela 4.7). 

As cultivares tiveram porcentagens de danos diferentes entre si. Na safra 2009/2010, 

ocorreram maiores porcentagens de danos por percevejo nas cultivares A 7002, AN 8500 e 

BRS Valiosa RR, e de danos por umidade nas cultivares NA 7255 RR e NS 7476, tanto antes 

quanto depois do armazenamento nos dois ambientes (Tabela 4.7). 

Já, para a safra de 2010/2011, antes do armazenamento, ocorreram maiores 

porcentagens de danos por percevejo nas cultivares NA 8015 RR e BRS Valiosa RR, 

permanecendo estes valores também maiores, comparados com os demais danos, após 

armazenamento nos dois ambientes. O mesmo ocorreu com a cultivar NA 7255 RR, na qual 

havia maiores porcentagens de danos mecânicos antes e após armazenamento nos dois 

ambientes. Antes do armazenamento, nas cultivares NA 7337 RR, NA 7620 RR e AN 8500, 

ocorreram maiores porcentagens de danos por umidade, porém, após armazenamento em 

condição ambiente, ocorreram maiores porcentagens de danos mecânicos em NA7337 RR e 

NA 7620 RR, e de dano por umidade na AN 8500. Em câmara fria e seca, para esta última 

cultivar e para NA 7337 RR, também ocorreu maior porcentagem de dano por umidade, de 

dano mecânico na NA 7620 RR (Tabela 4.7). 

Não houve um comportamento padrão para as diferentes cultivares, relacionando a 

evolução dos danos ocorridos nas sementes antes e após o armazenamento. Na safra 

2009/2010, observou-se que, independente do tipo de dano ocorrido, comparando os valores 

antes e depois do armazenamento, estes ora aumentavam, ora diminuíam, diferententemente 

em cada cultivar. As porcentagens de danos mecânicos aumentaram com o armazenamento em 

condição ambiente, e diminuíram ou se mantiveram com o armazenamento em câmara fria e 

seca; porém, tal comportamento não se manteve na safra 2010/2011, na qual as porcentagens 

de danos aumentaram com o armazenamento em ambas as condições, sendo maior em 

condição ambiente do que em câmara fria e seca. Em termos de danos por percevejos, na 

maioria das cultivares, as porcentagens aumentaram com o armazenamento nas duas 

condições, independente da safra. Não se observou comportamento padrão em termos de 

danos por umidade (Tabela 4.7). 

 

 

 



 148 

4.3.3 Incidência de Sclerotinia sclerotiorum 

 

O potencial ou qualidade fisiológica das sementes depende também da incidência de 

fungos. Estudos realizados por Henning (1987) demonstraram que o fungo Phomopsis spp. 

perde sua viabilidade durante a armazenagem em condições ambiente, ocorrendo, ao mesmo 

tempo, aumento gradual na porcentagem de germinação em laboratório. 

O nível de deterioração em sementes armazenadas depende das condições do lote por 

ocasião do início da armazenagem e do controle dos fatores ambientais durante essa fase. A 

qualidade sanitária das sementes é uma característica que deve ser avaliada, uma vez que a 

associação de patógenos às sementes pode implicar em redução do rendimento e 

comprometimento da qualidade das mesmas (Machado, 1988). 

De forma geral, detectou-se a incidência de S. sclerotiorum nas sementes de todas as 

cultivares de soja, principalmente usando-se o método rolo de papel, cuja porcentagem foi, em 

média, maior na safra 2010/2011, comparada à safra 2009/2010. Exceção às cultivares A 7002 

(safra 2009/2010) e BRS Valiosa RR (safra 2010/2011), nas quais o fungo não foi detectado 

pelo método neon (Tabelas 4.8 e 4.9). 

Comparando-se os dois métodos usados para a avaliação de S. sclerotiorum, observam-

se resultados diferentes entre si, ou seja, para a mesma cultivar e na mesma condição, o fungo 

foi detectado por um dos métodos, mas não por outro, ou quando era também detectado pelo 

outro, apresentava-se em porcentagem diferente daquela obtida pelo primeiro método. A 

porcentagem de sementes infectadas diferiu também quanto a cultivar. Porém, este último fato 

pode estar relacionado a vários fatores inerentes ao campo de produção, como controle 

químico realizado, local do campo de produção, densidade de plantio (estande), entre outros. 

Além disso, nota-se que não houve um padrão de comportamento do patógeno em 

relação ao armazenamento e seus ambientes, considerando-se as duas safras e dos dois 

métodos de detecção. Utilizando-se o método de rolo de papel, a incidência do patógeno foi 

detectada mais nas sementes armazenadas em condição ambiente para as cultivares da safra 

2009/2010, e naquelas armazenadas em câmara fria e seca para a safra 2010/2011. 

Diferentemente, pelo método neon, a incidência do fungo foi detectada basicamente somente 

nas sementes antes de serem armazenadas (Tabelas 4.8 e 4.9).  

 



Tabela 4.8. Incidência de Sclerotinia sclerotiorum (%) pelos testes de sanidade em rolo de papel e método neon, em sementes de 

cinco cultivares de soja (Glycine max), antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara 

fria e seca, safra 2009/2010. Goiânia, 2012.  

NA 7255 RR A 7002 NS 7476 
Rolo Neon Rolo Neon Rolo Neon Amostra 

Início Amb C.F. Início Amb C.F. Início Amb C.F. Início Amb C.F. Início Amb C.F. Início Amb C. F. 
1 0,5 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 
2 0,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 3,0 12,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 
4 0,0 11,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 
5 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 
6 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 
7 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 
8 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 
9 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 
10 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 
11 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 
12 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 
13 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 
14 9,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 
Média* 0,1 7,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
Início - sementes antes do armazenamento; Amb. - sementes após seis meses de armazenamento em condição ambiente; C.F. - sementes após seis meses de 
armazenamento em câmara fria e seca.  
*sem as amostras de descarte (3 e 14). 
1-moega; 2-após pré-limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7-após classificadores de peneira; 8 a 10-após espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade;    
14-descarte dois. 
 
 
 
 
 
 

Continua... 
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Tabela 4.8 Continuação. 
 

AN 8500 BRS Valiosa RR 
Rolo Neon Rolo Neon Amostra 

Início Amb C.F. Início Amb C.F. Início Amb C.F. Início Amb C.F. 
1 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 0,0 0,0 1,5 0,0 
4 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
6 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 - - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9 0,0 0,0 2,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 - - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
12 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13 - - - - - - 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
14 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 4,0 0,0 0,0 0,0 
Média* 0,0 0,3 1,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 
Início - sementes antes do armazenamento; Amb. - sementes após seis meses de armazenamento em condição ambiente; C.F. - sementes após seis meses de 
armazenamento em câmara fria e seca.  
*sem as amostras de descarte (3 e 14). 
1-moega; 2-após pré-limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7-após classificadores de peneira; 8 a 10-após espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade;    
14-descarte dois. 
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Tabela 4.9. Incidência de Sclerotinia sclerotiorum (%) pelos testes de sanidade em rolo de papel e método neon, em sementes de 

seis cultivares de soja (Glycine max), antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara 

fria e seca, safra 2010/2011. Goiânia, 2012.  

NA 7255 RR NA 7337 RR NA 7620 RR 
Rolo Neon Rolo Neon Rolo Neon Amostra 

Início Amb C.F. Início Amb C.F. Início Amb C.F. Início Amb C.F. Início Amb C.F. Início Amb C.F. 
1 1,0 0,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 0,0 0,0 0,0 10,5 3,5 2,5 0,0 0,0 0,0 
2 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 3,0 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 1,0 1,5 0,0 0,0 
3 2,5 2,5 3,0 3,0 0,0 0,0 9,0 15,0 23,5 0,0 0,0 0,0 2,5 17,0 23,0 4,0 4,0 8,5 
4 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0 0,0 0,0 
5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2,0 2,5 0,0 0,0 0,5 8,5 1,5 4,0 1,0 0,0 0,0 
6 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,5 0,0 0,0 
7 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 1,5 0,5 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 
8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 
10 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 
11 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 1,5 1,0 0,0 5,0 
12 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
13 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14 0,0 10,0 0,5 0,0 0,0 0,0 25,0 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 18,5 2,0 0,5 3,0 0,0 0,0 
Média* 0,3 0,4 0,5 0,7 0,0 0,0 1,1 0,7 1,8 0,0 0,0 0,0 1,6 1,3 1,5 0,8 0,0 0,4 
Início - sementes antes do armazenamento; Amb. - sementes após seis meses de armazenamento em condição ambiente; C.F. - sementes após seis meses de 
armazenamento em câmara fria e seca.  
*sem as amostras de descarte (3 e 14). 
1-moega; 2-após pré-limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7-após classificadores de peneira; 8 a 10-após espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade;    
14-descarte dois. 
 
 
 
 

Continua... 
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Tabela 4.9 Continuação. 
NA 8015 RR AN 8500 BRS Valiosa RR 

Rolo Neon Rolo Neon Rolo Neon Amostra 
Início Amb C.F. Início Amb C.F. Início Amb C.F. Início Amb C.F. Início Amb C.F. Início Amb C.F. 

1 3,5 2,0 7,0 0,0 4,0 0,0 1,0 1,0 5,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 
2 1,0 0,5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,5 3,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 4,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
3 7,5 9,0 19,0 0,0 5,0 3,0 14,0 3,0 15,0 0,0 0,5 0,5 4,0 28,5 27,5 0,0 0,0 0,0 
4 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 
5 3,0 2,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
6 0,5 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
7 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8 1,5 2,0 3,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 4,5 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 
9 0,5 1,5 2,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
10 2,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 1,0 0,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
12 1,0 1,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14 0,0 10,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Média* 1,4 1,2 2,1 0,0 0,3 0,2 0,6 0,8 1,5 0,2 0,0 0,0 1,9 1,4 0,3 0,0 0,0 0,0 
Início - sementes antes do armazenamento; Amb. - sementes após seis meses de armazenamento em condição ambiente; C.F. - sementes após seis meses de 
armazenamento em câmara fria e seca.  
*sem as amostras de descarte (3 e 14). 
1-moega; 2-após pré-limpeza; 3-descarte um; 4-após limpeza; 5 a 7-após classificadores de peneira; 8 a 10-após espiral; 11 a 13-após mesa de gravidade;    
14-descarte dois. 
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Como as sementes eram provenientes de campos com infestação de mofo-branco e 

com a presença de escleródios, pode ser que, para aquelas amostras em que não se detectou a 

incidência de S. sclerotiorum pelos testes de sanidade, isto pode ter ocorrido pelo fato do 

fungo estar dormente, tendo em vista a semente se constituir no meio mais eficiente de 

disseminação de patógenos. Segundo Tu (1998), o micélio, presente na testa e nos cotilédones 

das sementes, pode manter sua viabilidade por mais de três anos. Muitas das sementes assim 

contaminadas podem não germinar, mas podem produzir micélio e escleródios. Os escleródios 

por sua vez, podem germinar produzindo micélio ou apotécios e atacar grande número de 

plantas (Tu, 1998).  

Outra explicação pode estar na localização do micélio na semente: caso ele esteja no 

tegumento, sua detecção poderia ser facilitada; caso ele esteja presente mais internamente, isto 

demandaria maior tempo de incubação das sementes para sua detecção. Além disso, a 

presença de outros patógenos também pode ter inibido o crescimento micelial de S. 

sclerotiorum. 

Em grande parte das cultivares, a maior incidência do fungo foi detectada nas amostras 

provenientes das etapas de descarte, sendo maior na amostra 3 comparada à amostra 14, nas 

duas safras analisadas (Tabelas 4.8 e 4.9). 

 

4.3.4 Análise de Componentes Principais e de correlações de Pearson 

 

A Análise de Componentes Principais (PCA) com os dados para etapas de 

beneficiamento de cada cultivar apresentaram dois componentes principais. A porcentagem 

de variância correspondente a cada um deles, e os respectivos autovalores estão listados na 

Tabela 4.10. Observa-se que, nas duas safras, para todas as cultivares, a porcentagem de 

variância acumulada para os dois componentes principais foi superior a 71%, sendo superior a 

80% em duas cultivares na safra 2009/2010 e em cinco delas na safra 2010/2011. Com a 

finalidade de melhor visualização, foram plotados diagramas de ordenação para cada cultivar. 

