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4.2 DETERIORAÇAO POR UMIDADE - TETRAZÓLlO (NíVEL 1-8) 

Os sinais de deterioração por umidade (tetrazólio 1-8) inicialmente foram de 57,5% e 

63,3% em sementes da cultivar BRS 155 (Figura 3) e 62,8% e 68,3% para as da cultivar 

Embrapa 48 (Figura 4). Durante o armazenamento houve aumento gradativo do índice de 

deterioração, sendo este efeito mais acentuado nas sementes armazenadas em câmara 

(85%UR/25°C). Assim, os efeitos do ambiente de armazenamento, na maior parte das 

vezes, superou os efeitos do fungicida, que freqüentemente apresentavam índices similares 

ou superiores aos obtidos em sementes não tratadas, dentro do mesmo ambiente. (Anexos 

3 e 4). 

Aos 180 dias o índice de deterioração das sementes armazenadas em câmara foi 

próximo a 100%, independentemente do tratamento ou não com fungicida. Por outro lado, 

em sementes armazenadas no ambiente de laboratório, o grau de deterioração não atingiu 

90%. 

FIGURA 3 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre a deterioração por umidade, determinada pelo teste de 
tetrazólio (Tz 1-8), em sementes de soja 'BRS 155'. 
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FIGURA 4 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre a deterioração por umidade, determinada pelo teste de 
tetrazólio (Tz 1-8), em sementes de soja 'Embrapa 48'. 
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4.3 DETERIORAÇÃO POR UMIDADE - TETRAZÓLlO (NíVEL 6-8) 

180 

O índice de deterioração por umidade 6-8, que no teste de tetrazólio caracteriza 

sementes mortas, apresentava-se bastante baixo nas sementes armazenadas em câmara 

até os 60 dias, em ambas as cultivares, não havendo significância (Anexos 5 e 6) entre os 

ambientes e fungicida, exceto em uma situação (p :=:; 0,5). Á partir de 90 dias, na cultivar BRS 

155, a deterioração elevou-se drasticamente nas sementes armazenadas em câmara, 

atingindo 77,8% nas sementes sem fungicida e 82,5% nas sementes com fungicida, sendo 

que o efeito do fungicida foi significativo apenas aos 180 dias (p:=:; 0,01). 

Os níveis de deterioração em sementes da cultivar Embrapa 48 (Figura 6) 

apresentaram a mesma tendência. Porém, sua deterioração ocorreu em menor intensidade 

que em sementes de BRS 155, atingindo no máximo 60,8% depois de 180 dias. Houve 

efeito altamente significativo do ambiente a partir dos 90 dias de armazenagem (Anexo 6). 

Por outro lado, as sementes armazenadas no ambiente de laboratório mantiveram sua 

qualidade em ambas as cultivares, onde os índices de sementes deterioradas não 

ultrapassaram 4% na cultivar 'BRS 155' (Anexo 5) e 1,5% na 'Embrapa 48' (Anexo 6). Ficou 

estabelecido que o ambiente de câmara a 85%UR/25°C causou a rápida deterioração das 
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sementes, independentemente do uso de fungicida e que este efeito foi mais drástico na 

cultivar BRS 155 (Figuras 5 e 6). 

FIGURA 5 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre a deteríoração por umidade, determinada pelo teste de 
tetrazólio (Tz 6-8), em sementes de soja 'BRS 155'. 
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FIGURA 6 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida , do ambiente e do período de 
armazenamento sobre a deterioração por umidade, determinada pelo teste de 
tetrazólio (Tz 6-8), em sementes de soja 'Embrapa 48'. 
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4.4 íNDICE DE VIGOR - TETRAZÓLlO (NíVEL 1-3) 

A estimativa do vigor de sementes de soja através do teste de tetrazólio (Tz 1-3) tem 

sido uma ferramenta bastante usada por produtores de sementes em seus programas de 

controle de qualidade. Dentre os parâmetros que avaliam a qualidade fisiológica da semente 

(germinação e vigor) o vigor é o primeiro a mostrar declínio durante o processo de 

deterioração (23). 

