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A utilização de sementes de alta 
qualidade é indispensável dentro do 
sistema de produção para quem busca 
altos tetos produtivos, trazendo inúmeros 
benefícios aos agricultores, reduzindo 
riscos e maximizando a rentabilidade 
das lavouras de soja.
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Importância da qualidade 
de sementes

Lavouras com alto potencial produtivo, começam com sementes de alta qualidade, 

pois as cultivares carregam a capacidade produtiva atrelada à genética e as tecnologias 

embarcadas. Frente a isso, o agricultor deve levar em conta a escolha do cultivo e o 

posicionamento adequado em cada região para o sucesso e a longevidade da produção. 

A qualidade das sementes de soja é resultante da somatória de atributos genéticos, 

físicos, fisiológicos e genéticos. O atributo genético é fundamental e de extrema importâcia 

na transferência de tecnologias entre os diferentes elos da cadeia produtiva, pois nele 

está contido as informações genéticas desenvolvidas pela pesquisa tanto de empresas 

públicas como privadas. Sabe-se que lotes de sementes de elevada qualidade devem 

apresentar alta pureza genética e varietal, levando assim a tecnologia desenvolvida na 

pesquisa até o agricultor. Já o atributo físico está relacionado à pureza física do lote, ou 

seja, a presença de outros materiais e/ou sementes que não são da espécie em questão. 

Enfatiza-se que a presença de materiais estranhos/inertes podem também ser um veículo 

de disseminação de inóculo de doenças nas lavouras. A presença de outras sementes 

acarreta na disseminação de plantas daninhas de difícil controle para diferentes locais de 

produção, promovendo assim maior risco de competição interespecífica por recursos do 

meio, reduzindo a eficiência dos tratos culturais e a redução do potencial produtivo das 

lavouras semeadas. Outros aspectos relacionados à qualidade física são: umidade, dano 

mecânico, massa de mil sementes, uniformidade de peneiras, aparência e peso volumétrico.

Genético

Físico Físiológico

Sanitário
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O atributo sanitário está relacionado à presença de microrganismos causadores de 

doenças em plântulas e plantas. Os microrganismos podem estar associados em diferentes 

formas as sementes, influenciando diretamente no seu controle. As sementes são um 

excelente meio de transporte e disseminação de microrganismos causadores de doenças, 

pois as sementes podem ser transportadas para diferentes regiões e uniformemente 

distribuídas nas lavouras, perante isso enfatiza-se a importância do tratamento de sementes 

industrial. Os microrganismos transmitidos pelas sementes incluem vírus, nematóides, 

bactérias e fungos, sendo os fungos os mais frequentes. Além dos microrganismos 

já citados, o atributo sanitário de sementes também está relacionado à ocorrência e 

incidência de insetos que atacam as sementes. O atributo fisiológico é o que representa 

o metabolismo da semente para expressar todo o seu potencial produtivo, pois esse 

atributo envolve os dois principais aspectos para sementes de soja, a germinação e o vigor. 

A germinação em tecnologia de sementes, pode ser definida como, a emergência e o 

desenvolvimento das estruturas essenciais do embrião, manifestando sua capacidade 

de dar origem a uma plântula normal, sob condições ambientais favoráveis. O vigor de 

sementes, é o resultado da conjugação de todos aqueles atributos da semente que 

permitem a obtenção de um adequado estande de plantas sob condições de campo, 

tanto favoráveis como desfavoráveis. Se as condições ambientais no campo e/ou no 

armazenamento são favoráveis, não há preocupações mais sérias quanto à fidelidade 

dos resultados obtidos no teste de germinação. No entanto, se as condições ambientais 

se desviam das adequadas, cresce a importância da utilização de testes de vigor para a 

identificação do potencial fisiológico das sementes.

O lançamento de tecnologias embarcadas às sementes cada dia mais é uma constante 

no atual cenário agrícola, podemos citar algumas tecnologias já utilizadas para soja, como: 

Intacta RR2®, Intacta 2 Xtend® e Enlist®. Diante disso, é de suma importância a proteção 

dessas tecnologias com a adoção de práticas e ferramentas apropriadas. O agricultor deve 

estar ciente que a principal estratégia para evitar a quebra de resistência dos transgênicos 

é o refúgio, assim mantendo o equilíbrio ecológico das populações e a produtividade das 

lavouras.