Com a análise de PCA para as cultivares das duas safras, observou-se que a maior 

parte das amostras de cada cultivar apresentou alta correlação entre as variáveis pureza física, 

germinação, viabilidade e vigor; e também alta correlação destas variáveis entre si. Pelas 

análises de correlação de Pearson, verificou-se que todas as cultivares, nas duas safras, as 
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variáveis pureza física, germinação, viabilidade e vigor correlacionaram-se positivamente 

entre si e negativamente com a massa de escleródios presente na amostra; exceção às 

cultivares A 7002 e AN 8500 (safra 2009/2010), nas quais algumas destas correlações não são 

observadas. 

 
Tabela 4.10. Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis analisadas nas quatorze 

amostras provenientes das etapas de beneficiamento de oito cultivares de 

sementes de soja (Glycine max), antes e após armazenamento, em duas safras. 

Goiânia, 2012. 

Cultivar Eixo Autovalor Variância (%) Variância acumulada (%) 
Safra 2009/2010 

1 10,7623 59,79 59,79 NA 7255 RR 
2 2,35897 13,10 72,89 
1 8,58598 57,24 57,24 A 7002 
2 2,12726 14,18 71,42 
1 11,0372 68,98 68,98 NS 7476 
2 2,26983 14,19 83,17 
1 10,2614 60,36 60,36 AN 8500 
2 2,35334 13,84 74,20 
1 12,6475 74,40 74,40 BRS Valiosa RR 
2 1,78034 10,47 84,87 

Safra 2010/2011 
1 12,2559 68,09 68,09 NA 7255 RR 
2 1,87001 10,39 78,48 
1 12,4926 69,40 60,40 NA 7337 RR 
2 2,31175 12,85 82,25 
1 15,0105 75,05 75,07 NA 7620 RR 
2 1,80656 9,03 84,08 
1 13,7977 72,62 72,62 NA 8015 RR 
2 1,67127 8,80 81,42 
1 14,4467 72,23 72,23 AN 8500 
2 1,75589 8,78 81,01 
1 12,6044 74,15 74,15 BRS Valiosa RR 
2 1,35035 7,94 82,09 

 

Na safra 2010/2011 pôde, ainda, ser observada correlação negativa do método de 

detecção de esclerotínia pelo rolo de papel, principalmente nas sementes armazenadas em 

câmara fria e seca, com os parâmetros pureza física, germinação, viabilidade e vigor; e 

positiva deste método com a massa de escleródios. 
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Nas amostras nas quais não houve detecção de esclerotínia pelos métodos usados, 

estas não fizeram parte da PCA. Observou-se que as amostras 3 e 14 se correlacionaram com 

os métodos de detecção de esclerotínia, seja em rolo de papel ou pelo método neon; além 

destes, a amostra 3 também se correlacionou com massa de escleródios (Figuras 4.2 a 4.12). 

Avaliando-se as cultivares da safra 2009/2010, para a NS 7476, observou-se que foi na 

amostra 3, na qual havia a maior massa de escleródios, que se detectou maior incidência do 

fungo pelo teste em rolo de papel, não sendo detectado pelo método neon. O contrário foi 

observado na amostra 14, na qual, pelo método neon, detectou-se a maior incidência do fungo, 

comparada com as demais amostras; porém, este não foi detectado pelo teste em rolo de papel. 

Não houve esclérodios na análise de pureza física (Figura 4.4). 

O método neon correlacionou-se negativamente com pureza física (NA 7255 RR e 

BRS Valiosa RR), germinação (NA 7255 RR, NS 7476 e BRS Valiosa RR), viabilidade (NA 

7255 RR, NS 7476 e BRS Valiosa RR) e vigor (NS 7476 e BRS Valiosa RR); e positivamente 

com a massa de escleródios (NA 7255 RR e BRS Valiosa RR) (Tabelas 4.11 a 4.15). 

Houve correlação positiva entre o método em rolo de papel e a massa de escleródios, 

com exceção na cultivar NA 7255 RR (safra 2009/2010); e, ainda, correlação negativa deste 

método com pureza física e germinação nas cultivares AN 8500, NS 7476 e BRS Valiosa RR, 

e com viabilidade e vigor nas cultivares NA 7255 RR, NS 7476 e BRS Valiosa RR, para 

sementes em armazenamento. Já, na A 7002, não houve correlação significativa deste método 

com nenhuma variável analisada; o mesmo foi observado com as sementes da cultivar AN 

8500 armazenadas em condição ambiente (Tabelas 4.11 a 4.15). 

Em algumas cultivares, houve também correlação do método rolo de papel com outras 

amostras além da 3, como deste método em condição ambiente com as amostras 5, 8, 9 e 10 

na cultivar NA 7255 RR, e deste método em câmara fria e seca com a amostra 10 na cultivar 

A 7002 (Figuras 4.2 a 4.6). 

Houve, ainda, correlação negativa entre a umidade das sementes antes do 

armazenamento e a germinação de sementes armazenadas em condição ambiente para as 

cultivares NA 7255 RR, NS 7476, AN 8500 e BRS Valiosa RR (Tabelas 4.11, 4.13, 4.14, 

4.15). Para AN 8500, a umidade das sementes antes do armazenamento também 

correlacionou-se negativamente com pureza física, e com germinação e vigor das sementes 

armazenadas em câmara fria e seca (Tabela 4.14). Em BRS Valiosa RR, houve correlação 
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negativa da umidade das sementes antes do armazenamento com a pureza física, germinação, 

viabilidade e vigor das sementes antes e após armazenamento nas duas condições (Tabela 

4.15).  

Analisando-se a safra 2010/11, o método rolo de papel correlacionou-se positivamente 

com a massa de escleródios; e negativamente com pureza física, germinação, viabilidade e 

vigor nas sementes antes ou após armazenamento nas duas condições. Exceção se fez às 

cultivares NA 7620 e BRS Valiosa, nas quais não houve correlação significativa deste método 

com nenhuma das variáveis analisadas (Tabelas 4.16 a 4.21).  

Na cultivar NA 7255 RR, houve correlação positiva do método rolo de papel nas 

sementes antes do armazenamento com o mesmo método nas sementes armazenadas em 

câmara fria e seca (Tabela 4.16). Nas NA 7337 RR (Tabela 4.17), NA 7620 RR (Tabela 4.18) 

e BRS Valiosa RR (Tabela 4.21), o método rolo de papel nas sementes armazenadas em 

condição ambiente se correlacionou positivamente com a câmara fria e seca. Para a cultivar 

NA 8015 RR (Tabela 4.19), o método rolo de papel nas sementes antes do armazenamento se 

correlacionou positivamente com as armazenadas nas duas condições.  

Já, o método neon, para as cultivares NA 7255 RR e NA 7337 RR, não correlacionou 

significativa com nenhuma variável analisada (Tabelas 4.16 e 4.17). Para a cultivar AN 8500, 

o método neon nas sementes antes do armazenamento não correlacionou significativamente 

com nenhuma variável; já nas sementes armazenadas em condição ambiente e em câmara fria 

e seca, estes correlacionaram positivamente entre si (Tabela 4.20). E, para a cultivar BRS 

Valiosa RR, não foi detectado o fungo pelo método neon (Tabela 4.21). 

Ao contrário da safra anterior, nesta safra, para a cultivar AN 8500 o fungo foi 

detectado pelos métodos rolo de papel e neon, nas sementes antes e após armazenamento nos 

dois ambientes. O método rolo de papel nas sementes armazenadas em condição ambiente 

correlacionou negativamente com pureza física; e positiva com umidade, método em rolo de 

papel nas sementes antes do armazenamento e massa de escleródios (Tabela 4.20).  

Também observou-se que, nas cultivares NA 7337 RR e AN 8500, a umidade das 

sementes antes do armazenamento correlacionou-se negativamente com pureza física. Para 

AN 8500, esta umidade também correlacionou-se negativamente com a massa de escleródios, 

viabilidade, vigor, e com germinação de sementes armazenadas em câmara fria e seca 

(Tabelas 4.17 e 4.20). 
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Figura 4.2. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja cultivar NA 7255 RR (safra 2009/2010) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de Sclerotinia 

sclerotiorum, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 

2012. 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 

Um: umidade (antes do armazenamento) 
Um Amb: umidade (armazenamento em condição ambiente) 
Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
P.F.: pureza física  
Escl: massa de escleródios  
G: geminação (antes do armazenamento) 
G Amb: germinação (armazenamento em condição ambiente) 
G CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vb: viabilidade (antes do armazenamento) 
Vb Amb: viabilidade (armazenamento em condição ambiente) 
Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vg: vigor (antes do armazenamento) 
Vg Amb: vigor (armazenamento em condição ambiente) 
Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca) 
RP : rolo de papel (antes do armazenamento) 
RP Amb: rolo de papel (armazenamento em condição ambiente) 
RP CF: rolo de papel (armazenamento em câmara fria e seca) 
N: meio neon (antes do armazenamento) 
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Figura 4.3. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja cultivar A 7002 (safra 2009/2010) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de Sclerotinia 

sclerotiorum, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 

2012. 

Um: umidade (antes do armazenamento) 
Um Amb: umidade (armazenamento em condição ambiente) 
Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
P.F.: pureza física 
Escl: massa de escleródios 
G: geminação 
G Amb: germinação (armazenamento em condição ambiente) 
G CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vb: viabilidade (antes do armazenamento) 
Vb Amb: viabilidade (armazenamento em condição ambiente) 
Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vg: vigor (antes do armazenamento) 
Vg Amb: vigor (armazenamento em condição ambiente) 
Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca) 
RP CF: rolo de papel (armazenamento em câmara fria e seca) 
N: meio neon (antes do armazenamento) 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 
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Figura 4.4. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja cultivar NS 7476 (safra 2009/2010) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de Sclerotinia 

sclerotiorum, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 2012. 

Um: umidade (antes do armazenamento) 
Um Amb: umidade (armazenamento em condição ambiente) 
Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
P.F.: pureza física 
Escl: massa de escleródios 
G: geminação (antes do armazenamento) 
G Amb: germinação (armazenamento em condição ambiente) 
G CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vb: viabilidade (antes do armazenamento) 
Vb Amb: viabilidade (armazenamento em condição ambiente) 
Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vg: vigor (antes do armazenamento) 
Vg Amb: vigor (armazenamento em condição ambiente) 
Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca) 
RP: rolo de papel (antes do armazenamento) 
N: meio neon (antes do armazenamento) 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 
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Figura 4.5. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja cultivar AN 8500 (safra 2009/2010) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de Sclerotinia 

sclerotiorum, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 2012. 

Um: umidade (antes do armazenamento) 
Um Amb: umidade (armazenamento em condição ambiente) 
Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
P.F.: pureza física 
Escl: massa de escleródios 
G: geminação (antes do armazenamento) 
G Amb: germinação (armazenamento em condição ambiente) 
G CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vb: viabilidade (antes do armazenamento) 
Vb Amb: viabilidade (armazenamento em condição ambiente) 
Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vg: vigor (antes do armazenamento) 
Vg Amb: vigor (armazenamento em condição ambiente) 
Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca) 
RP Amb: rolo de papel (armazenamento em condição ambiente) 
RP CF: rolo de papel (armazenamento em câmara fria e seca) 
N: meio neon (antes do armazenamento) 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 
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Figura 4.6. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja cultivar BRS Valiosa RR (safra 2009/2010) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de Sclerotinia 

sclerotiorum, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 2012. 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 

Um: umidade (antes do armazenamento) 
Um Amb: umidade (armazenamento em condição ambiente) 
Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
P.F.: pureza física 
Escl: massa de escleródios 
G: geminação (antes do armazenamento) 
G Amb: germinação (armazenamento em condição ambiente) 
G CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vb: viabilidade (antes do armazenamento) 
Vb Amb: viabilidade (armazenamento em condição ambiente) 
Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vg: vigor (antes do armazenamento) 
Vg Amb: vigor (armazenamento em condição ambiente) 
Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca) 
RP Amb: rolo de papel (armazenamento em condição ambiente) 
RP CF: rolo de papel (armazenamento em câmara fria e seca) 
N Amb: meio neon (armazenamento em condição ambiente) 
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Figura 4.7. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja cultivar NA 7255 RR (safra 2010/2011) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de Sclerotinia 

sclerotiorum, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 2012.

