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 Abordar o tema “Produção de sementes de soja de alta 

qualidade” é um desafio para mim!

 Contatei cerca de 40 profissionais (pesquisadores, 

professores, empresários) do setor e compilei as informações 

enviadas e as ferramentas já disponíveis; algumas, ainda 

com uso potencial, não serão mencionadas;

 Com base nesses relatos e em minha experiência 

profissional, mencionarei algumas ferramentas atuais e 

desafios para a produção de sementes de soja de qualidade;

 Esse relato está longe de ser uma revisão ampla e completa; 

por isso, diversas ferramentas e tecnologias, disponíveis 

hoje, poderão não ser aqui abordadas.

Introdução



“O sucesso da lavoura depende do uso de 

sementes de alta qualidade, que geram 

plantas de alto desempenho.”

Importância do Uso de Sementes
de Soja de Alta Qualidade

“Lavouras compostas por plantas de alto 

desempenho são, consequentemente, mais 

produtivas.”



Uso de sementes de alto vigor;

Uso de semeadoras de alta precisão, com boa 

plantabilidade;

Populações de plantas adequadas, bem 

distribuídas, sem falhas e sem aglomerados, 

compostas por plantas de alto desempenho.

Bom Estabelecimento da Lavoura



Obtenção do estande adequado

Foto: R.R. Rufino



Obtenção do estande adequado

Foto: R.R. Rufino



Obtenção do estande adequado

Foto: R.R. Rufino



Base para altas produtividades

Foto: R.R. Rufino



Produção de sementes 
de alta qualidade

Grande desafio no Brasil: clima 

tropical e subtropical:

• Técnicas específicas de produção de 

sementes

• Bom sistema de Controle de 

Qualidade (CQ)



Evolução da Qualidade
 Pesquisas pública e privada;

 Técnicas de produção e análise;

 Adoção pelo setor produtivo de sementes;

 Exigência cada vez maior por parte dos sojicultores;

 Legislação: produção, análise, comercialização; 

padrões de qualidade; RENASEM/MAPA;

 Associações Sementes: ABRASEM; ABRASS; 

Estaduais; APROSOJA; ABRATES.

• Graças a essa evolução, produz-se semente de soja 

de qualidade em condições que seriam consideradas 

impossíveis há uns anos atrás.



ABRATES
 Journal of Seed Science 

(Revista Brasileira de 

Sementes):

 1979 – 2018: 39 Anos!!!

• Soja: espécie com o maior 

porcentual em publicações de 

artigos científicos: 2004 – 2014:

• Soja = 14,7%

• Milho = 6,9%

Fonte: Pádua et al. (2015)



Etapas do Sistema de Produção de 
Sementes de Soja:

• Campo

• Colheita

• Recepção

• Secagem

• Beneficiamento

• Armazenagem

• Tratamento (TIS)

• Transporte

• Semeadura

• Controle de Qualidade

Semente é feita no campo!



No Campo:

•Deterioração por Umidade

•Insetos

•Nutrição

•Ação de Patógenos



Deterioração por Umidade

•Ocorrência de chuvas e 
elevadas temperaturas em 
pré-colheita

•Evolui na armazenagem



Chuva em Pré-Colheita
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Deterioração por Umidade

•Evitar o retardamento de 
colheita: colher no ponto; 
necessidade de boa 
infraestrutura de colheita;

•Antecipação de colheita: com 
ou sem dessecantes.



Antecipação de Colheita



Dessecantes:

• Paraquat: banido

• Diquat

• Gliphosato: fitotóxico

• Glufosinato de amônio: lev. fitotóxico (?)

• Diurom: faltam estudos detalhados



Deterioração por Umidade

•Zoneamento ecológico para a 
produção de sementes

• Seleção de regiões com clima mais 
propício para a produção de 
sementes de qualidade







Fonte: Pádua et al. (2014)



Fonte: Neres (2016)



Fonte: CONAB (2007)

Macro Regiões Climáticas



Deterioração por Umidade

•Época de semeadura 
específica para a produção de 
sementes;

•Aumento da área de produção: 
2 a 3x mais que o necessário;



Danos causados por Percevejo

 Espécies mais frequentes

Nezara viridula *

Piezodorus guildini *

Euschistus heros *

Dichelops spp. *

Edessa meditabunda

Acrosternum spp.