No presente trabalho o vigor inicial das sementes era alto em ambas as cultivares 

(superior a 70%). Como para vigor considera-se Vigor Alto para níveis superiores a 70%, 

pode-se considerar que a qualidade das sementes estava adequada (55). 

Com o tempo de armazenamento, o vigor começou a decrescer, porém mantendo-se 

acima de 70% (cultivar BRS 155) e 80% (cultivar Embrapa 48) nas sementes armazenadas 

em ambiente de laboratório, não havendo diferença entre os tratamentos com e sem 

fungicida (Figuras 7 e 8). Porém, as sementes armazenadas na câmara (85%UR/25°C) 

apresentaram rápido declínio a partir de 90 dias de armazenamento, atingindo níveis 

bastante baixos (1,5%) em sementes da cultivar BRS 155 e 5,3% e 3,5% na cultivar 
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Embrapa 48, respectivamente, para sementes sem e com fungicida. Os efeitos significativos 

do ambiente (p ~ 0,01) foram observados a partir dos 60 dias na cultivar BRS 155, e 90 dias 

na cultivar Embrapa 48 (Anexos 7 e 8). 

FIGURA 7 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre o vigor, determinado pelo teste de tetrazólio (Tz 1-3), 
em sementes de soja 'BRS 155'. 
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FIGURA 8 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre o vigor, determinado pelo teste de tetrazólio (Tz 1-3), 
em sementes de soja 'Embrapa 48'. 
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4.5 VíABllIDADE - TETRAZÓlIO (NíVEL 1-5) 

o índice de viabilidade das sementes estimado pelo teste de tetrazólio (Tz 1-5) 

apontou alta qualidade das sementes de ambas as cultivares no início do período de 

armazenamento (acima de 95,5%). 

No ambiente de laboratório, a viabilidade foi mantida em níveis elevados ao longo do 

período de armazenamento, tanto em sementes da cultivar BRS 155, quanto nas da cultivar 

Embrapa 48, apresentando aos 180 dias, 92,5% e 91,5% de germinação na cultivar BRS 

155 e 92,5% e 94,5% na cultivar Embrapa 48, nas sementes com e sem fungicida 

respectivamente, não havendo efeito significativo do fungicida (Figuras 9 e 10). 

Entretanto, o efeito do ambiente foi novamente responsável pela rápida queda na 

viabilidade das sementes a partir de 60 dias na cultivar BRS 155 e 90 dias na cultivar 

Embrapa 48. Novamente, as sementes da BRS 155 apresentaram queda mais acentuada 

de viabilidade, apresentando apenas 19,5% e 17,3% de germinação aos 180 dias, nas 
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sementes sem e com fungicida, respectivamente. Sementes da cultivar Embrapa 48, aos 

180, apresentaram índices de 39,5% (sem fungicida) e 37,5% (com fungicida) de viabilidade, 

não havendo efeito dos tratamentos com fungicida. (Anexos 9 e 10). 

FIGURA 9 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre a viabilidade, determinada pelo teste de tetrazólio (Tz 1-
5), em sementes de soja 'BRS 155'. 
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FIGURA 10 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre a viabilidade, determinada pelo teste de tetrazólio (Tz 1-
5), em sementes de soja 'Embrapa 48'. 
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4.6 GERMINAÇÃO (ROLO DE PAPEL - 25°Cf7 DIAS) 

O teste padrão de germinação em rolo de papel toalha é um dos mais utilizados para 

estimar a qualidade de um lote de semente. Neste estudo, verificou-se novamente, o efeito 

drástico do ambiente da câmara (CTS) sobre a germinação das sementes. As sementes 

armazenadas no ambiente de laboratório mantiveram sua germinação acima de 90% 

mesmo aos 180 dias de armazenamento em ambas as cultivares, podendo-se afirmar que 

as sementes permaneceram com boa germinação, visto que os padrões mínimos de 

germinação para sementes fiscalizadas de soja, pelas CESSOJAs do Paraná e Rio Grande 

de Sul, indicam uma germinação mínima de 80%. 