Um: umidade (antes do armazenamento) 
Um Amb: umidade (armazenamento em condição ambiente) 
Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
P.F.: pureza física 
Escl: massa de escleródios 
G: geminação (antes do armazenamento) 
G Amb: germinação (armazenamento em condição ambiente) 
G CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vb: viabilidade (antes do armazenamento) 
Vb Amb: viabilidade (armazenamento em condição ambiente) 
Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vg: vigor (antes do armazenamento) 
Vg Amb: vigor (armazenamento em condição ambiente) 
Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca) 
RP: rolo de papel (antes do armazenamento) 
RP Amb: rolo de papel (armazenamento em condição ambiente) 
RP CF: rolo de papel (armazenamento em câmara fria e seca) 
N: meio neon (antes do armazenamento) 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 
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Figura 4.8. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja cultivar NA 7337 RR (safra 2010/2011) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de Sclerotinia 

sclerotiorum, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 2012. 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 

Um: umidade (antes do armazenamento) 
Um Amb: umidade (armazenamento em condição ambiente) 
Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
P.F.: pureza física 
Escl: massa de escleródios 
G: geminação (antes do armazenamento) 
G Amb: germinação (armazenamento em condição ambiente) 
G CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vb: viabilidade (antes do armazenamento) 
Vb Amb: viabilidade (armazenamento em condição ambiente) 
Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vg: vigor (antes do armazenamento) 
Vg Amb: vigor (armazenamento em condição ambiente) 
Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca) 
RP: rolo de papel (antes do armazenamento) 
RP Amb: rolo de papel (armazenamento em condição ambiente) 
RP CF: rolo de papel (armazenamento em câmara fria e seca) 
N CF: meio neon (armazenamento em câmara fria) 
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Figura 4.9. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja cultivar NA 7620 RR (safra 2010/2011) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de Sclerotinia 

sclerotiorum, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 2012. 

Um: umidade (antes do armazenamento) 
Um Amb: umidade (armazenamento em condição ambiente) 
Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
P.F.: pureza física 
Escl: massa de escleródios 
G: geminação (antes do armazenamento) 
G Amb: germinação (armazenamento em condição ambiente) 
G CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vb: viabilidade (antes do armazenamento) 
Vb Amb: viabilidade (armazenamento em condição ambiente) 
Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vg: vigor (antes do armazenamento) 
Vg Amb: vigor (armazenamento em condição ambiente) 
Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca) 
RP: rolo de papel (antes do armazenamento) 
RP Amb: rolo de papel (armazenamento em condição ambiente) 
RP CF: rolo de papel (armazenamento em câmara fria e seca) 
N: meio neon (antes do armazenamento) 
N Amb: meio neon (armazenamento em condição ambiente) 
N CF: meio neon (armazenamento em câmara fria e seca) 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 
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Figura 4.10. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja cultivar NA 8015 RR (safra 2010/2011) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de Sclerotinia 

sclerotiorum, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 2012. 

Um: umidade (antes do armazenamento) 
Um Amb: umidade (armazenamento em condição ambiente) 
Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
P.F.: pureza física 
Escl: massa de escleródios 
G: geminação (antes do armazenamento) 
G Amb: germinação (armazenamento em condição ambiente) 
G CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vb: viabilidade (antes do armazenamento) 
Vb Amb: viabilidade (armazenamento em condição ambiente) 
Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vg: vigor (antes do armazenamento) 
Vg Amb: vigor (armazenamento em condição ambiente) 
Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca) 
RP: rolo de papel (antes do armazenamento) 
RP Amb: rolo de papel (armazenamento em condição ambiente) 
RP CF: rolo de papel (armazenamento em câmara fria e seca) 
N Amb: meio neon (armazenamento em condição ambiente) 
N CF: meio neon (armazenamento em câmara fria e seca) 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 
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Figura 4.11. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja cultivar AN 8500 (safra 2010/2011) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de Sclerotinia 

sclerotiorum, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 

2012. 

Um: umidade (antes do armazenamento) 
Um Amb: umidade (armazenamento em condição ambiente) 
Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
P.F.: pureza física 
Escl: massa de escleródios 
G: geminação (antes do armazenamento) 
G Amb: germinação (armazenamento em condição ambiente) 
G CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vb: viabilidade (antes do armazenamento) 
Vb Amb: viabilidade (armazenamento em condição ambiente) 
Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vg: vigor (antes do armazenamento) 
Vg Amb: vigor (armazenamento em condição ambiente) 
Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca) 
RP: rolo de papel (antes do armazenamento) 
RP Amb: rolo de papel (armazenamento em condição ambiente) 
RP CF: rolo de papel (armazenamento em câmara fria e seca) 
N: meio neon (antes do armazenamento) 
N Amb: meio neon (armazenamento em condição ambiente) 
N CF: meio neon (armazenamento em câmara fria e seca) 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 
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Figura 4.12. Diagrama de ordenação por Análise de Componentes Principais (PCA) com as etapas de beneficiamento de sementes 

de soja cultivar BRS Valiosa RR (safra 2010/2011) e variáveis de qualidade física, fisiológica e incidência de 

Sclerotinia sclerotiorum, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. 

Goiânia, 2012. 

1: moega                                       8: espiral 
2: limpeza                                     9: espiral 
3: descarte 1                                10: espiral 
4: limpeza                                    11: mesa de gravidade 
5: classificador de peneira           12: mesa de gravidade 
6: classificador de peneira           13: mesa de gravidade 
7: classificador de peneira           14: descarte 2 

Um: umidade (antes do armazenamento) 
Um Amb: umidade (armazenamento em condição ambiente) 
Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
P.F.: pureza física 
Escl: massa de escleródios 
G: geminação (antes do armazenamento) 
G Amb: germinação (armazenamento em condição ambiente) 
G CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vb: viabilidade (antes do armazenamento) 
Vb Amb: viabilidade (armazenamento em condição ambiente) 
Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca) 
Vg: vigor (antes do armazenamento) 
Vg Amb: vigor (armazenamento em condição ambiente) 
Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca) 
RP: rolo de papel (antes do armazenamento) 
RP Amb: rolo de papel (armazenamento em condição ambiente) 
RP CF: rolo de papel (armazenamento em câmara fria e seca) 
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Tabela 4.11. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade, pureza física, escleródios, germinação, viabilidade, 

vigor, teste em rolo de papel e método neon, considerando as etapas do beneficiamento da cultivar NA 7255 RR, safra 

2009/2010, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 2012. 

 Um1 Um A Um CF P.F. Escl. Germ. G. A. G. CF Viab Vb A. Vb CF Vigor Vg A. Vg CF R.P. RP A. RP CF Neon 

Um *0 0,54 0,31 0,15 0,22 0,70 0,0260 0,09 0,51 0,07 0,35 0,27 0,24 0,26 0,45 0,10 0,24 0,42 

Um A 0,18 0 0,09 0,02 0,04 0,15 0,34 0,23 0,17 0,09 0,18 0,41 0,17 0,30 0,83 0,82 0,45 3,16 E-03 

Um CF -0,29 0,46 0 0,67 0,76 0,84 0,44 0,89 0,97 0,44 0,74 0,49 0,74 0,74 0,44 0,03 0,39 0,97 

P.F. -0,40 -0,60 0,12 0 2,49E-10 2,24 E-03 5,35 E-03 3,30 E-03 1,11 E-03 1,02 E-04 6,46 E-03 0,01 1,39 E-03 4,62 E-03 0,38 0,47 0,78 8,73 E-06 

Escl. 0,35 0,56 -0,09 -0,98 0 1,41 E-04 2,28 E-03 8,28 E-04 5,20 E-05 5,56 E-05 7,00 E-04 2,49 E-03 1,59 E-04 4,45 E-04 0,14 0,55 0,75 5,31 E-05 

Germ. -0,11 -0,40 -0,06 0,74 -0,85 0 1,23 E-03 1,01 E-04 6,83E-10 7,33 E-04 1,26 E-07 1,66 E-05 6,46 E-07 2,06 E-07 1,18 E-03 0,95 0,97 0,02 

G. A. -0,59 -0,28 0,22 0,70 -0,74 0,77 0 2,18 E-07 1,06 E-03 9,19 E-06 3,63E-04 6,66 E-06 5,31 E-05 9,90 E-05 0,17 0,43 0,37 0,08 

G. CF -0,47 -0,34 0,04 0,72 -0,79 0,85 0,95 0 7,76 E-05 1,33 E-04 3,42 E-05 5,38 E-06 8,43 E-05 2,85 E-05 0,07 0,82 0,44 0,06 

Viab -0,19 -0,39 0,01 0,78 -0,87 0,98 0,78 0,86 0 7,97 E-04 4,74 E-08 1,03 E-05 1,05 E-07 1,31 E-08 2,20 E-03 0,65 1,00 0,02 

Vb A -0,49 -0,47 0,23 0,85 -0,87 0,79 0,90 0,85 0,79 0 1,59 E-03 7,06 E-05 2,68 E-05 3,04 E-04 0,28 0,37 0,85 7,40 E-03 

Vb CF -0,27 -0,38 -0,09 0,69 -0,79 0,95 0,82 0,88 0,96 0,76 0 1,40 E-05 9,50 E-07 7,60 E-09 1,42 E-03 0,72 0,87 0,05 

Vigor -0,32 -0,24 0,20 0,65 -0,74 0,89 0,91 0,91 0,90 0,86 0,90 0 8,40 E-08 2,09 E-07 0,02 0,44 0,75 0,11 

Vg A. -0,34 -0,39 0,10 0,77 -0,84 0,94 0,87 0,91 0,96 0,88 0,93 0,96 0 4,64 E-08 0,02 0,42 0,87 0,04 

Vg. CF -0,32 -0,30 0,10 0,71 -0,81 0,95 0,85 0,88 0,97 0,82 0,97 0,95 0,96 0 2,37 E-03 0,47 0,78 0,06 

RP -0,22 0,06 0,22 -0,25 0,42 -0,77 -0,39 -0,50 -0,75 -0,31 -0,77 -0,63 -0,60 -0,74 0 0,52 0,71 0,49 

RP A 0,46 -0,06 -0,59 -0,21 0,17 0,02 -0,23 -0,07 -0,13 -0,26 -0,10 -0,23 -0,23 -0,21 -0,19 0 0,49 0,77 

RP CF -0,33 0,22 0,25 0,08 -0,09 0,01 0,26 0,22 0,00 E+00 0,06 0,05 0,09 -0,05 0,08 -0,11 0,20 0 0,72 

Neon 0,23 0,73 -0,01 -0,90 0,87 -0,60 -0,48 -0,51 -0,61 -0,68 -0,53 -0,44 -0,56 -0,52 0,20 0,08 -0,11 0 
*Correlação\probabilidade de não haver correlação 
1Um: umidade (antes do armazenamento); Um A: umidade (armazenamento em condição ambiente); Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e 
seca); P.F.: pureza física; Escl.: massa de escleródios; Germ: germinação (antes do armazenamento); G. A: germinação (armazenamento em condição 
ambiente); G. CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca); Viab: viabilidade (antes do armazenamento); Vb A: viabilidade (armazenamento em 
condição ambiente); Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca); Vigor: vigor (antes do armazenamento); Vg A: vigor (armazenamento em 
condição ambiente); Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca); RP: rolo de papel (antes do armazenamento); RP A: rolo de papel (armazenamento 
em condição ambiente); RP CF: rolo de papel (armazenamento em câmara fria e seca); Neon: método neon (antes do armazenamento). 
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Tabela 4.12. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade, pureza física, escleródios, germinação, viabilidade, vigor 

e teste em rolo de papel, considerando as etapas do beneficiamento da cultivar A 7002, safra 2009/2010, antes e após 

armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 2012. 

