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RESUMO: A utilização de dessecantes em pré-colheita consiste em prática promissora para a melhoria da 

qualidade final das sementes. O objetivo neste trabalho foi verificar a influência de diferentes dessecantes na 

qualidade fisiológica e no vigor de sementes de quatro cultivares de soja. O ensaio foi conduzido em esquema 

fatorial 4 x 3, envolvendo 4 cultivares, sendo: BRS Silvânia RR, BRS Valiosa RR, BRS 245RR, BRS 247RR e 3 

produtos dessecantes: Diquat (2 L.ha
-1

), Paraquat (2,5 L.ha
-1

) e Glufosinato de amônio (3 L.ha
-1

), em blocos 

casualizados, com 3 repetições. A dessecação foi realizada quando as sementes atingiram 40% de umidade. A 

qualidade fisiológica das sementes foi avaliada utilizando os testes de condutividade elétrica, emergência em 

condições controladas, envelhecimento acelerado e germinação. Os dados foram submetidos à análise estatística 

utilizando-se o teste Scott-Knott a 5%. Pelos resultados da condutividade elétrica, emergência em condições 

controladas, envelhecimento acelerado e a germinação observou-se que não houve efeito negativo provocado por 

nenhum dos dessecantes, independente da cultivar. A porcentagem de plântulas normais após o envelhecimento 

acelerado foi diferente entre as cultivares, sendo que BRS 245RR, BRS 247RR e a BRS Valiosa RR, 

apresentaram valores estatisticamente superiores ao obtido com a cultivar BRS Silvânia RR.  A condutividade 

elétrica foi distinta entre as cultivares, sendo que o pior resultado foi observado na cultivar BRS Silvânia RR. 

Portanto, não há diferença entre os efeitos dos dessecantes (Diquat, Paraquat e Glufosinato de amônio) na 

qualidade das sementes e a cultivar BRS Silvânia RR produz sementes menos vigorosas em relação às demais 

testadas. 
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