Já, para as sementes armazenadas em câmara, houve queda significativa da 

germinação, principalmente após 120 dias (p :s; 0,01) nas sementes das duas cultivares 

(Anexos 11 e 12). Novamente, as sementes da cultivar Embrapa 48 mantiveram sua 

qualidade superior às da cultivar BRS 155, sendo que a germinação desta foi de 15,6% 

(sem fungicida) e 18,5% (com fungicida), enquanto que na Embrapa 48 a germinação foi 
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46,6% (sem fungicida) e 43,3% (com fungicida) aos 180 dias. Mais uma vez houve pouco ou 

nenhum efeito do fungicida, independentemente do ambiente. (Figuras 11 e 12). 

FIGURA 11 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre a germinação, determinada em sementes de soja 'BRS 
155'. 
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FIGURA 12 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre a germinação, determinada em sementes de soja 
'Embrapa 48'. 
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4.7 ENVELHECIMENTO ACELERADO (41°C/48h) 

Este é um dos principais testes utilizados para avaliar o índice de vigor das 

sementes, por ser um dos mais sensíveis para detectar quedas de qualidade da semente 

durante o armazenamento. Nesta pesquisa o índice de vigor das sementes, inicialmente, era 

bastante elevado (> 90%) nas duas cultivares, podendo-se dizer que as sementes 

apresentavam boas condições e uma boa capacidade de armazenamento (54). 

Nas sementes armazenadas no ambiente de laboratório, houve ligeira queda do 

vigor ao longo do armazenamento, sendo que aos 180 dias o vigor ainda foi considerado 

alto, (> 87%) na cultivar BRS 155 e 90% na cultivar Embrapa 48 (Figuras 13 e 14). Nas 

sementes armazenadas em câmara (CTS), após 60 dias de armazenamento, observou-se 

redução significativa no vigor em ambas as cultivares (Anexos 13 e 14). Vale ressaltar que 

foi aos 120 dias que se observou a drástica queda no vigor das sementes em ambas as 

cultivares, atingindo níveis de 5,1 % e 4,1 % na BRS 155 e 6,6% e 7,5% na Embrapa 48 

respectivamente sem e com fungicida, apresentando, aos 180 dias de armazenamento, um 

índice de 0% de seu vigor. 
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FIGURA 13 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre o envelhecimento acelerado (41°C/48hs), determinado 
em sementes de soja 'BRS 155'. 
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FIGURA 14 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida , do ambiente e do período de 
armazenamento sobre o envelhecimento acelerado (41°/48hs), determinado 
em sementes de soja 'Embrapa 48'. 
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4.8 EMERGÊNCIA EM AREIA 

o presente teste, também reconhecido pelas RAS, tem sido utilizado para avaliar a 

germinação (qualidade fisiológica) de sementes de soja, especialmente em anos em que 

ocorrem períodos chuvosos durante as fases de maturação e colheita da semente. Nestas 

situações, altas incidências de Fusarium semitectum e Phomopsis sp., inviabilizam a 

utilização do teste de germinação (rolo de papel 25°C). O DIACOM, Diagnóstico Completo 

de Qualidade de Semente, desenvolvido na Embrapa Soja (29) emprega, entre outros, os 

testes de patologia de sementes, de tetrazólio e o· teste de emergência em areia, para 

permitir uma avaliação mais adequada da qualidade da semente, evitando assim, o descarte 

desnecessário de lotes de sementes de boa qualidade. No presente trabalho, os resultados 

obtidos são equiparados àqueles do teste de germinação uma vez que não havia a 

presença elevada daqueles fungos. 