 Um1 Um A Um CF P.F. Escl. Germ. G. A. G. CF Viab Vb A. Vb CF Vigor Vg A. Vg CF R.P. CF 
Um *0 0,91 0,24 0,83 0,75 0,46 0,10 0,72 0,39 0,77 0,16 0,41 0,43 0,30 0,25 
Um A 0,03 0 0,84 0,05 0,05 0,27 0,36 0,03 0,46 0,08 0,03 0,27 0,05 0,03 0,28 
Um CF 0,33 -0,06 0 0,97 0,95 0,26 0,66 0,34 0,68 0,55 0,60 0,57 0,44 0,90 0,07 
P.F. -0,06 -0,52 -0,01 0 8,95 E-15 3,72 E-03 0,15 3,87 E-04 0,20 3,06 E-03 0,01 0,14 0,02 0,06 0,54 
Escl. 0,09 0,53 -0,01 -0,99 0 4,16 E-03 0,19 6,74 E-04 0,23 5,80 E-03 2,11 E-02 0,17 0,03 0,08 0,51 
Germ 0,21 -0,32 -0,32 0,71 -0,71 0 7,74 E-04 1,35 E-03 4,04 E-03 1,05 E-03 5,95 E-03 1,56 E-03 3,81 E-03 0,04 0,30 
G. A 0,45 -0,26 -0,13 0,41 -0,37 0,79 0 7,65 E-03 7,34 E-06 1,09 E-36 4,03 E-04 4,58 E-07 4,57 E-04 1,30 E-03 0,71 
G. CF -0,10 -0,59 -0,28 0,81 -0,80 0,77 0,68 0 0,02 2,23 E-05 2,07 E-03 3,35 E-03 6,00 E-05 1,72 E-03 0,20 
Viab 0,25 -0,22 -0,12 0,37 -0,35 0,72 0,91 0,61 0 4,12 E-03 5,30 E-03 4,56 E-06 9,42 E-03 8,33 E-03 0,93 
Vb A 0,09 -0,48 -0,18 0,73 -0,70 0,78 0,78 0,89 0,71 0 6,90 E-04 6,39 E-04 8,40 E-06 4,30 E-04 0,27 
Vb CF 0,39 -0,57 0,15 0,64 -0,61 0,69 0,81 0,75 0,70 0,79 0 1,73 E-03 1,37 E-03 7,67E-06 0,67 
Vigor 0,24 -0,32 -0,17 0,41 -0,39 0,76 0,94 0,72 0,91 0,80 0,76 0 1,05 E-03 5,77 E-04 0,29 
Vg A 0,23 -0,53 -0,22 0,62 -0,59 0,72 0,81 0,87 0,67 0,91 0,77 0,78 0 5,76 E-04 0,45 
Vg CF 0,30 -0,59 0,04 0,51 -0,48 0,56 0,77 0,76 0,67 0,81 0,91 0,80 0,80 0 0,23 
RP_CF -0,33 -0,31 -0,49 0,18 -0,19 0,30 0,11 0,36 0,03 0,31 0,12 0,30 0,22 0,34 0 
*Correlação\probabilidade de não haver correlação 
1Um: umidade (antes do armazenamento); Um A: umidade (armazenamento em condição ambiente); Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e 
seca); P.F.: pureza física; Escl.: massa de escleródio; Germ: germinação (antes do armazenamento); G. A: germinação (armazenamento em condição 
ambiente); G. CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca); Viab: viabilidade (antes do armazenamento); Vb A: viabilidade (armazenamento em 
condição ambiente); Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca); Vigor: vigor (antes do armazenamento); Vg A: vigor (armazenamento em 
condição ambiente); Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca); RP CF: rolo de papel (armazenamento em câmara fria e seca). 
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Tabela 4.13. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade, pureza física, escleródios, germinação, viabilidade, 

vigor, teste em rolo de papel e método neon, considerando as etapas do beneficiamento da cultivar NS 7476, safra 

2009/2010, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 2012. 

 Um1 Um A Um CF P.F. Escl. Germ. G. A. G. CF Viab Vb A. Vb CF Vigor Vg A. Vg CF RP Neon 
Um *0 0,29 0,30 0,19 0,13 0,13 0,05 0,17 0,16 0,15 0,16 0,45 0,07 0,19 0,19 0,43 
Um A 0,35 0 0,14 0,97 0,79 0,84 0,50 0,81 0,78 0,72 0,95 0,62 0,63 0,78 0,38 0,78 
Um CF 0,34 0,48 0 0,76 0,85 0,67 0,91 0,79 0,78 0,96 0,67 0,32 0,99 0,48 0,61 0,15 
P.F. -0,43 0,01 0,10 0 4,87E-09 2,12 E-03 6,47 E-04 3,15 E-03 0,02 1,01 E-05 5,08 E-05 0,02 5,09 E-06 1,15 E-03 2,29 E-03 0,38 
Escl. 0,48 0,09 -0,06 -0,99 0 3,20 E-03 3,94E-04 4,47 E-03 0,02 1,53 E-05 8,97 E-05 0,03 5,62 E-06 2,18 E-03 7,10 E-04 0,45 
Germ -0,48 -0,07 0,15 0,82 -0,80 0 1,06 E-05 1,67 E-07 4,92 E-07 4,44 E-05 9,25 E-06 5,89 E-05 1,17 E-04 1,34 E-06 0,04 0,02 
G. A -0,59 -0,23 0,04 0,86 -0,88 0,95 0 4,66 E-06 1,27 E-04 2,93 E-06 3,76 E-06 2,52 E-03 1,47 E-05 4,19 E-05 0,02 0,07 
G. CF -0,45 -0,08 0,09 0,80 -0,78 0,98 0,96 0 4,39 E-07 2,91 E-05 1,69 E-05 9,81 E-05 2,08 E-04 6,46 E-06 0,06 0,02 
Viab -0,46 -0,10 0,10 0,69 -0,67 0,97 0,91 0,97 0 7,94 E-04 2,97 E-04 4,89 E-05 1,71 E-03 3,26 E-05 0,11 7,50 E-03 
Vb A -0,47 -0,12 0,02 0,95 -0,94 0,93 0,96 0,93 0,85 0 1,24 E-07 4,04 E-03 3,98 E-07 5,01 E-05 6,37 E-03 0,19 
Vb CF -0,46 -0,02 0,15 0,92 -0,91 0,95 0,96 0,94 0,88 0,98 0 1,47 E-03 1,21 E-05 5,28 E-07 0,02 0,13 
Vigor -0,26 0,17 0,33 0,69 -0,64 0,92 0,81 0,91 0,92 0,79 0,83 0 6,98 E-03 6,58 E-05 0,17 1,93 E-03 
Vg A -0,57 -0,16 6,35 E-03 0,95 -0,95 0,91 0,94 0,89 0,83 0,97 0,94 0,76 0 3,47 E-04 3,88 E-03 0,17 
Vg CF -0,42 0,10 0,24 0,84 -0,82 0,97 0,93 0,95 0,93 0,92 0,97 0,92 0,88 0 0,06 0,04 
RP 0,43 0,30 0,17 -0,81 0,86 -0,62 -0,70 -0,59 -0,50 -0,76 -0,70 -0,45 -0,79 -0,58 0 0,86 
Neon 0,27 -0,10 -0,46 -0,29 0,26 -0,70 -0,56 -0,68 -0,75 -0,42 -0,49 -0,82 -0,45 -0,63 0,06 0 
*Correlação\probabilidade de não haver correlação 

1Um: umidade (antes do armazenamento); Um A: umidade (armazenamento em condição ambiente); Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e 
seca); P.F.: pureza física; Escl.: massa de escleródios; Germ: germinação (antes do armazenamento); G. A: germinação (armazenamento em condição 
ambiente); G. CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca); Viab: viabilidade (antes do armazenamento); Vb A: viabilidade (armazenamento em 
condição ambiente); Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca); Vigor: vigor (antes do armazenamento); Vg A: vigor (armazenamento em 
condição ambiente); Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca); RP: rolo de papel (antes do armazenamento); Neon: método neon (antes do 
armazenamento). 
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Tabela 4.14. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade, pureza física, escleródios, germinação, viabilidade, 

vigor, teste em rolo de papel e método neon, considerando as etapas do beneficiamento da cultivar AN 8500, safra 

2009/2010, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 2012. 

 Um1 Um A Um CF P.F. Escl. Germ. G. A. G. CF Viab Vb A. Vb CF Vigor Vg A. Vg CF RP A RP CF Neon 
Um *0 0,07 0,10 0,05 0,08 0,05 5,19 E-03 8,71 E-03 0,08 0,11 0,04 0,16 0,28 0,09 0,59 0,02 0,01 
Um A 0,57 0 0,93 0,67 0,44 0,90 0,96 0,35 0,67 0,63 0,42 0,74 0,25 0,63 0,89 0,12 0,12 
Um CF -0,52 -0,03 0 0,17 0,29 0,07 0,07 0,05 0,32 0,31 0,17 0,25 0,17 0,17 0,74 0,08 0,27 
P.F. -0,61 -0,14 0,45 0 8,26E-07 3,99 E-06 5,57 E-03 2,78 E-04 2,55 E-04 0,02 1,40 E-04 1,86 E-03 0,14 2,31 E-03 0,68 0,05 0,40 
Escl 0,55 0,26 -0,36 -0,97 0 3,12 E-04 0,04 1,45 E-03 1,04 E-03 0,07 3,42 E-04 0,02 0,37 0,02 0,67 0,04 0,56 
Germ -0,60 -0,04 0,57 0,96 -0,88 0 6,73 E-04 3,31 E-05 1,21 E-04 3,36 E-03 3,61 E-05 1,55 E-04 0,02 2,69 E-04 0,67 0,11 0,24 
Germ A -0,77 -0,02 0,57 0,77 -0,63 0,86 0 1,72 E-03 4,20 E-03 6,09 E-04 6,37 E-03 2,35 E-03 2,17E-03 3,80 E-04 0,46 0,21 0,07 
Germ CF -0,74 -0,31 0,59 0,89 -0,83 0,93 0,83 0 1,39 E-04 0,02 2,17 E-05 1,82 E-03 0,05 3,20E-03 0,93 0,08 0,05 
Viab -0,55 -0,15 0,33 0,89 -0,85 0,91 0,79 0,90 0 6,81 E-03 8,70 E-05 1,86 E-04 0,05 1,07E-03 0,96 0,34 0,25 
Vb A -0,51 0,16 0,34 0,68 -0,57 0,80 0,86 0,71 0,76 0 7,59 E-03 5,19 E-03 9,71 E-04 1,26E-03 0,24 0,42 0,31 
Vb CF -0,61 -0,27 0,45 0,90 -0,88 0,93 0,76 0,94 0,91 0,75 0 4,49 E-03 0,07 2,37E-03 0,60 0,07 0,20 
Vigor -0,46 0,11 0,38 0,82 -0,70 0,90 0,81 0,82 0,90 0,77 0,78 0 6,87 E-03 1,69E-04 0,78 0,66 0,22 
Vg A -0,35 0,38 0,44 0,49 -0,30 0,68 0,82 0,61 0,61 0,85 0,57 0,76 0 2,93E-03 0,80 0,95 0,15 
Vg CF -0,53 0,16 0,45 0,81 -0,67 0,89 0,88 0,80 0,84 0,84 0,81 0,90 0,80 0 0,65 0,31 0,34 
RP A -0,18 0,05 0,11 0,14 -0,15 0,14 0,25 -0,03 -0,02 0,39 0,18 -0,09 0,09 0,16 0 0,14 0,43 
RP CF 0,68 0,49 -0,55 -0,59 0,63 -0,51 -0,41 -0,55 -0,32 -0,27 -0,57 -0,15 0,02 -0,34 -0,47 0 0,59 
Neon -0,73 -0,50 0,36 0,28 -0,20 0,39 0,57 0,61 0,38 0,34 0,42 0,40 0,47 0,32 -0,27 -0,18 0 
*Correlação\probabilidade de não haver correlação 

1Um: umidade (antes do armazenamento); Um A: umidade (armazenamento em condição ambiente); Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e 
seca); P.F.: pureza física; Escl.: massa de escleródios; Germ: germinação (antes do armazenamento); G. A: germinação (armazenamento em condição 
ambiente); G. CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca); Viab: viabilidade (antes do armazenamento); Vb A: viabilidade (armazenamento em 
condição ambiente); Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca); Vigor: vigor (antes do armazenamento); Vg A: vigor (armazenamento em 
condição ambiente); Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca); RP A: rolo de papel (armazenamento em condição ambiente); RP CF: rolo de 
papel (armazenamento em câmara fria e seca); Neon: método neon (antes do armazenamento). 
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Tabela 4.15. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade, pureza física, escleródios, germinação, viabilidade, 

vigor, teste em rolo de papel e método neon, considerando as etapas do beneficiamento da cultivar BRS Valiosa RR, 

safra 2009/2010, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 

2012. 

