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RESUMO 
As oscilações climáticas, como incidência severa de déficit hídrico durante o período 
de cultivo de lavouras para produção de sementes proporcionam limitações para a 
produção de lotes com elevado vigor. Problema o qual é acentuado em cultivares 
com curto período de lançamento junto ao mercado, as quais existe uma elevada 
demanda para a aquisição do material genético num período inicial após seu 
lançamento. A utilização do período de cultivo da soja safrinha na região noroeste do 
Rio Grande do Sul pode vir a ser uma alternativa em anos de condições climáticas 
não adequadas durante a época preferencial de cultivo, entretanto estudos devem 
ser realizados para avaliação da qualidade de sementes produzidas durante esse 
período. O trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade fisiológica de sementes de 
cultivares de soja produzidas em período de cultivo safrinha. A lavoura de produção 
de sementes foi cultivada no município de Barra do Guarita - RS e as avaliações 
relativas a qualidade de sementes foram procedidas junto ao laboratório de 
Melhoramento Genético e Produção de Plantas da Universidade Federal de Santa 
Maria no município de Frederico Westphalen-RS. As avaliações realizadas 
consistem no índice de velocidade de emergência, altura de planta, comprimento de raiz 
e massa seca de plantas. Conclui-se que as sementes de soja produzidas em período 
de safrinha na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul apresentaram boa 
qualidade fisiológica com destaque para as cultivares Don Mario 6200, BMX Força RR, 
BMX Magna RR e FPS Iguaçu RR.  
PALAVRAS-CHAVE: Glycine max, emergência à campo, período de cultivo. 
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PHYSIOLOGICAL QUALITY OF SOYBEAN SEEDS LATE GROWTH 

ABSTRACT  
The climatic variations such as incidence of severe drought throughout the growing 
period of crops for seed production constraints provide for batch production with a 
high force. Problem which is pronounced in varieties with short launch period in the 
market, which there is a high demand for the acquisition of genetic material for an 
initial period after its release. The time period of the second crop soybean cultivation 
in the northwest of Rio Grande do Sul might be an alternative in years not suitable 
climatic conditions for the preferred growing season, but studies should be conducted 
to evaluate the quality of seeds produced during period. The study aims to evaluate 
the physiological quality of soybean seeds produced in off-season cultivation period. 
The seed production crop was grown in the municipality of Barra do Guarita - RS and 
assessments of quality seeds were proceeded by the Plant Breeding and Plant 
Production Laboratory of the Federal University of Santa Maria in the city of 
Fredericksburg-RS. The evaluations carried out consist of the emergency speed 
index, plant height, root length and dry weight of plants. It is concluded that soy seed 
produced in off-season period in the northwestern region of Rio Grande do Sul state 
had good physiological quality especially cultivars Don Mario 6200, BMX Force RR, 
RR and BMX Magna FPS Iguaçu RR. 
KEY WORDS: Glycine max, the emergency field, growing period. 

 
 
 

INTRODUÇÃO 
No estado do Rio Grande do Sul o cultivo da cultura da soja é uma das 

principais atividades econômicas, todavia a mesma é influenciada por anos com 
grande redução de produtividade em função de períodos de restrição hídrica. Essa 
redução afeta a produtividade de grãos e também a produtividade e qualidade de 
sementes em lavouras comerciais, a semeadura em uma maior janela de cultivo 
torna-se uma alternativa para uma maior estabilidade para abastecer o mercado 
consumidor de sementes. De acordo com BORNHOFEN et al. (2015), as variações 
referentes à época de semeadura na cultura da soja, refletem diretamente junto ao 
potencial fisiológico das sementes produzidas e que alguns parâmetros morfológicos 
podem vir a apresentar resultados superiores.  