As sementes armazenadas em laboratório, apresentaram inicialmente uma 

emergência superior a 96% em ambas as cultivares. Ao longo do armazenamento, houve 

pequeno declínio de sua qualidade, sendo que mesmo após 180 dias, a exemplo da 

germinação e do índice de viabilidade determinado pelo teste de tetrazólio, estes valores 

foram superiores a 91% (Anexos 15 e 16). Novamente, o ambiente da câmara afetou a 

qualidade das sementes, reduzindo drasticamente a emergência, porém, somente aos 150 

dias. A emergência que era superior a 80% (BRS 155) aos 120 dias, decresceu para 27,6% 

aos 150 dias. Na cultivar Embrapa 48 esta queda não foi tão drástica. A emergência, que 

era de 92,9% (sem fungicida) e 85,3% (com fungicida) aos 120 dias, caiu para 53,6% e 40% 

aos 150 dias, sendo que aos 180 dias não ultrapassou de 36,2% e 23,9% nas sementes 

sem e com fungicida respectivamente. Novamente, não houve efeito significativo do 

fungicida, sendo que algumas vezes as sementes tratadas mostravam-se com qualidade 

inferior as não tratadas (Figuras 15 e 16). 
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FIGURA 15- Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre a emergência em areia, determinada em sementes de 
soja 'BRS 155'. 
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FIGURA 16- Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre a emergência em areia, determinada em sementes de 
soja 'Embrapa 48'. 
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4.9 ANÁLISE SANITÁRIA DAS SEMENTES 

A análise sanitária das sementes (método de papel de filtro) vem sendo 

implementada a cada ano nos programas de controle de qualidade das sementes de 

grandes empresas produtoras de sementes. Além de auxiliar na elucidação das causas da 

baixa qualidade da semente, a patologia de sementes vem atualmente ocupando destaque 

principalmente no comércio internacional, onde a exigência de padrões de sanidade (níveis 

de tolerância de patógenos) passa a ser alvo de discussão. 

Na presente pesquisa, os objetivos inicialmente propostos eram avaliar os efeitos do 

ambiente de armazenamento e do tratamento das sementes com fungicida sobre a 

qualidade fisiológica da semente e sobre o desenvolvimento de fungos de armazenagem 

(Aspergillus spp.). Inicialmente, as sementes de ambas as cultivares, apresentaram baixos 

índices de ocorrência de fungos. Todavia, ao contrário do que se esperava, as condições de 

temperatura e umidade relativa do ar na câmara não permitiram o desenvolvimento desses 

microorganismos, sendo predominante a presença de bactérias saprófitas, que estando 

associadas às sementes deterioradas, ocuparam os "sítios", não permitindo o 

desenvolvimento de Aspergi/Jus spp (36). 



5 CONCLUSÕES 

1. O tratamento de sementes com fungicida não assegura a preservação de sua qualidade 

(germinação e vigor) quando o ambiente de armazenamento for favorável para sua 

deterioração fisiológica. 

2. Sementes de soja armazenadas em ambiente desfavoráveis (alta umidade relativa) 

deterioram rapidamente, havendo entretanto, diferença entre genótipos. Nessa pesquisa, 

sementes da cultivar Embrapa 48 mostram-se superiores às da BRS 155. 

3. A presença maciça de bactérias saprófitas nas sementes deterioradas, impediu o 

desenvolvimento de Aspergillus spp. 
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ANEXO 1 - Grau de umidade (%) das sementes de soja 'BRS 155' tratadas ou não com 
fungicida e armazenadas em câmara (85% U.R.125OC) e ambiente de 
laboratório, por 180 dias. 

PERIODO DE ARMAZENAMENTO (dias) 
AMBIENTE FUNGICIDA· ° 30 60 90 120 150 180 

SEM 12,2 8,5 8,7 7,9 5,0 8,5 '8,8 
LABORATÓRIO 

COM 11,9 8,7 8,7 8,2 5,0 8,6 9,3 
-- --------- -- -- ------Sef;'- -----12,2----11,6 ---15:6 ---1Õ~:; ----fó,ã- ---13;4 ---1ã: i--

CÂMARA 
COM 11,9 

CV(%) 1,71 
Dif. Ambientes ns 
Dif. Fungicida ns 

** - ao nível de 1 % de probabilidade 
*** - ao nível de 0,1% de probabilidade 
ns - não significativo 

11,4 
1,49 
ns 
ns 

15,8 
2,38 

ns 

9,6 10,8 12,9 17,6 
10,73 2,21 3,23 5,00 - *** *** 

ns *** ns ns 

ANEXO 2 - Grau de umidade (%) das sementes de soja 'Embrapa 48' tratadas ou não com 
fungicida e annazenadas em câmara (85% U.R.125OC) e ambiente de 
laboratório, por 180 dias. 