 Um1 Um A Um CF P.F. Escl. Germ. G. A. G. CF Viab Vb A. Vb CF Vigor Vg A. Vg CF RP A RP CF Neon A 

Um *0 0,83 0,79 8,68 E-03 2,33 E-03 0,01 0,02 0,03 0,02 5,50 E-03 2,87 E-03 0,01 2,13 E-03 5,76 E-03 0,02 0,63 0,01 

Um A -0,06 0 0,64 0,77 0,99 0,95 0,80 0,70 0,58 0,96 0,75 0,70 0,92 0,70 0,55 0,10 0,79 

Um CF -0,08 -0,14 0 0,30 0,86 0,38 0,28 0,42 0,49 0,70 0,72 0,99 0,40 0,68 0,47 0,43 0,26 

P.F. -0,67 0,08 0,30 0 4,06 E-04 6,60E-10 1,17 E-07 6,18 E-07 2,76 E-05 2,31 E--06 9,32 E-07 8,65 E-05 4,64 E-07 1,27 E-05 2,74 E-04 0,85 1,33 E-15 

Escl 0,74 -4,77 E-03 -0,05 -0,81 0 1,25 E-04 2,13 E-04 1,78 E-04 1,66 E-05 3,07 E-07 2,17 E-05 1,53 E-06 2,14 E-06 5,89 E-07 5,82 E-06 0,13 1,13 E-03 

Germ -0,66 -0,02 0,25 0,98 -0,85 0 1,18 E-09 6,08 E-09 4,23 E-07 2,10 E-07 2,38 E-07 5,11 E-06 4,86 E-08 2,89 E-06 2,90 E-05 0,79 3,45 E-09 

Germ A -0,61 -0,07 0,31 0,95 -0,83 0,98 0 7,40 E-09 2,48 E-07 2,56 E-07 4,60 E-07 8,45 E-06 1,14 E-07 4,51 E-06 2,74 E-06 0,62 2,19 E-07 

Germ CF -0,57 -0,11 0,23 0,94 -0,84 0,97 0,97 0 1,22 E-07 1,75 E-06 2,28 E-06 1,62 E-06 1,71 E-06 8,06 E-06 2,32 E-06 0,48 1,02 E-06 

Viab -0,62 -0,16 0,20 0,88 -0,89 0,94 0,95 0,95 0 4,04 E-07 4,41 E-06 7,84 E-08 8,86 E-07 3,03 E-06 1,67 E-07 0,20 5,93 E-05 

Vb A -0,70 0,01 0,11 0,92 -0,95 0,95 0,95 0,93 0,94 0 1,73 E-08 3,71 E-08 1,04 E-08 1,00 E-08 2,82 E-06 0,38 1,05 E-05 

Vb CF -0,73 0,09 0,11 0,94 -0,89 0,95 0,94 0,92 0,92 0,97 0 2,52 E-06 6,01 E-07 1,90 E-09 3,96 E-05 0,59 3,70 E-06 

Vigor -0,65 -0,11 1,30 E-03 0,86 -0,93 0,91 0,91 0,93 0,96 0,96 0,92 0 2,66 E-06 1,54 E-06 8,95 E-07 0,13 2,06 E-04 

Vg A -0,75 0,03 0,25 0,94 -0,93 0,96 0,95 0,93 0,94 0,97 0,94 0,92 0 6,08 E-07 1,63 E-06 0,47 2,28 E-06 

Vg CF -0,70 0,11 0,12 0,90 -0,94 0,92 0,92 0,91 0,92 0,97 0,98 0,93 0,94 0 1,04 E-05 0,37 4,59 E-05 

RP A 0,61 0,18 -0,21 -0,83 0,91 -0,88 -0,92 -0,92 -0,95 -0,92 -0,88 -0,94 -0,93 -0,90 0 0,08 5,26 E-04 

RP CF 0,14 0,46 0,23 0,06 0,42 -0,08 -0,14 -0,21 -0,36 -0,25 -0,16 -0,42 -0,21 -0,26 0,48 0 0,74 

Neon A 0,64 -0,08 -0,32 -0,99 0,77 -0,97 -0,95 -0,93 -0,87 -0,90 -0,92 -0,83 -0,92 -0,87 0,80 -0,10 0 
*Correlação\probabilidade de não haver correlação 

1Um: umidade (antes do armazenamento); Um A: umidade (armazenamento em condição ambiente); Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e 
seca); P.F.: pureza física; Escl.: massa de escleródios; Germ: germinação (antes do armazenamento); G. A: germinação (armazenamento em condição 
ambiente); G. CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca); Viab: viabilidade (antes do armazenamento); Vb A: viabilidade (armazenamento em 
condição ambiente); Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca); Vigor: vigor (antes do armazenamento); Vg A: vigor (armazenamento em 
condição ambiente); Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca); RP A: rolo de papel (armazenamento em condição ambiente); RP CF: rolo de 
papel (armazenamento em câmara fria e seca); Neon A: método neon (armazenamento em condição ambiente). 
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Tabela 4.16. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade, pureza física, escleródios, germinação, viabilidade, 

vigor, teste em rolo de papel e método neon, considerando as etapas do beneficiamento da cultivar NA 7255 RR, safra 

2010/2011, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 2012. 

 Um1 Um A Um CF P.F. Escl. Germ. G. A. G. CF Viab Vb A. Vb CF Vigor Vg A. Vg CF R.P. RP A. RP CF Neon 

Um *0 0,68 0,96 0,19 0,23 0,23 0,13 0,13 0,20 0,21 0,34 0,16 0,24 0,43 0,77 0,66 0,70 0,90 

Um A 0,12 0 0,13 0,91 0,66 0,39 0,56 0,67 0,58 0,57 0,43 0,76 0,52 0,29 0,85 0,04 0,71 0,31 

Um CF 0,02 -0,43 0 0,50 0,43 0,27 0,35 0,30 0,42 0,41 0,26 0,28 0,41 0,21 0,52 0,44 0,86 0,78 

P.F. -0,37 0,04 -0,20 0 1,63E-10 1,34 E-07 2,04 E-07 3,19 E-09 1,70 E-07 1,52 E-07 1,13 E-06 7,27 E-08 1,32 E-05 3,04 E-05 1,66 E-04 0,41 2,88 E-03 0,16 

Escl. 0,35 -0,13 0,23 -0,98 0 1,79 E-10 3,39 E-08 1,94 E-10 4,50 E-10 1,31 E-09 2,67 E-09 6,96 E-10 1,64 E-07 4,75 E-07 4,36 E-04 0,16 3,08 E-03 0,22 

Germ. -0,34 0,25 -0,32 0,95 -0,98 0 1,86 E-10 2,63 E-09 3,65 E-09 3,62 E-08 5,29 E-09 5,24 E-09 9,43 E-08 2,28 E-07 1,06 E-03 0,08 6,27 E-03 0,29 

G. A. -0,43 0,17 -0,27 0,95 -0,96 0,97 0 1,96 E-09 6,29 E-07 7,29 E-09 5,85 E-07 2,10 E-07 2,86 E-06 3,50 E-06 3,58 E-03 0,15 8,60 E-03 0,20 

G. CF -0,42 0,12 -0,30 0,98 -0,98 0,98 0,98 0 3,61 E-09 3,11 E-09 4,37 E-08 4,70 E-10 3,28 E-07 1,32 E-06 2,14 E-03 0,18 9,89 E-03 0,19 

Viab -0,36 0,16 -0,23 0,95 -0,98 0,97 0,94 0,97 0 2,24 E-08 2,36 E-09 4,61 E-10 6,93 E-08 3,62 E-07 2,62 E-03 0,08 0,01 0,21 

Vb A -0,36 0,17 -0,24 0,95 -0,98 0,96 0,97 0,98 0,97 0 8,98 E-10 8,07 E-08 1,58 E-07 1,45 E-08 3,41 E-03 0,09 9,86 E-03 0,18 

Vb CF -0,27 0,23 -0,33 0,93 -0,98 0,97 0,94 0,96 0,98 0,98 0 2,22 E-08 7,72 E-08 1,21 E-10 2,70 E-03 0,04 0,01 0,22 

Vigor -0,40 0,09 -0,31 0,96 -0,98 0,97 0,95 0,98 0,98 0,96 0,97 0 1,00 E-07 1,00 E-06 1,54 E-03 0,13 4,52 E-03 0,31 

Vg A. -0,33 0,19 -0,24 0,90 -0,95 0,96 0,92 0,95 0,96 0,95 0,96 0,96 0 3,40 E-08 6,53 E-03 0,03 4,77 E-03 0,53 

Vg. CF -0,23 0,31 -0,36 0,88 -0,94 0,95 0,92 0,93 0,94 0,97 0,99 0,93 0,96 0 7,07 E-03 0,02 0,01 0,26 

RP 0,09 -0,06 0,19 -0,84 0,81 -0,78 -0,72 -0,75 -0,74 -0,72 -0,74 -0,76 -0,69 -0,68 0 0,85 2,33 E-03 0,34 

RP A 0,13 -0,55 0,23 -0,24 0,40 -0,48 -0,40 -0,38 -0,48 -0,47 -0,53 -0,43 -0,58 -0,61 0,05 0 0,77 0,73 

RP CF 0,11 0,11 -0,05 -0,73 0,73 -0,69 -0,67 -0,66 -0,66 -0,66 -0,65 -0,71 -0,71 -0,63 0,74 0,09 0 0,83 

Neon -0,04 -0,29 0,08 -0,39 0,35 -0,31 -0,36 -0,37 -0,36 -0,38 -0,35 -0,30 -0,18 -0,32 0,28 -0,10 0,06 0 

*Correlação\probabilidade de não haver correlação 

1Um: umidade (antes do armazenamento); Um A: umidade (armazenamento em condição ambiente); Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e 
seca); P.F.: pureza física; Escl.: massa de escleródios; Germ: germinação (antes do armazenamento); G. A: germinação (armazenamento em condição 
ambiente); G. CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca); Viab: viabilidade (antes do armazenamento); Vb A: viabilidade (armazenamento em 
condição ambiente); Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca); Vigor: vigor (antes do armazenamento); Vg A: vigor (armazenamento em 
condição ambiente); Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca); RP: rolo de papel (antes do armazenamento); RP A: rolo de papel (armazenamento 
em condição ambiente); RP CF: rolo de papel (armazenamento em câmara fria e seca); Neon: método neon (antes do armazenamento). 
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Tabela 4.17. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade, pureza física, escleródios, germinação, viabilidade, 

vigor, teste em rolo de papel e método neon, considerando as etapas do beneficiamento da cultivar NA 7337 RR, safra 

2010/2011, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 2012. 