Thyanta perditor





MIP: Percevejos

• Lavoura grão: 2 percevejos/m

• Lavoura semente: 1 percevejo/m

 Adultos ou ninfas com + 0,4 cm

 Do desenvolvimento de vagens; 

enchimento de grãos; até o início da 

maturação



Ataque de Percevejos: Sementes

2014/15                            2015/16



Como reduzir os danos 
causados por percevejos:

•Ajustar a época de semeadura

•Monitorar a presença dos insetos: 

manejo

•Realizar o seu controle adequado

•Utilizar cultivares menos preferidas

• Teste de tetrazólio



Sementes Esverdeadas
 Morte prematura das plantas e 

maturação forçada das sementes sob 
altas temperaturas (> 30ºC):

Déficit hídrico;

Doenças foliares, haste ou radiculares;

Maturação forçada sem degradação das 
clorofilas;

Aplicação inadequada de dessecantes 
em pré-colheita;

Resposta varietal.



Fotos: R.K. Zito



Fonte: Pádua et al. (2009)
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Remoção de Sementes Verdes
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Remoção de Sementes Verdes



Nutrição da Planta

• Plantas bem nutridas, 
produzem sementes de 
melhor qualidade:

Nitrogênio

Potássio

Fósforo e acidez

Micronunitrentes: Co, 
Mo, Ni, Si, Cu, Zn, Fe, 
Mn, B



Semente Enriquecida

• Aplicações foliares de Mo, de fonte 

solúvel em água:

• >20 ppm Mo: + 10% produtividade

Aplicação de Co e Mo via 
tratamento de sementes



Inoculação e Coinoculação:



Ação de Patógenos
• Manejo das doenças: genético, práticas 

culturais e químico (fungicidas): 

Ferrugem

Oídio

DFC

Nematoides (remoção torrões)

Mofo branco: livre de esclerócios



Pré-colheita

Foto: R.R. Rufino

• Amostragens de plantas

 6 a 7 dias da colheita

• Análises visuais:

 Sementes verdes

 Sementes enrugadas

 TTZ: Viab, Vig, DU, DP

Fundamental para regiões Tropicais:

 Melhoria significativa na qualidade das sementes

 Economia aos produtores de sementes



Colheita com Qualidade

Foto: R.R. Rufino

• Máquinas modernas:

Sistema de trilha aprimorado

Controle digitalizado

Menos danos mecânicos

Menos perdas

• Cuidar: mistura varietal

Dano mecânico: fator que

mais reduz a qualidade das 

sementes!!!



Danos Mecânicos: TTZ (6-8)%

2014/15                            2015/16

6,8%                                 5,8%



Na Colheita
• Danos mecânicos (3X/dia)

 Hipoclorito (10%)

 Teste do copinho (3%)

 (Tetrazólio)

• Grau de umidade

• Cuidados: mistura varietal



Kit Medidor de Danos Mecânicos



Recepção
• Novos conceitos:

Fora da UBS: poeira

Junto com pré-limpeza

Amostragem: contr. qualidade

• Cuidar: mistura varietal



Recepção: moegas
• Novos conceitos:

Autolimpantes

Passantes ou não

Não profundas: DM, segurança

Moegas vibratórias



Pré-secagem: sementes úmidas

• Sistemas aprimorados:

Evitam efeitos do retardamento 

de início de secagem

Silos úmidos com alta aeração

Silos úmidos aeração a frio

Silos pré-secadores: ar 

aquecido

Silos pré-secadores/secadores:  

ar desidratado à temp. ambiente



Secador: Ar Desidratado à 

Temperatura Ambiente 
Com base nos trabalhos pioneiros de Krzyzanowski, 

West, França-Neto (2006): HPT – Heat Pipe

Technology: NASA/Univ. da Flórida/Embrapa



Secadores de Coluna
• Sistemas modernizados:

Fluxo contínuo

Fluxo intermitente

Fluxo multintermitente

Bom controle de temperatura

Bom controle de fluxo de ar

Bom controle do fluxo das 

sementes

Sem danos mecânicos: 

elevadores específicos

Diversas capacidades



Secadores Estáticos

• Sistemas modernizados:

Fundo perfurado

Fluxo radial: madeira ou 

metálico

Fluxo radial com tubetes

Bom controle de temperatura

Bom controle de fluxo de ar

Sem danos mecânicos: 

alimentação preventiva

Fontes de energia: gás, lenha, 

óleo, eletricidade, solar.