PERJODO DE ARMAZENAMENTO (dias) 
AMBIENTE FUNGICIDA ° 30 60 90 120 150 180 

SEM 11,9 8,6 8,5 8,1 5,4 8,6 9,1 
LABORATÓRIO 

COM 11,9 8,7 8,6 8,0 5,6 9,7 9,3 ---------------------servf -- --- -ff.g- ---1 i,"~f ---15:5 ----9,6 ----1-{S- - --142 ---1S:Õ --
CÂMARA 

COM 11,9 11,3 15,5 10,3 11,4 14,6 18,2 
CV{%} 1,47 2,36 2,49 14,04 3,15 10,08 3,44 

Dif. Ambientes ns *** *** * *** *** *** 
Dif. Fungicida ns ns ns ns ns ns ns 

* - ao nível de 5% de probabilidade 
*** - ao nível de 0,1% de probabilidade 
ns - não significativo 
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ANEXO 3 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre a deterioração por umidade, determinada pelo teste de 
tetrazólio (Tz 1-8), em sementes de soja 'BRS 155'. 

PERíoDO DE ARMAZENAMENTO (dias) 
AMBIENTE FUNGICIDA o 30 60 90 120 150 180 

SEM 63,3 69,3 72,5 77,5 72,8 78,5 88,0 
LABORATÓRIO 

COM 57,S 72,8 75,3 78,8 84,0 80,0 85,8 
._-------------------------------------------------------------------------------

SEM 63,3 72,8 78,0 78,5 98,5 98,3 99,5 
CÂMARA 

COM 57,S 73,S 79,3 79,3 99,0 99,3 99,8 
CV{%} 5,49 2,96 3,30 1,75 4,04 2,90 2,14 

Dif. Ambientes ns ns ** ns *** *** *** 
Dif. Fungicida ns ns ns ns ** ns ns 

** - ao nível de 1 % de probabilidade 
*** - ao nível de 0,1% de probabilidade 
ns - não significativo 

ANEXO 4 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre a deterioração por umidade, determinada pelo teste de 
tetrazólio (Tz 1-8), em sementes de soja 'Embrapa 48'. 

PERíoDO DE ARMAZENAMENTO (dias} 
AMBIENTE FUNGICIDA O 30 60 90 120 150 180 

SEM 62,8 74,8 78,3 81,5 91,3 81,8 84,8 
LABORATÓRIO 

COM 68,3 83,8 81,0 84,0 89,5 86,5 82,0 
.- ---- --------- ------sEi\i --- --s2,if ---00,3- ---ãõ~à --- ã3~3 --- -ãi,s- --"1oo,õ- --99:5 --

CÂMARA 
COM 68,3 85,0 93,8 89,5 99,3 98,8 99,5 

CV{%) 3,70 4,51 3,39 2,38 1,55 2,46 3,67 
Dif. Ambientes ns ns *** ** ** *** *** 
Dif. Fun9icida *** ** *** ** *** ns ns 

** - ao nível de 1 % de probabilidade 
*** - ao nível de 0,1% de probabilidade 
ns - não significativo 
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ANEXO 5 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre a deterioração por umidade, determinada pelo teste de 
tetrazólio (Tz 6-8), em sementes de soja 'BRS 155'. 

PERíoDO DE ARMAZENAMENTQ(dias) 
AMBIENTE FUNGICIDA o 30 60 90 120 150 180 

SEM 0,75 1,3 2,3 0,8 1,3 1,5 
LABORATÓRIO 

COM 0,03 0,75 0,5 1,0 2,5 1,5 4,0 
. --------------------SE,:j'- -----Q,õ:f ---õ,71f ----3",:f ----ã,5 ----is,õ- ---46:8 ---n:ã --

CÂMARA 
COM 0,03 0,75 2,0 12,0 30,3 53,8 82,5 

CV(%) 29,17 40,61 28,89 18,48 12,15 6,82 4,93 
Dif. Ambientes ns ns ns *** *** *** 
Dif. Fungicida ns ns ns ns ns ns ** 

** - ao nível de 1 % de probabilidade 
*** - ao nível de 0,1% de probabilidade 
ns - não significativo 
1 _ Dados originais. Análise estatística realizada com os dados transfonnados em raiz 

quadrada de x+0,5 

ANEXO 6 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre a deterioração por umidade, determinada pelo teste de 
tetrazólio (Tz 6-8), em sementes de soja 'Embrapa 48'. 

