
Mestrado Acadêmico 

Ano de Defesa Nome do autor Título do trabalho 

 
1975 

Ayrton Zanon Produtividade do feijoeiro 
(Phaseolus vulgaris L.) em função 
da fonte de semente e da 
tecnologia de cultivo 

 
1975 

Jose Rozalvo 
Andrigueto 

Efeitos do retardamento da 
secagem da semente de trigo 
(Triticum aestivum L.) sobre sua 
qualidade fisiológica 

 
1975 

Maria Pinheiro 
Fernandes 

Corrêa 

Influência da superfície de 
impacto, teor de umidade e altura 
de queda sobre a incidência de 
injúrias mecânicas em sementes 
de soja (Glycine max (L.) Merril) 

1976 Jack Eliseu 
Crispim 

Influência do tamanho da semente 
sobre a sua qualidade e sobre o 
desempenho e produtividade do 
feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.) 

1976 Jaime Roberto 
Fonseca 

Efeito do tamanho e localização da 
semente na espiga sobre sua 
qualidade e sobre o desempenho 
e produtividade do milho (Zea 
mays L.) 

1977 Cleverson da 
Silveira Borba 

Efeito da adubação e da umidade 
do solo sobre a qualidade da 
semente de soja (Glycine max (L.) 
Merril) 

1977 Edgar Alfredo 
Burbano 
Orjuela 

Efeito de métodos de extração 
sobre a qualidade da semente de 
pepino (Cucumis sativus L.) 

1977 Leopoldo Mario 
Baudet Labbé 

Efeitos de um sistema elevador de 
caçambas acoplado a secador, 
sobre a qualidade fisiológica da 
semente de soja (Glycine max L.) 

1977 Fernando 
Corrêa de 
Azevedo e 

Souza 

Classificação da semente de soja 
(Glycine max (L.) Merril) na mesa 
de gravidade e sua relação com a 
qualidade fisiológica e a 
produtividade 

1977 Francisco José 
Câmara 

Figueiredo 

Superação da dormência e 
condições para germinação de 
sementes de malva (Urena lobata 

   L.) 
 
 

 
Juan Obrador 

 
Efeito do tratamento de sementes  



1977 Rousseau de soja (Glycine max (L.) Merril), 
com fungicidas em relação a sua 
qualidade fisiológica 

 
1977 

Vilmar da Silva 
Maciel 

Perdas e danificações mecânicas 
de sementes de arroz (Oryza 
sativa L.) durante a colheita 

 
1978 

Eurico da Cruz 
Moraes 

Velocidade de germinação de 
sementes de cebola (Allium cepa 
L.) no laboratório e emergência no 
campo 

 
1978 

Ivan Correia 
Sales 

Maturação de sementes de sorgo 
(Sorghum bicolor (L.) Moench) 

 
 

1978 

João Bosco Armazenamento de sementes de 
feijão vigna (Vigna unguiculata (L.) 
Walp) em algumas localidades do 
norte e nordeste do Brasil 

 
1978 

João Ronny 
Ferreira 

Machado 

Influência do vigor da semente de 
sorgo (Sorghum bicolor (L.) 
Moench) no desempenho das 
plantas 

 
1978 

Julio Cézar 
Gonzáles Del 

Valle 

Efeitos do retardamento da 
secagem de sementes de arroz 
Bluebelle (Oryza sativa L.) sobre 
sua qualidade fisiológica 

 
 
 
 

1978 

 
 

Nilson Lemos 
de Menezes 

Efeito do espaçamento e da 
população sobre o rendimento, a 
qualidade fisiológica da semente e 
outras características agronômicas 
de três cultivares de soja (Glycine 
max (L.) Merril) em terras de arroz 
irrigado 

 
1978 

Nilton Pereira 
da Costa 

Influência da adubação 
nitrogenada sobre a qualidade 
fisiológica de sementes de quatro 
cultivares de arroz (Oryza sativa 
L.) 