O cultivo de soja safrinha em sucessão a cultura do milho é uma alternativa 
de produção de duas safras agrícolas de verão na região noroeste do estado do Rio 
Grande do Sul, com a área de cultivo semeada nesse período apresenta constante 
crescimento nos últimos anos. Realidade que de acordo com ALBRECHT et al. 
(2009), também conhecida no oeste do estado do Paraná, onde o cultivo de soja 
safrinha consolida-se a cada safra. Em trabalhos desenvolvidos no estado de São 
Paulo indica que determinadas cultivares podem vir a apresentar desempenho em 
período de safrinha superior às cultivadas durante o período safra (MARCHIORI et 
al., 1999).  

Em anos atípicos, em que o efeito da estiagem afeta campos de produção de 
sementes em um período preferencial de cultivo, ocorre relatos de produtores de 
sementes que produziram sementes de soja com adequada germinação e vigor em 
período de safrinha. Estudos conduzidos por MEOTTI et al., (2012), indicam que em 
cultivos tardios os genótipos que apresentem ciclo médio ou precoce associado a 
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um porte elevado apresentam melhores resultados produtivos, no entanto pouco se 
sabe com relação a qualidade das sementes produzidas por diferentes genótipos em 
períodos de safrinha. 
 Em estudos realizados por BRACCINI et al. (2004) relativos a determinação 
da qualidade de sementes produzidas em período de safrinha apontaram que a 
semeadura realizada em janeiro e fevereiro não é uma alternativa promissora 
quando comparado ao período preferencial. No entanto em estudo recente 
BORNHOFEN et al. (2015) permitem inferir que existe elevado efeito de genótipo 
para a produção de sementes com qualidade em período de safrinha, existindo 
efeito positivo para determinados genótipos. Assim, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar a qualidade fisiológica de sementes de cultivares de soja produzida em 
período de safrinha na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido junto a Universidade Federal de Santa Maria, no 

município de Frederico Westphalen-RS,  nas coordenadas (27°39’S, 53°42’O), 
altitude 490 metros no Laboratório de Melhoramento Genético e Produção de 
Plantas-UFSM, com estudo baseado a partir de sementes de soja produzidas em 
período de safrinha no município de  Barra do Guarita nas coordenadas (27°09’ S, 
53°46 ’O) e altitude de 168 metros.  
 A semeadura da lavoura em período de safrinha em sucessão a cultura do milho foi 
realizada no dia 09/01/2013 com 18 cultivares avaliadas correspondente aos tratamentos: 
T1: FPS Urano RR, T2: FPS Solimões RR, T3: BMX Alvo RR, T4: Don Mario 6200, T5: 
BRS Tordilha RR, T6: BMX Apolo RR, T7: FPS Iguaçu RR, T8: BMX Força RR, T9: BMX 
Classe RR, T10: BMX Potência RR, T11: FPS Paranapanema RR, T12: BMX Energia RR, 
T13: BMX Tornado RR, T14: FPS Júpiter RR, T15: BMX Ativa RR, T16: BMX Magna RR, 
T17: Fundacep 65 RR e T18: BMX Turbo RR. Após a colheita das cultivares, procedeu-se 
da trilha manual dos legumes para evitar danos mecânicos e a avaliação da viabilidade 
das sementes através de testes de qualidade, com semeadura realizada em condições de 
campo no dia 04/12/2013. 

O experimento foi conduzido no delineamento inteiramente casualizado (DIC), com 
três repetições. As unidades experimentais (parcelas) foram compostas de sulcos com 
dois metros de comprimento e espaçamento de 0,5 metros, onde se alocou 100 sementes 
por unidade experimental para a avaliação das variáveis respostas. Dentre os testes 
realizados para avaliar a qualidade fisiológica das sementes em condições de campo 
realizou-se o índice de velocidade de emergência, altura de planta, comprimento de raiz e 
massa seca de plantas. 