 Um1 Um A Um CF P.F. Escl. Germ. G. A. G. CF Viab Vb A. Vb CF Vigor Vg A. Vg CF R.P. RP A. RP CF Neon CF 

Um *0 0,50 0,17 5,06 E-03 1,79 E-03 0,02 0,03 0,06 0,13 0,13 0,08 0,38 0,07 0,27 0,60 2,81 E-03 2,66 E-03 0,70 

Um A -0,20 0 0,07 0,98 0,77 0,68 0,70 0,63 0,52 0,56 0,48 0,42 0,41 0,36 0,71 0,80 0,86 0,18 

Um CF -0,39 0,50 0 0,42 0,57 0,23 0,43 0,21 0,18 0,16 0,19 0,07 0,25 0,10 0,43 0,53 0,58 0,83 

PF -0,70 -6,10 E-03 -0,23 0 1,59 E-10 1,81E-06 2,15 E-04 4,96 E-06 3,40 E-04 1,08 E-04 9,34 E-05 3,88E-03 1,76 E-04 4,36 E-03 0,34 1,58 E-10 3,92 E-10 0,80 

Escl 0,76 -0,09 0,17 -0,99 0 1,88 E-05 8,38 E-04 8,19 E-05 1,55 E-03 8,34 E-04 7,92 E-04 0,01 1,26 E-03 0,01 0,45 4,26 E-08 4,93 E-08 0,76 

Germ -0,61 -0,12 -0,35 0,93 -0,89 0 2,10 E-07 7,29 E-09 2,91 E-06 1,68 E-06 8,36 E-08 1,44 E-04 5,93 E-07 3,02 E-05 0,04 1,36 E-06 3,02 E-06 0,64 

Germ A -0,58 -0,11 -0,23 0,83 -0,79 0,95 0 2,48 E-07 1,01 E-07 4,84 E-07 6,16 E-08 1,87 E-05 1,54 E-07 2,79 E-06 5,95 E-03 8,06 E-05 9,47 E-05 0,74 

Germ CF -0,52 -0,14 -0,36 0,91 -0,86 0,97 0,95 0 1,95 E-08 3,81 E-09 7,24 E-10 7,55 E-06 9,14 E-09 7,37 E-06 0,04 1,37 E-06 6,31 E-06 0,94 

Viab -0,42 -0,19 -0,38 0,82 -0,76 0,92 0,96 0,97 0 4,50 E-08 4,54 E-08 5,93 E-09 3,30 E-07 8,63 E-08 5,85 E-03 1,55 E-04 4,18 E-04 0,88 

Viab A -0,43 -0,17 -0,40 0,85 -0,79 0,93 0,94 0,97 0,96 0 1,99 E-08 1,91 E-06 9,50 E-10 9,35 E-06 0,02 3,78 E-05 7,27 E-05 0,98 

Viab CF -0,49 -0,21 -0,37 0,86 -0,79 0,96 0,96 0,98 0,96 0,97 0 2,42 E-06 1,39 E-09 2,64 E-07 0,01 2,54 E-05 4,99 E-05 0,76 

Vigor -0,26 -0,24 -0,49 0,72 -0,65 0,84 0,89 0,91 0,97 0,93 0,92 0 1,54 E-05 4,78 E-08 1,49 E-03 2,49 E-03 4,64 E-03 0,86 

Vg A -0,50 -0,24 -0,33 0,84 -0,77 0,94 0,95 0,97 0,95 0,98 0,98 0,89 0 7,34 E-06 0,01 2,63 E-05 6,33 E-05 0,96 

Vg CF -0,32 -0,27 -0,46 0,71 -0,64 0,88 0,92 0,91 0,96 0,90 0,95 0,96 0,91 0 9,13 E-04 2,90 E-03 4,64 E-03 0,71 

RP 0,16 0,11 0,23 -0,27 0,22 -0,54 -0,69 -0,56 -0,69 -0,62 -0,66 -0,76 -0,64 -0,78 0 0,24 0,29 0,78 

RP A 0,73 0,07 0,18 -0,99 0,96 -0,93 -0,86 -0,93 -0,84 -0,88 -0,89 -0,74 -0,88 -0,73 0,34 0 3,32 E-11 0,96 

RP CF 0,74 0,05 0,16 -0,98 0,96 -0,92 -0,86 -0,91 -0,81 -0,86 -0,87 -0,71 -0,87 -0,71 0,30 0,99 0 0,87 

Neon CF -0,11 0,38 -0,06 0,07 -0,09 0,14 0,10 0,02 -0,04 -5,97 E-03 0,09 -0,05 -0,01 0,11 -0,08 0,01 -0,05 0 

*Correlação\probabilidade de não haver correlação  

1Um: umidade (antes do armazenamento); Um A: umidade (armazenamento em condição ambiente); Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e 
seca); P.F.: pureza física; Escl.: massa de escleródios; Germ: germinação (antes do armazenamento); G. A: germinação (armazenamento em condição 
ambiente); G. CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca); Viab: viabilidade (antes do armazenamento); Vb A: viabilidade (armazenamento em 
condição ambiente); Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca); Vigor: vigor (antes do armazenamento); Vg A: vigor (armazenamento em 
condição ambiente); Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca); RP: rolo de papel (antes do armazenamento); RP A: rolo de papel (armazenamento 
em condição ambiente); RP CF: rolo de papel (armazenamento em câmara fria e seca); Neon CF: método neon (armazenamento em câmara fria e seca). 
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Tabela 4.18. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade, pureza física, escleródios, germinação, viabilidade, 

vigor, teste em rolo de papel e método neon, considerando as etapas do beneficiamento da cultivar NA 7620 RR, safra 

2010/2011, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 2012. 

 Um1 Um A Um CF PF Escl Germ Germ A Germ CF Viab Vb A Vb CF Vigor Vg A Vg CF RP RP A RP CF Neon Neon A Neon CF 

Um 0 0,33 0,04 0,35 0,46 0,55 0,76 0,54 0,33 0,49 0,48 0,31 0,61 0,56 0,70 0,81 0,423 0,90 0,33 0,46 

Um A 0,28 0 0,45 0,19 0,12 0,13 0,07 0,09 0,33 0,15 0,16 0,33 0,14 0,15 0,68 0,10 0,09 0,89 0,20 0,38 

Um CF 0,56 -0,22 0 0,59 0,59 0,64 0,76 0,68 0,49 0,58 0,63 0,51 0,60 0,59 0,46 0,78 0,52 0,56 0,56 0,40 

PF  0,27 -0,37 0,16 0 8,57 E-11 3,31 E-10 2,83 E-09 5,81 E-10 3,37 E-09 3,94 E-08 1,39 E-09 2,90 E-07 1,26 E-07 6,85 E-07 0,92 5,81 E-08 8,10 E-10 7,54 E-03 3,50 E-17 1,30 E-04 

Escl -0,22 0,43 -0,16 -0,99 0 2,59 E-09 1,66 E-08 1,55 E-08 3,33 E-07 5,25 E-07 9,55 E-09 4,61 E-06 1,11 E-06 2,60 E-06 0,85 3,19 E-08 5,33 E-09 0,02 3,61 E-10 2,45 E-04 

Germ 0,18 -0,42 0,14 0,98 -0,98 0 1,20 E-10 3,76 E-10 3,60 E-08 1,95 E-09 3,57 E-11 5,38 E-08 3,66 E-10 2,45 E-09 0,81 1,34 E-09 4,00 E-08 3,29 E-03 1,16 E-09 9,37 E-05 

Germ A 0,09 -0,49 0,09 0,98 -0,97 0,99 0 9,44 E-11 1,77 E-07 8,78 E-08 1,59 E-08 1,08 E-06 2,87 E-08 3,08 E-07 0,92 2,48 E-09 3,08 E-08 5,87 E-03 5,26 E-09 1,57 E-04 

Germ CF 0,18 -0,48 0,12 0,98 -0,97 0,98 0,99 0 4,20 E-07 1,11 E-08 2,21 E-08 7,80 E-07 4,10 E-08 4,66 E-07 0,86 5,53 E-08 6,63 E-10 5,90 E-03 1,16 E-09 2,93 E-04 

Viabb 0,28 -0,28 0,20 0,97 -0,95 0,96 0,95 0,94 0 3,31 E-07 1,22 E-07 1,02 E-08 2,07 E-07 3,69 E-06 0,80 2,21 E-07 4,81 E-07 9,00 E-03 1,29 E-09 6,42 E-06 

Vb A 0,20 -0,41 0,16 0,96 -0,94 0,98 0,96 0,97 0,95 0 7,06 E-09 3,97 E-07 5,39 E-09 1,22 E-08 0,77 9,41 E-08 1,64 E-07 2,07 E-03 6,01 E-08 1,64 E-04 

Vb CF 0,21 -0,39 0,14 0,98 -0,97 0,99 0,97 0,97 0,95 0,97 0 4,85 E-07 5,67 E-10 1,94 E-09 0,52 6,88 E-09 1,51 E-07 2,27 E-03 1,09 E-08 1,33 E-04 

Vigor  0,30 -0,28 0,19 0,95 -0,91 0,96 0,93 0,94 0,97 0,94 0,94 0 3,72 E-08 7,26 E-07 0,89 2,72 E-06 3,55 E-06 3,82 E-03 2,17 E-07 1,97 E-06 

Vg A 0,15 -0,42 0,15 0,95 -0,93 0,98 0,96 0,96 0,95 0,97 0,98 0,96 0 5,35 E-10 0,63 5,37 E-08 5,02 E-07 1,17 E-03 2,82 E-07 4,21 E-05 

Vg CF 0,17 -0,40 0,16 0,94 -0,92 0,98 0,95 0,94 0,92 0,97 0,98 0,94 0,98 0 0,54 7,99 E-07 6,38 E-06 3,60 E-04 1,47 E-06 3,66 E-04 

RP 0,11 0,12 0,21 -0,03 0,05 -0,07 -0,03 -0,05 0,07 -0,09 -0,19 0,04 -0,14 -0,18 0 0,75 0,94 0,30 0,95 0,75 

RP A -0,07 0,45 -0,08 -0,96 0,96 -0,98 -0,98 -0,96 -0,95 -0,97 -0,97 -0,92 -0,96 -0,94 0,09 0 8,17 E-07 0,01 1,31 E-07 1,08 E-04 

RP CF -0,23 0,47 -0,19 -0,98 0,97 -0,96 -0,96 -0,98 -0,94 -0,95 -0,95 -0,92 -0,94 -0,91 0,02 0,94 0 0,02 9,40 E-10 1,83 E-04 

Neon -0,04 0,04 0,17 -0,68 0,61 -0,73 -0,69 -0,69 -0,67 -0,75 -0,74 -0,72 -0,77 -0,82 0,30 0,65 0,63 0 9,25 E-03 0,03 

Neon A -0,28 0,36 -0,17 -0,99 0,98 -0,98 -0,97 -0,98 -0,98 -0,96 -0,97 -0,95 -0,95 -0,93 -0,02 0,95 0,98 0,67 0 1,09 E-04 

Neon CF -0,21 0,253 -0,24 -0,85 0,83 -0,86 -0,84 -0,82 -0,91 -0,84 -0,85 -0,93 -0,87 -0,82 -0,09 0,85 0,84 0,57 0,85 0 

*Correlação\probabilidade de não haver correlação  

1Um: umidade (antes do armazenamento); Um A: umidade (armazenamento em condição ambiente); Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e 
seca); P.F.: pureza física; Escl.: massa de escleródios; Germ: geminação (antes do armazenamento); G. A: germinação (armazenamento em condição 
ambiente); G. CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca); Viab: viabilidade (antes do armazenamento); Vb A: viabilidade (armazenamento em 
condição ambiente); Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca); Vigor: vigor (antes do armazenamento); Vg A: vigor (armazenamento em 
condição ambiente); Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca); RP: rolo de papel (antes do armazenamento); RP A: rolo de papel (armazenamento 
em condição ambiente); RP CF: rolo de papel (armazenamento em câmara fria e seca); Neon: método neon (antes do armazenamento); Neon A: método neon 
(armazenamento em condição ambiente); Neon CF: método neon (armazenamento em câmara fria e seca). 
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Tabela 4.19. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade, pureza física, escleródios, germinação, viabilidade, 

vigor, teste em rolo de papel e método neon, considerando as etapas do beneficiamento da cultivar NA 8015 RR da 

safra 2010/2011, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 

2012. 