 
1978 

Rogério 
Antonio Bellé 

Estudo do acabamento de plantas 
na produção, componentes da 
produção e qualidade de sementes 
de soja (Glycine max (L.) Merril) 

 
1978 

Tabajara Rosa 
de Miranda 

Secagem intermitente lenta de 
sementes de soja (Glycine max 
(L.) Merril) com dois níveis de 
qualidade fisiológica 

 
 

1978 

Vanderlei de 
Paula Antunes 

Efeitos da adubação fosfatada e 
da correção de acidez sobre a 
produção e a qualidade fisiológica 
de sementes de soja (Glycine max 

   (L.) Merril) 



 
1978 

Waldemar Pinto 
Cerqueira 

Efeitos do retardamento da 
secagem da semente de trigo 
(Triticum aestivum L.) sobre sua 
qualidade fisiológica 

 
1979 

Antônio 
Teixeira 

Cavalcanti 
Junior 

Efeitos do tratamento com 
herbicidas, profundidades de 
semeadura e vigor na sementes 
de soja (Glycine max (L.) Merril) 

 
1979 

Carlos Danilo 
Sánchez 
Chácon 

Emprego da peletização no 
tratamento fitossanitário das 
sementes de trigo (Triticum 
aestivm L.) 

 
1979 

Hugo Vicente 
Antepara Erazo 

Estudo sobre a qualidade da 
semente de soja (Glycine max L.) 
Merril) através do tetrazólio 

 
 

1979 

Jorge Luiz 
Nedel 

Influência do fósforo, do potássio e 
do manejo de água sobre a 
qualidade fisiológica e a produção 
de sementes de arroz (Oryza 
sativa L.) 

 
1979 

José Manoel da 
Silva 

Relações entre classes de largura 
e qualidade fisiológica das 
sementes de soja (Glycine max 
(L.) Merril) 

 
 

1979 

José Nivaldo 
Póla 

Efeito do retardamento de colheita 
sobre germinação, vigor e 
sanidade de sementes de soja 
(Glycine max (L.) Merril) 

 
1979 

Nelson Rodrigo 
Velástegui 

Ramos 

Avaliação da qualidade da 
semente fiscalizada de soja 
(Glycine max (L.) Merril) produzida 
no Rio Grande do Sul 

 
 

1979 

Severino 
Pessoa de 

Aguiar Filho 

Efeitos do tratamento de sementes 
de algodoeiro Mocó (Gossypium 
hirsitum marie galante Hutch) da 
cultivar veludo c-71 sobre sua 
qualidade fisiológica 

 
1979 

Walter Marcelo 
Sarmiento 
Dominguez 

Evolução da produção de 
sementes de trigo e soja no estado 
do Rio Grande do Sul 

1980 Antônio Dias 
Robaina 

Separação de arroz vermelho de 
semente de arroz cv. Bluebelle - 
máquina de ar e peneiras 

1980 José Alberto 
Petrini 

Épocas de semeadura e qualidade 
de sementes de sorgo (Sorghum 
bicolor L. Moench) 

1980 José Garcia de 
Jesus 

Determinação da maturação 
fisiológica de sementes de milheto 
(Pennisetum americanum Schun) 

   



   
1980 Rudy José 

Tozatti 
Efeitos do teor de umidade, 
velocidade e posição da moega de 
alimentação de um elevador de 
caçambas sobre a qualidade da 
semente de soja (Glycine max (L.) 
Merril) 

1980 Siegfried 
Richard Hesse 

Separação de sementes de feijão 
miúdo da semente de soja através 
do separador de espiral 

1980 Vera Delfina 
Colvara Mello 

Morfologia e germinação da 
semente de erva-mate (Ilex 
paraguariensis st. Hill) 

1980 Zenório Piana Influência do tamanho da semente 
de soja (Glycine max (L.) Merril) e 
níveis de umidade do solo na 
germinação e no vigor 

1980 João Tito de 
Azevedo 

Efeitos dos danos mecânicos 
durante a colheita, sobre a 
qualidade de semente de sorgo 
granífero (Sorghum bicolor (L.) 
Moench) 

1980 Genaro Viana 
Dornelas 

Relações bulbo - semente em 
cebola (Allium cepa L.) 