PERíoDO DE ARMAZENAMENTO (dias) 
AMBIENTE FUNGICIDA o 30 60 90 120 150 180 

SEM 0,3 0,8 1,0 0,5 0,3 0,3 1,5 
LABORATÓRIO 

COM 0,0 1,3 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 . --------------------sei ------Õ:3" ----Õ:Õ - - - - -Õ,3- ----5,3 ----{{ã- -- -32:8 ---5~(3 --
CÂMARA 

. COM 0,0 2,0 3,5 4,5 10,5 36,5 60,8 
CV(%) 19,36 44,27 34,30 25,13 20,33 10,81 9,25 

Dif. Ambientes ns ns ns *** *** 

Dif. Fungicida ns ns * ns ns 
* - ao nível de 5% de probabilidade 
*** - ao nível de 0,1% de probabilidade 
ns - não significativo 

ns ns 

1 _ Dados originais. Análise estatística realizada com os dados transformados em raiz 
quadrada de x+O,5 
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ANEXO 7 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre o vigor, determinado pelo teste de tetrazólio (Tz 1-3), 
em sementes de soja 'BRS 155'. 

PERíoDO DE ARMAZENAMENTO (dias) 
AMBIENTE FUNGICIDA o 30 60 90 120 150 180 

SEM 89,3 83,3 77,0 78,0 83,3 77,8 79,0 
LABORATÓRIO 

. ___________________ _ ç-º~ __ ____ ~_~g ____ f!~,.? ____ ª~!.~ ___ !3~Jº ____ ~f!,!3 ____ ?~,_E! ___ ?~!~ _. 
SEM 89,3 86,8 72,3 67,5 35,5 12,5 1,5 

CÂMARA 
COM 91,0 84,3 81,3 63,0 42,3 9,8 1,5 

CV(%} 1,21 2,75 2,12 5,78 3,65 4,49 4,78 
Dif. Ambientes ns ns *** *** *** *** *** 

Dif. Fungicida ** ns *** ns ns ** * 
* - ao nível de 5% de probabilidade 
** - ao nível de 1 % de probabilidade 
*** - ao nível de 0,1% de probabilidade 
ns - não significativo 

ANEXO 8 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre o vigor, determinado pelo teste de teírazólio (Tz 1-3), 
em sementes de soja 'Embrapa 48'. 

PERíoDO DE ARMAZENAMENTO (dias) 
AMBIENTE FUNGICIDA O ~ 00 90 1~ 1~ 100 

SEM 90,0 85,6 85,5 83,5 84,0 84,5 81,3 
LABORATÓRIO 

COM 90,5 86,8 84,0 87,0 85,3 85,0 82,8 . --------------------SE~'- -- ---9õ,õ- ---ãã,1f -- -ãKs ---74~Õ ---56,5- ---2.(5- ---S:3---
CÂMARA 

COM 90,5 83,0 81,3 74,0 54,0 13,3 3,5 
CV{%} 0,83 3,04 2,40 3,92 3,47 8,43 4,98 

Dit. Ambientes ns ns ns *** *** *** *** 
Dif. Fungicida ns ns * ns ns * ns 

* - ao nível de 5% de probabilidade 
*** - ao nível de 0,1% de probabilidade 
ns - não significativo 
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ANEXO 9 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre a viabilidade, determinada pelo teste de tetrazólio (Tz 1-
5), em sementes de soja 'BRS 155'. 