 Um1 Um A Um CF PF Escl Germ Germ A Germ CF Viab Vb A Vb CF Vigor Vg A Vg CF RP RP A RP CF Neon A Neon CF 

Um 0 0,19 0,33 0,77 0,84 0,63 0,95 0,79 0,67 0,78 0,78 0,83 0,55 0,64 0,70 0,59 0,95 0,20 0,65 

Um A 0,37 0 0,70 5,22E-01 5,22 E-01 6,44 E-01 2,52 E-01 2,53 E-01 7,07 E-01 5,16 E-01 4,67 E-01 0,82 0,63 3,40 E-01 0,44 0,84 0,70 0,57 0,36 

Um CF 0,28 0,11 0 0,59 0,57 0,88 8,46 E-01 0,52 8,78 E-01 0,68 6,71 E-01 0,88 0,73 8,90 E-01 0,25 0,50 0,51 0,75 0,78 

PF 0,09 -0,19 0,16 0 6,46 E-17 7,49 E-08 3,50 E-08 4,24 E-08 1,10 E-06 9,34 E-08 6,44 E-09 1,21 E-05 6,99 E-06 1,41 E-07 1,11 E-04 0,01 6,04 E-03 1,12 E-03 2,22 E-06 

Escl -0,06 0,19 -0,17 -0,99 0 3,53 E-07 8,65 E-08 2,33 E-08 2,33 E-06 2,86 E-07 1,90 E-08 2,48 E-05 1,37 E-05 5,79 E-07 5,72 E-05 0,02 8,33 E-03 6,20 E-04 2,29 E-06 

Germ 0,14 -0,14 0,04 0,96 -0,95 0 2,52 E-08 1,32 E-05 6,71 E-08 2,97 E-08 1,04 E-07 1,01 E-07 2,49 E-06 1,73 E-08 3,32 E-03 1,04 E-03 4,60 E-04 7,49 E-03 6,25 E-05 

Germ A 0,02 -0,33 0,06 0,96 -0,96 0,96 0 2,18 E-07 4,56 E-07 3,84 E-08 6,42 E-09 4,06 E-06 3,39 E-06 2,28 E-09 9,83 E-04 4,53 E-03 9,70 E-04 1,61 E-03 2,05 E-05 

Germ CF -0,08 -0,33 0,19 0,96 -0,96 0,90 0,95 0 2,03 E-05 8,50 E-07 3,54 E-07 1,79 E-04 1,66 E-05 1,86 E-06 1,58 E-05 0,04 6,33 E-03 2,53 E-04 1,06 E-04 

Viab 0,13 -0,11 0,04 0,93 -0,92 0,96 0,94 0,89 0 3,25 E-07 1,78 E-08 9,82 E-09 5,38 E-08 5,83 E-08 2,03 E-03 7,07 E-04 1,49 E-04 2,46 E-03 8,39 E-05 

Vb A 0,08 -0,19 0,12 0,96 -0,95 0,96 0,96 0,94 0,95 0 1,14 E-09 3,95 E-07 3,80 E-08 4,37 E-09 1,23 E-03 1,46 E-03 1,35 E-04 1,97 E-03 1,87 E-04 

Vb CF 0,08 -0,21 0,12 0,97 -0,97 0,96 0,97 0,95 0,97 0,98 0 4,43 E-07 1,03 E-07 2,00 E-09 6,96 E-04 2,74 E-03 6,29 E-04 9,75 E-04 1,07 E-05 

Vigor 0,06 -0,07 -0,05 0,90 -0,89 0,96 0,92 0,84 0,97 0,94 0,94 0 2,94 E-06 8,14 E-07 8,13 E-03 6,27 E-05 1,61 E-05 4,43 E-03 7,46 E-04 

Vg A 0,17 -0,14 0,10 0,91 -0,90 0,92 0,92 0,89 0,96 0,96 0,96 0,92 0 4,59 E-08 4,48 E-03 2,31 E-03 1,02 E-04 6,29 E-03 3,18 E-04 

Vg CF 0,14 -0,28 0,04 0,95 -0,94 0,97 0,98 0,93 0,96 0,97 0,98 0,94 0,96 0 2,28 E-03 1,47 E-03 2,87 E-04 7,28 E-03 3,21 E-05 

RP 0,11 0,23 -0,33 -0,85 0,87 -0,73 -0,78 -0,89 -0,75 -0,77 -0,79 -0,67 -0,71 -0,74 0 0,13 6,72 E-02 7,71 E-05 2,47 E-03 

RP A -0,16 0,06 0,20 -0,64 0,61 -0,78 -0,71 -0,55 -0,79 -0,76 -0,74 -0,87 -0,74 -0,76 0,42 0 4,23 E-06 0,09 0,03 

RP CF 0,02 0,11 0,19 -0,69 0,67 -0,81 -0,78 -0,69 -0,84 -0,85 -0,80 -0,89 -0,85 -0,82 0,50 0,92 0 0,02 3,89 E-02 

Neon A 0,36 0,17 -0,09 -0,78 0,80 -0,68 -0,76 -0,83 -0,74 -0,75 -0,78 -0,71 -0,69 -0,68 0,86 0,47 0,62 0 8,37 E-03 

Neon CF -0,13 0,26 -0,08 -0,92 0,92 -0,87 -0,89 -0,85 -0,86 -0,84 -0,90 -0,79 -0,82 -0,88 0,74 0,57 0,56 0,67 0 

*Correlação\probabilidade de não haver correlação  

1Um: umidade (antes do armazenamento); Um A: umidade (armazenamento em condição ambiente); Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e 
seca); P.F.: pureza física; Escl.: massa de escleródios; Germ: geminação (antes do armazenamento); G. A: germinação (armazenamento em condição 
ambiente); G. CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca); Viab: viabilidade (antes do armazenamento); Vb A: viabilidade (armazenamento em 
condição ambiente); Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca); Vigor: vigor (antes do armazenamento); Vg A: vigor (armazenamento em 
condição ambiente); Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca); RP: rolo de papel (antes do armazenamento); RP A: rolo de papel (armazenamento 
em condição ambiente); RP CF: rolo de papel (armazenamento em câmara fria e seca); Neon A: método neon (armazenamento em condição ambiente); Neon 
CF: método neon (armazenamento em câmara fria e seca). 
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Tabela 4.20. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade, pureza física, escleródios, germinação, viabilidade, 

vigor, teste em rolo de papel e método neon, considerando as etapas do beneficiamento da cultivar AN 8500, safra 

2010/2011, antes e após armazenamento por seis meses em condição ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 2012. 

 Um1 Um A Um CF PF Escl Germ Germ A Germ CF Viab Viab A Viab CF Vigor Vg A Vg CF RP RP A RP CF Neon Neon A Neon CF 

Um 0 0,22 0,31 5,06 E-03 1,10 E-03 0,14 0,05 0,02 6,38 E-04 0,06 0,07 4,07 E-03 0,06 0,11 4,69 E-03 6,89 E-04 6,35 E-04 0,36 5,42 E-03 5,42 E-03 

Um A 0,35 0 0,26 0,02 0,03 0,09 0,11 8,46 E-03 0,10 0,07 0,08 0,02 0,03 0,27 0,03 0,16 0,06 0,52 0,02 0,02 

Um CF -0,29 -0,33 0 0,35 0,38 0,95 0,86 0,98 0,61 0,67 0,53 0,66 0,58 0,70 0,29 0,03 0,47 0,37 0,33 0,33 

PF -0,70 -0,62 0,27 0 4,59 E-08 8,09 E-05 5,63 E-06 2,21 E-05 1,89 E-06 2,64 E-06 4,66 E-05 1,27 E-07 3,88 E-07 9,50 E-04 6,79 E-12 0,03 1,12 E-06 0,73 6,90 E-19 6,90 E-19 

Escl 0,78 0,57 -0,25 -0,96 0 1,44 E-03 2,46 E-04 1,22 E-05 9,97 E-07 2,64 E-04 5,02 E-04 9,32 E-06 1,05 E-04 4,47 E-03 4,90 E-08 0,04 3,42 E-08 0,68 7,44 E-08 7,44 E-08 

Germ -0,41 -0,47 -0,02 0,86 -0,76 0 2,33 E-08 7,24 E-04 3,97 E-04 2,09 E-05 8,93 E-05 6,45 E-05 4,34 E-06 1,01 E-04 3,75 E-04 0,29 2,81 E-03 0,80 1,09 E-04 1,09 E-04 

Germ A -0,53 -0,45 0,05 0,91 -0,83 0,97 0 2,22 E-04 1,18 E-04 6,62 E-07 6,99 E-05 6,70 E-06 4,15 E-07 4,82 E-05 4,64 E-05 0,13 1,77 E-04 0,72 8,97 E-06 8,97 E-06 

Germ CF -0,62 -0,67 -6,11 E-03 0,89 -0,90 0,79 0,83 0 8,54 E-05 8,26 E-04 4,80 E-03 1,09 E-05 3,16 E-04 0,01 1,12 E-04 0,19 1,96 E-05 0,73 2,73 E-05 2,73 E-05 

Viab -0,80 -0,45 0,15 0,93 -0,93 0,81 0,85 0,86 0 1,58 E-04 2,61 E-03 6,45 E-07 8,35 E-05 6,43 E-03 6,33 E-06 0,04 5,74 E-06 0,67 2,93 E-06 2,93 E-06 

Viab A -0,51 -0,49 0,12 0,92 -0,83 0,89 0,94 0,79 0,84 0 4,03 E-04 5,11 E-06 9,33 E-11 1,18 E-03 1,24 E-05 0,13 2,28 E-04 0,44 3,31 E-06 3,31 E-06 

Viab CF -0,50 -0,48 0,18 0,87 -0,81 0,86 0,86 0,71 0,74 0,81 0 1,76 E-03 2,25 E-04 3,85 E-05 5,35 E-05 0,14 2,74 E-03 0,71 5,56 E-05 5,56 E-05 

Vigor -0,71 -0,60 0,13 0,95 -0,90 0,87 0,91 0,90 0,94 0,91 0,76 0 2,39 E-06 1,92 E-03 2,84 E-06 0,06 6,88 E-06 0,63 2,08 E-07 2,08 E-07 

Vg A -0,51 -0,57 0,16 0,94 -0,85 0,92 0,94 0,82 0,86 0,99 0,83 0,92 0 9,30 E-04 2,26 E-06 0,10 1,20 E-04 0,55 4,78 E-07 4,78 E-07 

Vg CF -0,44 -0,32 0,11 0,78 -0,71 0,85 0,87 0,65 0,69 0,77 0,88 0,75 0,78 0 1,45 E-03 0,24 3,77 E-03 0,95 1,38 E-03 1,38 E-03 

RP 0,71 0,59 -0,30 -0,99 0,96 -0,82 -0,87 -0,85 -0,91 -0,90 -0,87 -0,92 -0,92 -0,76 0 0,03 1,35E-06 0,79 3,77 E-12 3,77 E-12 

RP A 0,79 0,40 -0,57 -0,56 0,56 -0,30 -0,42 -0,38 -0,54 -0,43 -0,42 -0,51 -0,46 -0,34 0,58 0 0,02 0,28 0,03 0,03 

RP CF 0,80 0,51 -0,21 -0,93 0,96 -0,73 -0,84 -0,89 -0,91 -0,83 -0,74 -0,91 -0,85 -0,72 0,93 0,63 0 0,60 1,79 E-06 1,79 E-06 

Neon -0,26 -0,19 -0,26 0,10 -0,12 0,07 0,10 0,10 0,12 0,22 0,11 0,14 0,18 -0,02 -0,08 -0,31 -0,15 0 0,75 0,75 

Neon A 0,70 0,63 -0,28 -0,99 0,96 -0,85 -0,90 -0,88 -0,92 -0,92 -0,87 -0,95 -0,94 -0,77 0,99 0,57 0,93 -0,10 0 1,44 E-59 

Neon_CF 0,70 0,63 -0,28 -0,99 0,96 -0,85 -0,90 -0,88 -0,92 -0,92 -0,87 -0,95 -0,94 -0,77 0,99 0,57 0,93 -0,10 1 0 

*Correlação\probabilidade de não haver correlação  

1Um: umidade (antes do armazenamento); Um A: umidade (armazenamento em condição ambiente); Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e 
seca); P.F.: pureza física; Escl.: massa de escleródios; Germ: geminação (antes do armazenamento); G. A: germinação (armazenamento em condição 
ambiente); G. CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca); Viab: viabilidade (antes do armazenamento); Vb A: viabilidade (armazenamento em 
condição ambiente); Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca); Vigor: vigor (antes do armazenamento); Vg A: vigor (armazenamento em 
condição ambiente); Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca); RP: rolo de papel (antes do armazenamento); RP A: rolo de papel (armazenamento 
em condição ambiente); RP CF: rolo de papel (armazenamento em câmara fria e seca); Neon: método neon (antes do armazenamento); Neon A: método neon 
(armazenamento em condição ambiente); Neon CF: método neon (armazenamento em câmara fria e seca). 
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Tabela 4.21. Matriz de correlações de Pearson entre as variáveis umidade, pureza física, escleródios, germinação, viabilidade, vigor 

e teste em rolo de papel, considerando as etapas do beneficiamento da cultivar BRS Valiosa RR da safra 2010/2011, 

antes e após armazenamento por seis meses em condições ambiente e em câmara fria e seca. Goiânia, 2012. 