Beneficiamento

• Novos conceitos de UBS:

Novos designs

Máquinas aprimoradas

Sequências de máquinas

Classificação por tamanho

Controle do fluxo: automação

Segurança e controle de poeira

Transporte: elevadores, escadas 

e fitas transportadoras

Ensaque



Beneficiamento: Classificação por 

Tamanho
• Pioneirismo Brasileiro

Aumenta a plantabilidade

Até sete calibres

Amplitude de 0,5 a 1,0 mm

Máquinas específicas:

Peneiras planas

Peneiras circulares



Beneficiamento: Automação, Controle de 

Poeira, Segurança



Beneficiamento: Equipamentos de Transporte



Beneficiamento: Ensaque

Sacos ou Sacolões/Bags



Armazenamento
• Melhores condições de 

armazenagem

Armazéns planejados para 

sementes: pisos, telhas, pé 

direito

Novas sacarias e uso de 

sacolões/bags

Armazenagem climatizada:

Resfriamento dinâmico

Armazéns climatizados: 

Temperatura  (10-15 ºC) e   

UR% (55-60%)



Resfriamento Dinâmico
• Realizado em:

Silos: úmidos e secos

Ensaque: sacos e bags

Temp. 12 a 15 ºC

Melhor desempenho em 

armazéns isolados 

termicamente



Armazém Climatizado

• Controle de temp. e UR%

Temp. 10 ºC - UR 55 a 60%

Temp. 15 ºC – UR 60 a 65%

Eq. higróscópico: 12%

Sementes em sacos e em bags



MIPSEMENTES: Expurgo

• Insetos-pagra de 

sementes armazenadas

Fosfina 400 ppm por 120 h

Controla ovos, larvas, pupas e 

adultos

Aplicada em até 3 x: não 

afetou a qualidade fisiológica 

das sementes
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Tratamento de Sementes

• Estabelecimento da lavoura

• Volume calda: 600–1.100 mL

 Fungs.: sistêmico e contato

 Inseticidas

 Nematicida

 Micronutrientes: Co e Mo

 Hormônios / Bioestimulantes

 Inoculantes

 Corantes / Pigmentos

 Polímeros / Pó secantes



Tratamento Industrial de 

Sementes: TIS

• Motivos de sua adoção:

 Comodidade aos clientes

 Garantia de produtos de qualidade

 Garantia de semente de qualidade

 Precisão/aplicação: dose, cobertura

 Economia de mão de obra e tempo

 Sem risco de intoxicação

 Evita o manuseio



Transporte Rodoviário

• Técnicas aprimoradas para 

manter a qualidade das 

sementes:

 Lonas claras

 Lonas térmicas

 Transporte refrigerado: 10 ºC



Rastreabilidade e Aplicativos

• Histórico da Produção

 Registrar todos os passos 

tomados durante o processo de 

produção

 Da semeadura dos campos até 

a utilização das sementes

 Qualidade das sementes 

registrada

 Ferramenta de marketing, 

disponibilizada ao consumidor 

pelas empresas de sementes



Controle de Qualidade Aprimorado

• Em todas as etapas do sistema de produção

LAS

PRÉ
COMERCIALIZAÇÃO

ARMAZENAGEM

BENEFICIAMENTO

SECAGEMPRÉ
SEMEADURA

PRÉ
COLHEITA

RECEPÇÃO

COLHEITA



Controle de Qualidade Aprimorado

• Testes corriqueiramente aplicados

 Germinação e purezas física e varietal (RAS)

 Tetrazólio

 Patologia de sementes: novas técnicas (PCR); 

demanda crescente

 DIACOM

 Caracterização varietal: peroxidase, técnicas 

moleculares

 Testes de vigor 



Controle de Qualidade Aprimorado

• Testes de vigor aplicados e potenciais

 Tetrazólio: novas classes, ISTA

 Envelhecimento acelerado

 Condutividade elétrica

 Comprimento de plântula

 Classificação de vigor de plântula

 Velocidade de germinação

 Emergência em canteiro

 Teste de frio

 Deterioração controlada

 Protusão de raiz *



Controle de Qualidade Aprimorado

• Técnicas especiais por 

análise de imagens

 Vigor S

 Raio X

 Ressonância magnética

Fonte: USP/ESALQ - Embrapa



Controle de Qualidade Aprimorado

• Técnicas especiais por 

análise de imagens

 SAS: sementes: verdes, hilo

 SAP: plântulas

 GroundEye®

Fonte: UFLA - TBIT



Melhoramento Genético

• Genótipos com boa 
qualidade genética de 
sementes:

