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Importância da qualidade de sementes
O sucesso da lavoura de soja depende de diversos fatores, mas, sem dúvidas, o mais importante de-

les é a utilização de sementes de elevada qualidade fisiológica, que geram plantas de alto vigor propor-
cionando desempenho superior no campo. Além disso, são mais tolerantes às condições de estresse, 
como por exemplo, disponibilidade hídrica e profundidade de semeadura, assegurando o estabeleci-
mento ideal de plantas, de acordo com a cultivar e o ambiente produtivo. Alguns estudos demonstram 
que cada unidade de vigor, a partir de 70%, pode contribuir, de forma geral, com o incremento de 0,4 
sacos de soja/ha, assegurando maior produtividade e consequentemente rentabilidade financeira ao 
produtor. 

Genético

Físico Físiológico

Sanitário

Atributos da Qualidade de Sementes

Desempenho de sementes de Alta qualidade durante o estabelecimento inicial

É sábido que sementes que apresentam alta qualidade fisiológica possuem maiores condições de 
proporcionar uma emergência rápida e uniforme, gerando também plântulas normais bem desenvolvi-
das sob ampla diversidade de condições ambientais, tais como: profundidade de semeadura acima da 
recomendada, compactação superficial ou assoreamento em consequência de chuvas pesadas após a 
semeadura, baixas temperatura do solo, ataque de fungos de solo à semente, seca após a semeadura, 
dentre outros. Vale destacar que as sementes de alta qualidade fisiológica apresentam vantagens com-
petitivas em relação as sementes de baixa ou média qualidade. Em suma, é comprovado por inúmeros 
pesquisadores que o uso de sementes vigorosas assegura o estabelecimento de uma população mais 
adequada de plantas, mesmo sob condições estressantes.
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O potencial de produtividade da soja é determinado geneticamente e quanto deste potencial vai 
ser atingido, depende do efeito de fatores limitantes que estarão atuando em algum momento 
durante o ciclo da cultura. O efeito desses fatores pode ser minimizado pela adoção de um 
conjunto de práticas de manejo que fazem com que a comunidade de plantas tenha o melhor 
aproveitamento possível dos recursos ambientais. Diante disso, é crucial a população adequada 
de plantas recomendadas para cada cultivar através da utilização de sementes de alta qualidade. 
Abaixo podemos destacar algumas vantagens da utilização de sementes de alta qualidade:

Melhor germinação e emergência 
de plântulas.

Plântulas que emergem mais cedo 
aproveitam melhor a água, a luz 
e os nutrientes.

O processo fotossintético 
se inicia mais cedo e de forma 
mais eficiente.

As primeiras folhas trifoliadas  
são maiores.

População adequada e vigorosa.

Parte aérea e sistema radicular 
mais profundo e agressivo.

Raízes mais profundas buscam 
água e nutrientes com eficiência, 
amenizando as consequências  
da seca.

Maior produção de vagens 
e sementes.

Elevado rendimento de grãos.

Sementes de ALTA qualidade Sementes de BAIXA qualidade
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Alta qualidade de sementes sob condições de deficiência hídrica

No atual cenário agrícola, as frequentes estiagens no Brasil causam grandes prejuízos à agricultura, 
pois a chuva é a principal fonte de água para as cultura. No entanto, a maior incidência de deficiência 
hídrica ocorre no período de verão, afetando as culturas de grande importância quanto à área cultivada 
e produção. Pesquisa realizada por Tavares e outros (2013) demonstraram que sementes de alto vigor 
originaram plantas com maior número de sementes, quando comparadas às de baixo vigor, na presença 
e ausência de deficiência hídrica, sendo esse incremento próximo a 25%. Quanto ao rendimento de 
sementes, constatou-se aumento significativo do nível de vigor, cujas plantas oriundas de sementes de 
alto vigor obtiveram um acréscimo médio de 17% no rendimento de sementes quando comparadas às 
sementes de baixo vigor, em condições de deficiência hídrica ou não.

Alta qualidade de sementes proporcionam maiores produtividades

Diversos trabalhos têm demonstrado que a desuniformidade entre plantas provocam diferenças competitivas 
dentro de comunidades vegetais, de modo que plantas mais desenvolvidas proporcionam vantagens na 
competição intraespecífica. Pesquisadores vêm demonstrando a influência do vigor das sementes também 
no rendimento de grãos nas culturas. Em estudo realizado por Kolchinski em 2003, a autora observou redução 
de 28% no rendimento de grãos em função da variação do vigor de sementes em populações de soja. Em 
pesquisas realizadas por Kolchinski em 2006, foi verificado que o baixo vigor das sementes tem sido associado 
a reduções na velocidade e na porcentagem de emergência, desuniformidade de emergência, reduções no 
tamanho inicial das plantas e na produção de matéria seca na área foliar e nas taxas de crescimento da cultura. 
Avaliando também o desempenho produtivo de plantas de soja originadas de lotes de sementes com níveis 
crescentes de vigor, Bagateli e outros, em 2019, observaram que as respostas de produtividade da soja em 
função do vigor das sementes podem variar de acordo com a cultivar. Avaliando cultivares de soja, os autores 
observaram significativo incremento de produtividade com o aumento do vigor das sementes. Os pesquisadores 
destacam que cada ponto percentual de aumento no nível de vigor dos lotes pode resultar num acréscimo de 
até 28 kgha-1 no rendimento de grãos de soja.