PERíODO DE ARMAZENAMENTO (dias) 
AMBIENTE FUNGICIDA o 30 60 90 120 150 180 

SEM 97,0 94,5 90,0 91,8 94,0 93,8 92,5 
LABORATÓRIO 

COM 96,3 94,5 95,5 92,3 93,5 92,8 91,5 ---------------------SEM -----si,õ- -- -94,5 ---9õ~3- -- ã4,õ ----68,5-- --5Õ~Õ ---19:5 --
CÂMARA 

COM 96,3 93,3 91,5 83,3 66,8 43,0 17,3 
CV{%) 0,75 2,49 0,64 2,56 2.38 3,76 4,01 

Dit. Ambientes ns ns *** *** *** *** *** 
Dif. Fungicida ns ns *** ns ns ** ns 

** - ao nível de 1 % de probabilidade 
*** - ao nível de 0,1% de probabilidade 
ns - não significativo 

ANEXO 10 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre a viabilidade, determinada pelo teste de tetrazólio (Tz 1-
5), em sementes de soja 'Embrapa 48'. 

PERíoDO DE ARMAZENAMENTO (dias) 
AMBIENTE FUNGICIDA ° 30 60 90 120 150 180 

SEM 99,5 95,5 94,0 94,3 95,0 95,3 92,5 
LABORATÓRIO 

COM 97,8 94,8 92,8 96,0 96,0 95,5 94,5 ---------------------SEM -----~f5,5- ---gs,"ff ---94~3 ---9õ~õ ---86,ã- ---6ã~3 ---39:5 --
CÂMARA 

COM 97,8 93,5 92,3 91,S 85,5 60.3 37,0 
CV{%) 0,30 2,96 2,88 1,61 3,17 4,08 6,60 

Dif. Ambientes ns ns ns *** *** *** *** 
Dit. Fungicida ** ns ns ns ns ns ns 

** - ao nível de 1 % de probabilidade 
*** - ao nível de 0,1% de probabilidade 
ns - não significativo 
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ANEXO 11 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre a germinação, detenninada em sementes de soja 'BRS 
155'. 

PERíoDO DE ARMAZENAMENTO (dias) 
AMBIENTE FUNGICIDA O 30 60 90 120 150 180 

LABORA TÓRlO 
SEM 94,6 91,5 89,0 90,7 94,3 90,9 90,8 

COM 93,4 93,3 88,1 91,0 93,0 91,6 90,5 
. ---------- ----------SE';-i -----94,6- ---94,Õ- ---ã9~3 ---86,3 -- -65,Õ- ---~i1:9 ---15~6 --

CÂMARA 
COM 93,4 95,0 88,1 82,0 63,5 40,9 18,5 

CV(%} 0,73 1,92 2.24 4,06 1,97 7,84 7,21 
Dif. Ambientes ns * ns ns *** *** *** 

Dit. Fungicida * ns ns ns ns os os 
* - ao nível de 5% de probabilidade 
*** - ao nível de 0,1% de probabilidade 
ns - não significativo 

ANEXO 12 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
annazenamento sobre a germinação, determinada em sementes de soja 
'Embrapa 48'. 

PERíoDO DE ARMAZENAMENTO (dias) 
AMBIENTE FUNGICIDA O 30 60 90 120 150 180 

SEM 92,9 93,5 94,6 95,5 94,9 95,1 93,5 
LABORATÓRIO 

COM 93,0 90,0 93,6 95,3 95,9 96,3 97,0 . ---------------- ----ser;,- -----92,9- ---ã6,s- --93:"9 ---93~6 --- -ã9,4- -- -63~f --- 46~6 --
CÂMARA 

COM 93,0 79,0 93,9 93,0 88,7 58,5· 43,3 
CV(%} 1,49 5,29 1,59 1,60 1,68 2,24 5,87 

Dif. Ambientes ns ** ns * *** *** *** 
Dit. Fungicida ns * ns ns ns ns ns 

* - ao nível de 5% de probabilidade 
** - ao nível de 1 % de probabilidade 
*** - ao nível de 0,1% de probabilidade 
ns - não significativo 
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ANEXO 13 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre o envelhecimento acelerado (41OC/48h), determinado 
em sementes de soja 'BRS 155'. 