Lançamento de 
cultivares que, além 
de produtivas, 
apresentem boa 
qualidade de 
sementes



Lignina no Tegumento

Doko x BR 9 Savana

• Doko: tolerante a danos mecânicos e det. umidade;

• Savana: sérios problemas de qualidade.

 Lignina no tegumento: Doko (6,0%), Savana (4,0%);

 Seleção de genótipos: promissores: > 5,0%.



Lignina: Paredes das Vagens

• Deterioração em pré-colheita x chuvas artificiais

Brzezinski, C.R.; Abati, J.; Zucareli, C.; 
Krzyzanowski, F.C.; Henning, A.A.; França-Neto, 
J.B.; Henning, F.A. (2018)

Genótipos com altos conteúdos de lignina na 
parede das vagens



Retardamento de colheita

• Pádua et al. (2018)

Efeitos sobre 19 genótipos

Retardamentos: 7, 14 e 21 dias

Conteúdo de lignina no tegumento

Diferenças genéticas quanto à redução da 
qualidade das sementes;

Diferenças genéticas quanto à redução de 
produtividade no campo



Conteúdo de Isoflavonas

• França-Neto et al. (2011)

• Isoflavonas daidzeina e ginesteina: 
capacidade antioxidativa

• Altas concentrações de isoflavonas totais 
na cv. Doko: excelente qualidade de 
sementes (+ lignina)



Tolerância ao Estresse e Hídrico no 
Processo de Germinação

• Santos Junior, H.C. (2018)-UFV

• Restrições hídricas afetam a 
germinação e emergência de 
plântulas

• 27 cvs. de soja avaliadas: 7 
tolerantes; 4 intermediárias; 16 
mais sensíveis.

• Estudos enzimáticos para 
caracterizar essas diferentes 
respostas.



Tolerância ao Estresse Térmico e 
Hídrico: Enchimento de Grãos

 Temps. > 30ºC associadas 
com seca:

 redução na produtividade

 redução germinação e 
vigor

 redução qualidade dos 
grãos

 Intenso enrugamento das 
sementes, dependendo da 
cultivar

Método seleção em fitotron



Tolerância à Ocorrência de Sementes 
Esverdeadas devidos aos Estresses 
Térmico e Hídrico na Pré-colheita

 Morte prematura das plantas e maturação 
forçada das sementes sob altas 
temperaturas (> 30ºC):

Déficit hídrico;

Doenças foliares, haste ou radiculares;

Maturação forçada sem degradação das 
clorofilas;

Aplicação inadequada de dessecantes em 
pré-colheita;

Resposta varietal.



Fonte: Pádua et al. (2009)
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Sementes Esverdeadas: Tolerância 
Genética

 Teixeira, R.N.; Ligterink, W.; França-
Neto, J.B.; Hilhorst, H.W.M.; Silva, E.A.A.  
(2016): expressão gênica do problema

Estudos referentes a Marcadores 
Moleculares para programas de 
melhoramento genético



Longevidade

• Manutenção da qualidade das sementes 
durante o armazenamento



Câmara Fria

Armazém Convencional

 09 Cultivares
06 meses armazenagem



Coloração do Tegumento

 Genótipos de soja 
com tegumento 
escuro, apresentam 
melhor qualidade de 
sementes

Maior conteúdo de 
lignina no 
tegumento: 10-12%

Antocianina: cor no 
tegumento

Fotos: Embrapa, EPAMIG



Tolerância ao Percevejo

 Trabalhos de melhoramento genético 
realizados na Embrapa Soja:

 Boa tolerância: BRS 284 e BRS 1003 IPRO

 Lançamento da cv. BRS 391: 2019/20



Sumário

• Progressos significativos foram alcançados 
em Tecnologia de Produção e Análise de 
Sementes de Soja

• Têm viabilizado a produção de sementes de 
soja de alta qualidade

• Mas os desafios continuam, mediante 
diversos entraves e limitações que ainda 
encontramos no campo.
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