Figura 01. Produtividade de plantas de soja cultivadas a partir de lotes de sementes com níveis crescentes de vigor, conforme avaliado pelo 
teste de envelhecimento acelerado. A – Cultivar A, safra 2015/2016. B – Cultivares B e C, safra 2014/2015.

Adaptado: Bagateli at al. (2019)
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VIGOR DE SEMENTES (%)

Cultivar A       y= 15.938x + 2738.6 R2 = 0.67*

VIGOR DE SEMENTES (%)

Cultivar B       y= 28.068x + 551.01 R2 = 0.98*

Cultivar C       y= 7.607x + 2479.5 R2 = 0.84*
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Corroborando os resultados obtidos por outros pesquisadores, Carvalho e colaboradores, em 2020, 
observaram que independentemente de cultivar avaliada, plantas originárias de sementes de alto vigor 
apresentam maior produtividade em comparação a plantas originárias de sementes de baixo vigor, representando 
um aumento de produtividade superior a 20% para ambas as cultivares avaliadas (Figura abaixo).

A população ideal de plântulas de acordo com o ciclo e ambiente produtivo varia de acordo com a região 
e entre cultivares, sendo que a qualidade fisiológica é crucial para que a cultivar atinja o máximo potencial 
genético. O não atingimento da população ideal da cultivar também é impactada por falhas de posicionamento 
(Densidade de semeadura por região e janela de semeadura, por exemplo), mas também fatores bióticos e 
abióticos. Enfatiza-se a importância dos produtores seguirem as recomendações de posicionamento do time 
técnico de desenvolvimento de produto da NK, bem como conhecer e entender o ambiente produtivo que 
estão inseridos e as práticas de manejo exigidas para cada cultivar. 

Sementes Certificadas

As sementes certificadas são aquelas produzidas para o mercado com garantia de procedência 
e com parâmetros de qualidade (física, sanitária, fisiológica e genética). Há a cobrança de royalties 
de espécies cujas sementes possuem alguma tecnologia incorporada que possa ser protegida pela 
tecnologia nela contida. No Brasil, mesmo com legislação específica sobre o tema, o mercado de 
sementes certificadas disputa espaço com as chamadas sementes “salvas”, guardadas pelos próprios 
produtores rurais de uma safra para outra, e com sementes clandestinas oriundas de outros países, 
ou seja, ambas sem pagamento de royalties e sem procedência de qualidade. Marquesan e outros em 
2010 salientaram que o principal objetivo da legislação é resguardar o conhecimento científico, além 
de oferecer meios efetivos no sentido de preservar a competitividade das organizações dedicadas a 
atividades de pesquisa e desenvolvimento em sementes. Isso permite a pessoas físicas e instituições 
que realizam o melhoramento de plantas a cobrança de royalties ou similar sobre a tecnologia protegida 
em novas cultivares que são disponibilizadas ao mercado.
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Fonte: Carvalho at al. (2020)
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Fica clara a importância da fiscalização cada vez mais acentuada dos órgãos com-
petentes, a fim de retroalimentar financeiramente a cadeia produtiva e maximizar o 
investimento e lançamento de novas cultivares (Exemplo: Produtividade, tolerância 
a herbicidas e nematóides). Ressalta-se que o marketing na área de sementes 
pode ser importante ferramenta na demonstração dos benefícios do uso de 
sementes certificadas para os agricultores. 
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Considerações Finais

Tendo em vista os resultados observados por inúmeros pesquisadores, fica clara e evidente a 
contribuição que o vigor das sementes gera positivamente na produtividade da soja, sendo que a resposta 
varia em função da cultivar. Vale destacar que o vigor pode ser impactado por vários fatores dentro do 
processo produtivo, desde a unidade de beneficiamemento de sementes, transporte, armazenamento 
pré-semeadura e semeadura, sendo crucial o controle, monitoramento e acompanhamento desses 
processos, a fim de preservar a alta qualidade das sementes. A adoção de sementes certificadas gera 
o pagamento de royalties, promovendo a capitalização do setor de sementes e reinvestimento em 
pesquisa, oportunizando o lançamento de novas tecnologias e cultivares cada vez mais produtivas, 
maximizando a rentabilidade das lavouras sojícolas.

Para mais informações, acesse e conheça o nosso portfólio NK:

SAIBA MAIS
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