Impacto do vigor das sementes na produtividade

Para promover aumento de produtividade e produção é necessário o desenvolvimento 

de novas tecnologias e práticas de manejo para serem aplicadas no campo. A qualidade 

fisiológica das sementes é um tema que vem sendo bastante discutido e estudado devido 

à sua grande importância. Efeitos da qualidade fisiológica de sementes no crescimento 

inicial, desempenho, uniformidade de plantas e inclusive na produtividade de grãos, tem 

sido bastante estudado e comprovado.
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Entre os atributos fisiológicos de qualidade de sementes, o vigor pode afetar o esta-

belecimento de plântulas no campo, podendo afetar também a produtividade de grãos em 

cultivos anuais. Pesquisadores, avaliando distintas combinações de vigor de sementes em 

populações de soja, constataram que a população constituída por sementes de alto vigor 

apresentou rendimento de grãos até 25% superior à população formada por sementes de 

baixo vigor, respectivamente, quando submetidas a condições de estresse hídrico na fase 

inicial de estabelecimento (1º até 10º dias após o estádio VE), conforme Figura AFigura A abaixo. No 

mesmo sentido, outros pesquisadores também constataram maior tamanho inicial em plan-

tas de soja originadas de sementes de vigor mais elevado, resultando em maior rendimento.

O sucesso de uma lavoura é influenciado, diretamente, pela alta qualidade da semente, 

a qual contribui para que altas produtividades sejam alcançadas, enquanto que sementes de 

baixa qualidade comprometem a obtenção de um estande de plantas adequado, influenciando 

diretamente na produtividade de uma lavoura. Além disso, sementes mais vigorosas são mais 

resistentes às condições de menor disponibilidade hídrica, favorecendo o estabelecimento 

de populações adequadas no campo. Pesquisadores observaram acréscimos de 30% na 

produtividade da soja com a utilização de sementes de alto vigor. Em trabalhos realizados 

em nível de campo, em que foram utilizadas sementes de soja de alto vigor, ocorreu um 

acréscimo de 10% na produtividade da cultura. Com base em inúmeros trabalhos científicos 

realizados por pesquisadores renomados da área de Ciência e Tecnologia de Sementes, 

conclui-se que plântulas originadas de sementes de alto vigor produzem áreas fotossintéticas 

mais rapidamente, obtendo maior índice de matéria seca quando comparadas à plântulas 

oriundas de sementes de baixo vigor e consequentemente obtém maiores produtividas 

em relação a sementes de baixo vigor, tanto em condições sem adversidades como em 

condições advervas. 
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Fonte: Figura B: Adaptado de Kolchinski e outros (2005).
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Em trabalho realizado em Pelotas/RS, Kolchinski e outros (2005), trabalharam com se-

mentes de soja com 5 níveis de vigor, a partir de vigor baixo com 70% de emergência em 

canteiro e 75% de germinação, até vigor alto, com emergência de 95% e germinação de 

95%, sendo os níveis criados mediante a combinação de sementes de alto e baixo vigor nas 

seguintes proporções: 100% alto vigor, 75% alto e 25% baixo, 50% alto e 50% baixo, 25% alto 

e 75% baixo e 100% de sementes de baixo vigor. Os autores verificaram que as plantas oriun-

das de sementes de alto vigor produziram 25% a mais de vagens por planta, resultando em 

parcelas experimentais com 35% a mais de rendimento de grãos em relação à oriundas de 

sementes de baixo vigor conforme Figura B acima.

Produção de sementes 
de alta qualidade
Mapeamento e caracterização das áreas de produção

Dentro do processo de produção de sementes de soja, a NK é focada na entrega de 

sementes de alta qualidade para os agricultores e também no posicionamento e performance 

das cultivares em regiões edafoclimáticas propícias para esse fim. Para a caracterização e 

mapeamento das melhores regiões avaliam-se os principais fatores que podem impactar na 

produção, sendo eles a temperatura e a altitude.

Fonte: Workshop realizado com equipe de produção/NK. Patos de Minas.

Outros fatores de suma importância na produção de sementes de alta qualidade 

estão relacionados aos campos de produção e também as operações, conforme abaixo.

Favorável < 23,6 °C > 850 m

< 700 m

700 a 850 m

> 24,9 °C

23,6 °C a 24,9 °C
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Qualidade da semente

• Não cultivar campos com características edafoclimáticas 
não recomendadas (altitude e temperatura);

• Não cultivar campos localizados a longas distâncias da 
UBS;

• Não semear campos com baixo grau de adaptabilidade 
para as cultivares.