O índice de Velocidade de Emergência (IVE) foi mensurado diariamente 
realizando-se a contagem do início da emergência a estabilização da mesma, 
adotando-se a metodologia proposta por MAGUIRE (1962): IVE= E1/N1 + E2/N2 + 
... En/Nn, onde: IVE = Índice de Velocidade de Emergência, En = Número de plantas 
normais computadas, Nn = Número de dias da semeadura a contagem. 
 A variável altura de planta (A.P.) foi avaliada aos 21 dias após a semeadura 
(D.A.S), mensurada da base solo a última inserção de folhas, procedendo-se de 
cinco leituras por unidade experimental. O comprimento de raiz (C.R.) foi medido aos 
21 DAS, compreendendo da inserção da raiz a extremidade da mesma, procedendo-
se cinco leituras para representação da unidade experimental. 
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 A massa seca de plantas (M.S.) foi avaliada aos 21 DAS, com a colheita de 
cinco plantas por parcela, procedendo-se a secagem em estufa de circulação de ar a 
65ºC até massa constante, após aferiu-se a massa das plantas com o auxilio de 
balança de precisão. Foi realizada a análise de variância e as variáveis significativas 
submetidas a comparação múltipla de médias pela técnica aglomerativa de Scott 
Knott a 5% de probabilidade de erro, as análises estatísticas foram realizadas com o 
auxílio do programa computacional Genes (CRUZ, 2013). 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
De acordo com a tabela 1, o teste F revelou efeito significativo (P ≤ 0,05) para 

as variáveis índice de velocidade de emergência, altura de planta, comprimento de raiz e 
massa seca de plantas.  
 
TABELA 1 -  Análise de variância relativa ao índice de velocidade de emergência 

(IVE), altura de plantas (AP), comprimento de raiz (CR) e massa seca 
de plantas (MS), Frederico Westphalen-RS, 2015. 

  Q.M. 
  

G.L. 
I.V.E. A.P. C.R. M.S. 

Tratamento 17 45,418* 40,591* 7,712* 0,166* 
Resíduo 36 3,787 4,267 3,027 0,055 
Total 53 - - - - 
Média -  9,045 19,608 8,910 1,507 
* Significativo a  5% de probabilidade pelo teste F. 
G.L. = Graus de liberdade. 
Q.M. = Quadrado médio. 
 
 

 Com relação à tabela 2, para a variável IVE ocorreu a formação de quatro 
grupos formados pelas médias dos genótipos, onde o grupo com os genótipos de 
melhor desempenho constituem BMX Potência RR, Don Mario 6200, BMX Magna RR, 
BMX Força RR, BMX Apolo RR, BMX Classe RR, FPS Paranapanema RR, Fundacep 65 
RR. O grupo formado pelos tratamentos que apresentaram o menor desempenho é 
formado pelos genótipos BMX Alvo RR e FPS Solimões RR, apresentando desempenho 
algumas vezes menor em comparação aos genótipos que constituem o primeiro grupo, 
concordando com a afirmação de que as variações condizentes a época de semeadura de 
período safrinha refletem diretamente no potencial fisiológico das sementes produzidas e 
que o efeito de genótipo é determinante para a produção de sementes de soja com 
elevada qualidade fisiológica (BORNHOFEN et al., 2015). 
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TABELA 2  – Médias relativas ao índice de velocidade de emergência (IVE), altura 
de plantas (AP), comprimento de raiz (CR) e massa seca de plantas 
(MS), Frederico Westphalen-RS, 2015. 