PERíoDO DE ARMAZENAMENTO (dias) 
AMBIENTE FUNGICIDA 

SEM 91,3 91,4 83,8 81,9 88,4 88,1 87,3 
LABORATÓRIO 

COM 90,6 91,1 86,8 86,9 89,6 88,8 87,5 . -----~ ------ ------- -sErvf -----g-f,ã- ---89:6" ---7ã~6 ---54~:;- ---5~ {----0,3 -----Õ,Õ- --
CÂMARA 

COM 90,6 89,4 
CV(%) 2,11 2,73 

Dif. Ambientes ns ns 
Dit. Fungicida ns ns 

** - ao nível de 1 % de probabilidade 
*** - ao nível de 0,1 % de probabilidade 
ns - não significativo 

76,9 
3,45 
*** 
ns 

61,S 4,1 0,1 0,0 
3,87 5,60 4,03 3,37 
*** *** *** 
** ns ns ns 

ANEXO 14 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre o envelhecimento acelerado (41°/48h), determinado em 
sementes de soja 'Embrapa 48'. 

PERíoDO DE ARMAZENAMENTO (dias) 
AMBIENTE FUNGICIDA 

SEM 92,4 94,1 93,1 94,S 94,4 90,9 90,S 
LABORATÓRIO 

COM 92,9 95,S 94,8 90,6 92,5 92,1 93,5 . ------- ------- -- -- --SE~f -----g-2,4- ---94,4- ---91:4 -- -ã3~5 ----6:6-- --0,6 -----õ,õ- --
CÂMARA 

COM 92,9 94,1 89,6 76,6 7,5 0,5 0,0 
CV{%} 0,92 2,04 2,10 2,63 5,01 2,40 1,40 

Dif. Ambientes ns ns ** *** *** *** *** 
Dit. Fungicida ns ns ns *** ns ns *** 

** - ao nível de 1 % de probabilidade 
*** - ao nível de 0,1 % de probabilidade 
ns - não significativo 
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ANEXO 15 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período de 
armazenamento sobre a emergência em areia, determinada em sementes de 
soja 'BRS 155'. 

PERíoDO DE ARMAZENAMENTO (dias) 
AMBIENTE FUNGICIDA o 30 60 90 120 150 180 

SEM 96,4 95,7 95,8 95,8 93,3 91,2 91,6 
LABORATÓRIO 

COM 96,8 96,3 95,6 95,7 94,7 91,7 92,5 
. --------------------SEr;'- -----"96)( -- -95,"3- ---95:5- -- 92~4 ----ã{1- ---27;6 ---2S)j --

CÂMARA 
COM 96,8 96,2 93,4 91,2 82,0 27,6 24,9 

CV(%) 1,41 1,33 0,91 1,05 1,93 7,15 14,0 
Dif. Ambientes ns ns *** *** *** *** *** 
Dif. Fungicida ns ns ns ns ns ns ns 

*** - ao nível de 0,1% de probabilidade 
ns - não significativo 

ANEXO 16 - Efeito do tratamento de sementes com fungicida, do ambiente e do período 
de armazenamento sobre a emergência em areia, determinada em sementes 
de soja 'Embrapa 48'. 

PERíODO DE ARMAZENAMENTO (dias) 
AMBIENTE FUNGICIDA O 30 60 90 120 150 180 

SEM 97,9 94,4 94,9 94,7 96,2 92,1 93,3 
LABORATÓRIO 

COM 96,5 94,7 94,3 95,2 95,3 92,8 92,5 . ------------ ----- ---sE~f- ----97,9- ---9"6,8- ---96:4 ---94~Õ --- -92,9- ---53;6 ---36~2 --
CÂMARA 

COM 96,5 96,4 96,6 93,6 85,3 40,6 23,9 
CV(%) 0,42 1,12 2,25 1,05 4,02 8,49 9,48 

Dif. Ambientes ns ** ns * ** *** *** 
Dif. Fungicida ns ns ns ns * ns ns 

* - ao nível de 5% de probabilidade 
** - ao nível de 1 % de probabilidade 
*** - ao nível de 0,1% de probabilidade 
ns - não significativo 