Produtividade dos campos

• Produtividade histórica dos campos;
• Aproveitamento histórico dos campos;
• Fator de perda da UBS/Size out relacionado ao campo.

Fatores restritivos da operação

• Capacidade de área a ser semeada;
• UBS disponível;
• Capacidade de recebimento e beneficiamento da UBS;
• Volume mínimo de Beneficiamento;
• Volume mínimo por cultivar.

Campos

• Apoio da equipe técnica aos campos de produção;
• Disponibilização de sementes com alta qualidade fisiológica.

CAMPO

OPERAÇÃO

Por fim, salienta-se que o trabalho de identificação, classificação e distribuição das 

regiões produtoras de sementes são realizados safra após safra visando a produção de 

sementes de alta qualidade.

Plano de Produção de Sementes

Após a definição das regiões mais propícias para a produção de sementes de soja 

de alta qualidade e levando em conta os crítérios estabelecidos acima, o próximo passo 

é a distribuição do plano de produção de acordo com a região.

Durante o processo de distribuição das áreas de produção considera-se a 

disponibilidade dos materiais e a aptidão, adaptabilidade e demanda da área comercial 
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Regional
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Regional
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Regional
UBERLÂNDIA

Regional
SUL

em cada região. A produção de sementes de soja na NK atualmente ocorre nos 

Estados de MG, GO, DF, BA, MT, SC, PR, RS e TO (produção de inverno), isso devido 

a grande diversidade de cultivares dentro do portfólio, sendo produzido cultivares de 

ciclo superprecoce, precoce, médio e tardio, visando utilizar ao máximo as unidades de 

beneficiamento de sementes (UBS).

A NK para garantir que esses parceiros realmente estejam em conformidade com 

o processo de produção e com os requisitos de qualidade visando a excelência na 

produção de sementes de alta qualidade física, fisiológica, sanitária e genética, realiza 

avaliações prévias aos produtores. São realizadas avaliações na estrutura para identificar 

se os principais requisitos técnicos internos e externos exigidos serão atendidos para 

garantir a produção de sementes com qualidade, no momento certo, assegurando o 

atendimento dos pedidos para nossos clientes.

 Caso seja identificada alguma oportunidade de melhoria e/ou ação imediata que 

possa impactar na qualidade, o parceiro será monitorado e avaliado até a finalização 

da mesma, minimizando riscos. Esse processo ocorre todas as safras passando 

por um rígido crivo de revalidação para renovação da parceira, sendo considerada a 

performance por qualidade das sementes produzidas para continuidade no processo de 

produção e consequentemente da parceria.
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Controle de qualidade
Na NK temos um rígido controle de qualidade através de metodologias, testes e 

padrões definidos, desde o processo de produção em pré-colheita, passando pela recepção 

das cargas nas Unidades de Beneficiamento de Sementes (UBS), bem como nas fases pós-

beneficiamento: pré-lotes, lotes beneficiados, tratamento de sementes industrial, transporte, 

armazenamento e distribuição, com foco em minimizar as perdas de qualidade e atender a 

satisfação dos clientes, ou seja, com a entrega das sementes no momento adequado e com 

alta qualidade. 

Estrutura 

Contamos com uma estrutura de mais de 10 Pontos de Controle de Qualidade (PCQ) 

anexas as UBS’s em todas as regiões produtoras de sementes, com o objetivo de suportar 

as análises iniciais de pré-colheita, recepção de cargas e pós-beneficiamento, garantindo 

que os melhores campos sejam colhidos e internalizados. Dessa forma, gerando qualidade, 

confiabilidade, padronização e segurança com foco em atender as diferentes regiões de 

produção.

Amostragem

Envio de 
amostras

para análise

Prévia 01
Envio de
amostras

para análise

Transporte
de amostras

Prévia 02
Envio de
amostras

para análise

Liberação
campo

InternalizaçãoBenefiamento
Envio de 
amostras 

para análise

Carregando

Transporte

CAMPO DE
PRODUÇÃO

Colheita

CAMPO DE
PRODUÇÃO

CARGA BRUTA

AMOSTRAGEM

PCQ

Uberlândia/MG
LAS

Amostragem
LOTES ACABADOS

UBS PCQPCQ

APROVADO

APROVADO
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Após o beneficiamento dos lotes, as amostras seguem para controle de qualidade no 

Laboratório de Análises de Sementes (LAS) em Uberlândia/MG, que apresenta área construída 

de 1.687 m², planejada para suportar a alta demanda de análises de sementes do negócio, 

apresentando modernos equipamentos e mão de obra qualificada, buscando disponibilizar 

para o mercado, sementes com alto padrão de qualidade. Anexo ao Laboratório, para fins 

dos Testes de Emergência em Canteiro, temos a estrutura de casas de vegetação, com área 

construída de 1.407 m2 distribuídos em 32 canteiros de 16 m. Dentro de um controle eficiente 

temos um moderno Laboratório de Genotipagem também sediado em Uberlândia/MG que 

atende nossos controles internos para análises genéticas.