 Um1 Um A Um CF PF Escl Germ Germ A Germ CF Viab Vb A Vb CF Vigor Vg A Vg CF RP RP A RP CF 

Um 0 0,87 0,69 0,61 0,59 0,77 0,84 0,63 0,90 0,88 0,69 0,98 0,93 0,94 0,31 0,53 0,55 

Um A -0,05 0 0,56 0,95 0,95 0,95 0,92 0,51 0,93 0,84 0,98 0,83 0,97 0,86 0,40 0,99 0,99 

Um CF -0,12 0,17 0 0,82 0,80 0,89 0,61 0,76 0,82 0,95 0,89 0,95 0,99 0,97 0,62 0,93 0,87 

PF 0,15 0,02 -0,07 0 1,86 E-21 5,65 E-10 4,44 E-06 4,24 E-06 2,46 E-08 2,17 E-06 2,11 E-010 1,76 E-07 8,22 E-07 1,87 E-07 0,16 3,20E-12 7,99 E-17 

Escl -0,15 -0,02 0,08 -0,99 0 1,27 E-09 5,49 E-06 5,43 E-06 3,09 E-08 3,35 E-06 2,55 E-10 2,84 E-07 1,27 E-06 2,63 E-07 0,15 8,68 E-12 2,72 E-16 

Germ 0,08 0,02 -0,04 0,98 -0,98 0 6,53 E-08 4,92 E-07 4,04 E-10 1,94 E-08 1,45 E-08 1,30 E-09 2,93 E-09 2,85 E-08 0,18 3,32 E-09 1,26 E-06 

Germ A 0,06 0,03 -0,15 0,91 -0,91 0,95 0 5,00 E-07 8,53 E-09 2,36 E-08 6,83 E-06 2,16 E-08 1,51 E-09 2,17 E-06 0,22 5,27 E-06 5,03 E-06 

Germ CF 0,14 0,19 -0,09 0,91 -0,91 0,94 0,94 0 1,36 E-06 2,16 E-08 3,47 E-06 7,82 E-07 9,23 E-07 5,12 E-07 0,25 4,28 E-06 4,08 E-06 

Viab 0,04 0,03 -0,07 0,96 -0,96 0,98 0,97 0,93 0 4,80 E-08 1,64 E-07 6,14 E-10 2,10 E-09 3,31 E-07 0,19 7,67 E-08 2,84 E-08 

Vb A 0,05 0,06 -0,02 0,92 -0,92 0,96 0,96 0,96 0,96 0 1,82 E-06 1,86 E-08 9,87 E-10 2,34 E-07 0,30 1,48 E-06 2,11 E-06 

Vb CF 0,12 5,98 E-03 -0,04 0,98 -0,98 0,96 0,91 0,92 0,95 0,93 0 3,32 E-07 1,73 E-06 6,83 E-10 0,25 1,31 E-08 2,39 E-10 

Vigor 8,23E-03 0,06 0,02 0,95 -0,95 0,98 0,96 0,94 0,98 0,97 0,94 0 2,52 E-09 8,99 E-08 0,16 2,97 E-07 2,08 E-07 

Vg A 0,03 -9,54 E-03 -4,27 E-03 0,94 -0,93 0,97 0,98 0,93 0,98 0,98 0,93 0,98 0 4,34 E-07 0,26 3,07 E-07 6,78 E-07 

Vg CF 0,02 0,05 9,01 E-03 0,95 -0,95 0,96 0,92 0,94 0,94 0,95 0,98 0,96 0,94 0 0,38 1,10 E-06 2,42 E-07 

RP -0,29 -0,25 -0,15 -0,39 0,40 -0,38 -0,35 -0,32 -0,37 -0,30 -0,33 -0,40 -0,32 -0,25 0 0,15 0,15 

RP A -0,18 -3,30 E-03 0,03 -0,99 0,99 -0,97 -0,91 -0,92 -0,96 -0,93 -0,97 -0,95 -0,95 -0,93 0,41 0 2,22 E-13 

RP CF -0,17 -2,87 E-03 0,05 -0,99 0,99 -0,97 -0,91 -0,92 -0,96 -0,92 -0,98 -0,95 -0,94 -0,95 0,41 0,99 0 

*Correlação\probabilidade de não haver correlação  

1Um: umidade (antes do armazenamento); Um A: umidade (armazenamento em condição ambiente); Um CF: umidade (armazenamento em câmara fria e 
seca); P.F.: pureza física; Escl.: massa de escleródios; Germ: geminação (antes do armazenamento); G. A: germinação (armazenamento em condição 
ambiente); G. CF: germinação (armazenamento em câmara fria e seca); Viab: viabilidade (antes do armazenamento); Vb A: viabilidade (armazenamento em 
condição ambiente); Vb CF: viabilidade (armazenamento em câmara fria e seca); Vigor: vigor (antes do armazenamento); Vg A: vigor (armazenamento em 
condição ambiente); Vg CF: vigor (armazenamento em câmara fria e seca); RP: rolo de papel (antes do armazenamento); RP A: rolo de papel (armazenamento 
em condição ambiente); RP CF: rolo de papel (armazenamento em câmara fria e seca). 
 

 



Com estas análises, pôde-se observar que a maior quantidade de escleródios na 

amostra correlacionou-se negativamente com pureza física, germinação, viabilidade e vigor. 

E que, maior quantidade de escleródios não necessariamente se correlacionou com maior 

incidência de mofo-branco nas sementes, pelo fato de que em algumas cultivares (A 7002 e 

BRS Valiosa RR safra 2009/2010), mesmo havendo escleródios nas amostras, não foi 

detectada a incidência do fungo pelos dois métodos de sanidade nas sementes antes do 

armazenamento. Depois do período de armazenamento, para a cultivar A 7002, a incidência 

do fungo foi detectada somente em armazenamento em câmara fria e seca pelo método de 

rolo de papel; e para a BRS Valiosa RR nos dois ambientes, também pelo rolo de papel. O 

contrário aconteceu com a cultivar NS 7476, na qual a incidência do fungo foi detectada nas 

sementes antes do armazenamento pelos dois métodos, não sendo detectada após o 

armazenamento nas duas condições e pelos dois métodos utilizados. 

Além disso, há o fato de que para sementes provenientes da mesma amostra, os 

métodos de detecção tiveram resultados diferentes, nos quais, muitas vezes, havia a detecção 

do fungo por um dos métodos, e não pelo outro.  

Com base em todos estes resultados, percebe-se que a resposta de cada cultivar ao 

manuseio pós-colheita e ao armazenamento é distinta, necessitando ser estudada não só quanto 

aos seus efeitos, mas, também, em suas causas, sob diferentes enfoques; assim, identificando-

se claramente o tipo, a intensidade e o momento da ação capaz de afetar a qualidade das 

sementes, principalmente, em termos da qualidade sanitária. 

A porcentagem de sementes infectadas diferiu nas duas safras avaliadas quando se 

considerou a mesma cultivar (NA 7255 RR, AN 8500 e BRS Valiosa RR). Na safra 

2009/2010, nas amostras da cultivar BRS Valiosa RR não foram detectadas sementes 

infectadas por escletorínia pelos dois métodos utilizados; porém, em 2010/2011 estas foram 

detectadas pelo método rolo de papel. NA 7255 RR apresentou maior porcentagem de 

infecção em 2010/2011, considerando-se os dois métodos; pelo método rolo de papel, na 

cultivar AN 8500 não houve detecção do fungo em 2009/2010, mas sim na safra seguinte. 

Provavelmente isso aconteceu pelo fato da infecção de sementes ocorrer de modo casual, 

conforme também verificado por Napoleão (2001). O autor também observou estas diferenças 

trabalhando com cultivares de feijão em anos agrícolas diferentes. A cultivar Diamante Negro 

apresentou sementes infectadas no primeiro ano avaliado, as quais, no segundo ano, foram 
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detectadas apenas na cultivar Pérola. 

A incidência do fungo ocorreu em diferentes intensidades e nas diferentes condições de 

armazenamento analisadas. Pois, mesmo não sendo detectado antes do armazenamento, o 

fungo pode ser detectado após o armazenamento por seis meses; o inverso também é 

verdadeiro, ou seja, sendo detectado no início, isto pode não acontecer após os seis meses, não 

apresentando comportamento padrão.  

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

O beneficiamento de sementes de soja aprimora a qualidade do lote em termos de 

pureza física, germinação, viabilidade, vigor e sanidade. 

O beneficiamento é uma ferramenta útil para o controle de Sclerotinia sclerotiorum em 

sementes de soja.  

O beneficiamento elimina os escleródios associados às sementes, reduzindo a 

quantidade de inóculo que poderia retornar para a área de plantio na forma dessas estruturas de 

resistência.  

As etapas de pré-limpeza e limpeza realizadas pela máquina de ventilador e peneiras, 

reduzem significativamente os escleródios das sementes. 

O beneficiamento também reduz significativamente o potencial de inóculo na forma 

micelial de Sclerotinia sclerotiorum nas sementes. 

Sementes de soja com infecções incipientes de Sclerotinia sclerotiorum são 

beneficiadas, não sendo descartadas pelo processo de beneficiamento. 

Pureza física, germinação, viabilidade e vigor estão correlacionadas positivamente 

entre si, e negativamente com a massa de escleródios. 

A incidência de Sclerotinia sclerotiorum na forma micelial em sementes de soja pode 

aumentar ou não durante o armazenamento, independente das condições de armazenamento. 

A quantidade de escleródios encontrada em uma amostra não está necessariamente 

correlacionada com incidência de Sclerotinia sclerotiorum na forma micelial nas sementes. 
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5  CONCLUSÕES GERAIS 

 

O beneficiamento aprimora as qualidades físicas e fisiológicas das sementes de soja, 

sendo uma ferramenta útil para o controle de Sclerotinia sclerotiorum, eliminando os 

escleródios associados às sementes, e reduzindo a quantidade de inóculo que poderia retornar 

para a área de plantio na forma dessas estruturas de resistência. 

O beneficiamento também elimina sementes com incidência de S. sclerotiorum na 

forma micelial, porém aquelas com infecções incipientes podem não ser descartadas pelo 

processo, sendo levadas para o campo. Assim, ressalta-se a necessidade de realização tanto do 

beneficiamento das sementes, passando por todas as etapas deste processo, como do seu 

tratamento químico visando controle de S. sclerotiorum na forma micelial. E, ainda, não se 

recomenda o uso de sementes próprias. 

Além disso, é importante não só a quantificação dos escleródios por meio da análise de 

pureza, cujo padrão de tolerância sugerido é zero, como também da realização dos métodos de 

sanidade, seja rolo de papel ou neon, visando detectar a incidência do fungo na forma micelial. 

Os dois métodos utilizados apresentam sensibilidade à detecção de S. sclerotiorum e 

aplicabilidade em análises de rotina. O método neon é mais rápido, porém de execução mais 

laboriosa e onerosa. O método rolo de papel possui maior tempo de incubação, contudo menor 

custo e execução mais simples. Este método também pode superestimar a incidência do fungo, 

caso ele se dissemine das sementes infectadas para as vizinhas, dificultando sua quantificação.  

O material descartado nas UBS é normalmente utilizado na alimentação de bovinos e 

como ceva para peixes, representando uma fonte potencial de disseminação de escleródios em 

novas áreas, por conter estas estruturas de resistência em grande quantidade. Portanto, deve se 

atentar com a destinação final deste material, recomendando-se sua queima, como por 

exemplo, na própria fornalha de secadores das usinas. 

O armazenamento por seis meses não influencia na incidência de S. sclerotiorum na 

forma micelial, independente de suas condições (câmara fria e seca ou condição ambiente). 

 