  I.V.E. A.P. C.R. M.S. 
FPS Urano RR 8,16 b 23,83 a 7,29 b 1,70 a 
FPS Solimões RR 0,87 d 13,68 d 8,96 b 1,82 a 
BMX Alvo RR 2,41 d 15,27 d 9,41 a 1,53 b 
Don Mario 6200 14,49 a 24,97 a 6,45 b 1,35 b 
BRS Tordilha RR 5,27 c 21,09 b 9,53 a 2,01 a 
BMX Apolo RR 11,97 a 16,45 d 8,59 b 1,47 b 
FPS Iguaçu RR 8,95 b 27,62 a 7,34 b 1,98 a 
BMX Força RR 12,81 a 19,55 a 11,27 a 1,29 b 
BMX Classe RR 11,84 a 19,02 c 9,87 a 1,24 b 
BMX Potência RR 15,59 a 21,77 b 6,85 b 1,43 b 
FPS Paranapanema RR 11,35 a 17,54 c 11,3 a 1,33 b 
BMX Energia RR 7,44 b 18,42 c 10,45 a 1,32 b 
BMX Tornado RR 4,44 c 17,64 c 7,06 b 1,53 b 
FPS Júpiter RR 8,98 b 18,26 c 10,44 a 1,55 b 
BMX Ativa RR 7,55 b 17,90 c 11,17 a 1,49 b 
BMX Magna RR 13,80 a 24,01 a 7,85 b 1,37 b 
Fundacep 65 RR 11,18 a 15,82 d 7,96 b 1,20 b 
BMX Turbo RR 8,68 b 20,07 c 8,57 b 1,49 b 

C.V. 21,51 10,53 19,52 15,59 
C.V. = Coeficiente de variação. 
Médias não seguidas de mesma letra na coluna diferem a 5% de probabilidade pelo teste de Scott Knott. 
 
 Para a variável AP também ocorreu à formação de quatro grupos os quais os 
melhores tratamentos que constituem o melhor grupo correspondem aos genótipos 
FPS Iguaçu RR, Don Mario 6200, BMX Magna RR, FPS Urano RR, BMX Força RR, dos 
quais se destacam os genótipos Don Mario 6200, BMX Força RR, BMX Magna RR que 
estão presente no melhor grupo de ambas as variáveis. No entanto os genótipos FPS 
Solimões RR e BMX Alvo RR apresentam destaque negativo por estarem presente 
novamente no pior grupo, demostrando a baixa qualidade fisiológica das sementes dessas 
cultivares quando produzidas em período de safrinha nas condições apresentadas.  
 A variável resposta CR apresentou a formação de dois distintos grupos, 
demonstrando existir menor variabilidade entre cultivares para essa característica. O 
melhor grupo formado consiste nos genótipos FPS Paranapanema RR, BMX Força RR, 
BMX Ativa RR, BMX Energia RR, FPS Júpiter RR, BMX Classe RR, BRS Tordilha RR, 
BMX Alvo RR.  
 Para MS de plantas também ocorreu à formação de dois grupos distintos, com o 
melhor grupo formado pelos genótipos BRS Tordilha RR, FPS Iguaçu RR, FPS Solimões 
RR, FPS Urano RR. Com destaque para a cultivar FPS Iguaçu RR que se apresentou 
com a segunda maior média para massa seca de plantas e com a melhor média para 
altura de plantas apesar de posição intermediária para a variável IVE, no entanto são 
características desejáveis no desenvolvimento inicial de uma lavoura de soja. 
 O manejo e as condições climáticas durante o desenvolvimento da cultura inferem 
diretamente sobre a qualidade das sementes produzidas, no entanto quando alocado 
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cultivares com bom desempenho em determinadas condições de cultivo, como a condição 
de cultivo de soja em período de safrinha, ocorre à possibilidade de maior eficiência 
operacional junto às unidades de beneficiamento de sementes. No entanto deve-se 
ressaltar que o efeito de genótipos é determinante para a produção de sementes de soja e 
algumas cultivares e características morfológicas e produtivas podem ser superiores em 
cultivos durante a safrinha em relação ao período safra (MARCHIORI et al., 1999; 
ALBRECHT et al., 2009). 
 

CONCLUSÕES 
As sementes de soja produzidas em período de safrinha na região noroeste 

do estado do Rio Grande do Sul apresentaram boa qualidade fisiológica, ocorrendo 
respostas diferenciadas em função das diferentes cultivares, com destaque positivo 
para as cultivares Don Mario 6200, BMX Força RR, BMX Magna RR e FPS Iguaçu RR.  
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