Testes de Qualidade

Com objetivo de assegurar a qualidade em todas as etapas aplicáveis do processo 

produtivo e consequentemente nos lotes de sementes, fazemos um rígido acompanhamento 

em qualidade genética. Desde nossos programas de melhoramento de sementes até a nossa 

preocupação em todos os estágios de produção para as sementes parentais na busca de 

manter a pureza varietal, pureza genética e Pureza do trait (evento OGM presente na cultivar) 

com foco na manutenção das sementes em multiplicação.

Em cada etapa do controle de qualidade, o “como fazemos” é importante, por isso 

buscamos através dos testes predizer a performance das sementes e em qual o momento e/

ou a etapa de produção possa ter ocorrido perdas na qualidade das sementes que possam 

impactar o desempenho no campo. Para isso, todas as etapas são baseadas em padrões 

rígidos de qualidade, de ponta a ponta, com um objetivo único, que é a alta performance das 

sementes e plântulas no campo. 

Vale ressaltar que, durante as etapas de produção são também realizados testes 

com propósito de avaliar a presença de sementes com mancha púrpura, sujas, ardidas 

e esverdeadas, pois essas podem impactar a qualidade. Por isso, a importância e a 

preocupação que temos em sempre melhorarmos nossos controles e processos, a fim de 

produzirmos sementes de qualidade e aumentarmos a satisfação de nossos clientes.
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Durante as etapas de controle de qualidade, são também realizados testes de tratra-

zólio. Estes, são excelentes alternativas, pois permitem uma rápida tomada de decisão em 

colheita, internalização e após o beneficiamento. Os testes geram informações da viabilidade 

e do vigor do lote, além dos danos existentes, ou seja, percevejo, mecânico ou umidade.

O termo vigor não surgiu apenas para identificar um processo fisiológico definido da 

semente, mas sim para identificar manifestações do seu comportamento a campo e/ou para 

predição do potencial de armazenamento. Conceitos para vigor de sementes estão ligados à 

deterioração das sementes, assim o vigor representa a velocidade e uniformidade da emer-

gência das plântulas em condições adversas. Durante o processo de avaliação e monitora-

mento do vigor das sementes, são realizados testes de vigor, como por exemplo, o teste de 

envelhecimento acelerado que expõe as sementes a alta temperatura e umidade relativa, 

objetivando estimar o período de armazenamento do lote. O vigor é um parâmetro muito 

importante na avaliação da escolha do lote, porém não é o único, deve estar associado aos 

demais parâmetros relacionados para preservação da qualidade das sementes.

Mancha 
púrpura

Sementes 
sujas

Rasgo Esverdeadas

Dano 
mecânico 

(DM)

Dano 
umidade 

(DU)

Danos 
percevejo 

(DP)
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O ciclo de produção finaliza com uma robusta e estruturada sequência de testes, 

com objetivo de preservar a qualidade, antes da expedição, onde realizam-se testes de 

emergência em canteiro. Quando falamos em emergência de plântulas buscamos um 

adequado estabelecimento que depende também de sementes de alto potencial, capazes 

de germinar de forma rápida e uniforme, sob ampla variações de ambiente. A rapidez e 

o sincronismo são importantes visto que permitem reduzir a exposição das sementes e 

plântulas a fatores adversos do ambiente. 

Quando falamos em germinação, o conceito se dá para a emergência e desenvolvimento 

das estruturas essenciais do embrião e para que uma plântula possa continuar seu 

desenvolvimento até tornar-se uma planta normal deve apresentar o sistema radicular (raiz 

primária), parte aérea e cotilédones (um ou mais) sempre avaliados sob condições favoráveis. 

Além do teste de germinação avalia-se também o percentual de plântulas fortes, que traduz 

para as plântulas normais, aquelas que apresentam-se mais vigorosas dentro da população 

analisada.

A B

Para mais informações, acesse e conheça o portifólio NK:

Saiba mais
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