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Resumo 

O tratamento de sementes melhora a germinação e o 
vigor das plântulas, fornecendo micronutrientes e 
aminoácidos. O objetivo deste trabalho foi comparar 
tratamentos de sementes e avaliar o rendimento e a 
nutrição mineral da soja (Glycine max L.), utilizando 
diferentes cultivares. Houve aumento de fósforo, 
potássio e enxofre na parte aérea das plantas decorrente 
ao tratamento de sementes. O rendimento de grãos de 
soja não foi afetado pelos tratamentos utilizados. 

Introdução  

O tratamento de sementes com bioestimulantes   é 
uma técnica utilizada principalmente em sistemas de alta 
tecnologia, cujo objetivo é melhorar a germinação e o 
vigor das plântulas. Esses produtos fornecem 
micronutrientes, aminoácidos e fitormônios que 
auxiliarão na divisão e no elongamento celular, 
proporcionando melhor estabelecimento e 
desenvolvimento às plantas e resistência ao estresse 
hídrico, maximizando a produtividade das culturas. Esta 
é uma estratégia interessante para suprir as 
necessidades da planta, já que os solos brasileiros 
apresentam baixa disponibilidade de micronutrientes 
(Malavolta, 1997). O objetivo deste trabalho foi comparar 
o uso de nanoóxidos e microquelatos em tratamento de 
sementes de soja, comparados com Stimulate® e 
ausência de tratamento de semente com micronutrientes 
e/ou bioestimulantes, em duas cultivares. 

Material e Métodos 

O delineamento experimental foi de blocos 
aleatorizados, em esquema fatorial 4x2, com 4 
repetições. Foram utilizadas duas cultivares de soja 
(Compacta® e Delta®) e empregados os seguintes 
tratamentos de semente (TS): TS1: sem TS, aplicação 
de Supa Moly CoMo® via foliar (Padrão Regional); TS2: 
TS com óxidos micronizados de Zn, Co e Mo + blend 
hormonal; TS3: TS com microquelatos de zinco (Zn), 
cobalto (Co) e molibdênio (Mo) + blend hormonal; TS4:  
TS com bioestimulante Stimulate®. A diagnose foliar para 
determinação de macro e micronutrientes foi feita 
conforme metodologia de Malavolta (1997). O 
rendimento de grãos foi ajustado para teor de umidade 
de 130 g kg-1 e extrapolado para Kg ha-1. Os resultados 
foram submetidos à análise de variância, e quando 
detectadas diferenças (p<0.10), as médias foram 
comparadas através do teste t de Student (p<0.10). 

Resultados e Discussão 

Houve aumento do teor de fósforo (P) na parte aérea 
da cultivar Compacta, devido a ação dos fitormônios 
(ácido giberélico, ácido indolbutírico e a cinetina) do 
Stimulate®, o qual possibilitou melhor desenvolvimento 
radicular inicial (Tabela 1). Também, a cultivar Compacta 
apresentou maiores teores de enxofre (S) decorrente do 
tratamento com óxidos micronizados de Zn, Co e Mo + 
blend hormonal. Os aminoácidos contidos nos óxidos 
micronizados podem ter favorecido o transporte desse 
nutriente até a parte aérea da soja (Tabela 1). Os teores 
de potássio (K) foram maiores na ausência de 
tratamento de sementes (TS1) em ambas as cultivares. 
A aplicação de fertilizante foliar pode melhorado o 
aproveitamento de K, aumentando a sua concentração 
foliar (Tabela 1).  
 
Tabela 1. Teores de nutrientes - teor de fósforo (P), teor de potássio 
(K) e teor de enxofre (S) decorrente dos tratamentos de sementes 
aplicados nas diferentes cultivares de soja. 

Cultivar 
Tratamento de sementes de soja 

Média 
TS1 TS2 TS3 TS4 

P na parte aérea das plantas (g kg-1) 

Compacta 2.43 Bb 2.38 Bb 2.93 Ab 3.84 Aa 2.89 
Delta 3.81 Aa 3.48 Aa 3.10 Aa 3.54 Aa 3.48 
Média 3.12 2.93 3.01 3.69   

K na parte aérea das plantas (g kg-1) 

Compacta 19.58 Ba 17.68Ab 17.81 Aab 16.92 Ab 18.00 
Delta 23.39 Aa 16.41 Ab 17.68 Ab 16.67 Ab 18.54 
Média 21.49 17.04 17.74 19.79   

S na parte aérea das plantas (g kg-1) 

Compacta 1.33 Ab 2.00 Aa 1.48 Ab 1.43 Ab 1.56 
Delta 1.73 Aa 1.43 Ba 1.58 Aa 1.33 Aa 1.52 
Média 1.53 1.71 1.53 1.38   

Letras maiúsculas na mesma coluna não diferem entre si para cultivares e letras 
minúsculas na mesma linha não diferem entre si para tratamento de sementes pelo teste t 
de Student (P<0.10). 

 

Conclusões 
O tratamento de sementes como micronutrientes e 

bioestimulantes alterou na nutrição de P, K e S. Todavia, 
o rendimento de grãos de soja não foi influenciado pelos 
tratamentos empregados. 
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