 
1981 

Oswaldo 
Chaves Batista 

Filho 

Efeitos de dessecantes na 
maturação e qualidade de 
sementes de soja (Glycine max 
(L.) Merril) 

 
1981 

Antônio 
Lourenço de 
Lima Filho 

Influência da adubação sobre a 
qualidade fisiológica da semente 
de arroz (Oryza sativa L.) 

 
1981 

Margarida 
Maria da Silva 

Barbosa 

Influência da umidade da semente 
de soja (Glycine max (L.) Merril) 
sobre a precisão do teste de 
envelhecimento precoce 

 
 
 

1981 

Ubirajara 
Gomes 

Armazenamento de sementes de 
feijão (Phaseolus vulgaris L.) e 
milho (Zea mays L.) em quatro 
municípios na região do médio 
São Francisco, estado da Bahia 

 
 

1981 

Orlando 
Antonio Lucca 

Filho 

Efeitos dos tratamentos com 
fungicidas sobre a qualidade das 
sementes de soja (Glycine max 
(L.) Merril) armazenadas sob 
condições ambientais 

 
1981 

Luís Arturo 
Jijón Valarezo 

Efeito dos danos mecânicos na 
semeadura sobre a qualidade de 
sementes de soja (Glycine max 
(L.) Merril) 

   



 
1981 

Ademir dos 
Santos Amaral 

Influência do manejo de água e de 
herbicidas na produção e na 
qualidade de sementes de arroz 

 
1981 

Dóris Maria 
Irigon amaral 

Germinação e viabilidade da 
semente de palmito (Enterpeedulis 
Mart) 

 
1982 

Orlando 
Candelario 

Colmenarez 
Rodriguez 

Previsão de potencial de 
armazenamento em sementes de 
soja (Glycine max (L.) Merril) 

1982 Claudinet 
Fontela Corrêa 

Secagem de sementes de arroz 
(Oryza sativa L.) em silo secador 
com distribuição radial de ar 

 
1982 

Vania Palmeira 
Varela 

Mecanismo de dormência e efeito 
de vários tratamentos na 
germinação de sementes de 
canafístula (Peltophorum dubium - 
Sprengel) taubert 

 
 

1982 

Isabela Casteli 
Vianna 

Maturação e efeitos do 
retardamento da colheita na 
qualidade fisiológica de sementes 
de sorgo sacarino 

 
 

1982 

Nilson Ramos 
Reis 

Zoneamento térmico, edáfico e 
hídrico e determinação das épocas 
preferenciais de plantio para 
produção de batata semente 
(Solanum tuberosum L.) no estado 
do Rio Grande do Sul 

 Omar  Efeitos da época de colheita sobre 
1982 Bazzigalupi  o rendimento e a qualidade de 

sementes de azevém anual 
(Lolium multiflorum Lam) cv. 
comum 

 
1983 

Luiz Fernando 
Marques 

Viabilidade do arroz vermelho e 
preto (Oryza sativa L.) e suas 
conseqüências na produção de 
sementes 

 
1983 

Roberto 
Gregório Félix 

Cumelas 

Tuberização in vitro de batata 
(Solanum tuberosum L.) 

 
1983 

Cezar Mendes 
da Silva 

Efeitos da velocidade do cilindro, 
abertura do côncavo e do teor de 
umidade sobre a qualidade 
semente de soja (Glycine max (L.) 
Merrill) 

 



 
 

1983 

Ademir Luiz 
Capelaro 

Influência do preparo do solo, 
tamanho de sementes e 
profundidade de semeadura, na 
emergência de sorgo sacarino. 

  
   (Sorghum bicolor L. Moench) em 

condições de campo 
 

1983 
Maria Helena 

Irastorza 
Araquistain 

Aspectos teóricos e aplicados da 
descrição varietal do feijão 
(Phaseolus vulgaris L.) 

 
1983 

Suely Lucia da 
Silva 

Estudo do afilhamento e 
determinação da época de colheita 
de sementes de capim guenoaro 
(Paspalum guenoarum Arech) 

 
1983 

Giselda Maia 
Rego 

Maturação fisiológica da semente 
e teores de açúcares redutores 
totais de sorgo sacarino (Sorghum 
bicolor (L.) Moench) em Pelotas-
RS. 

1983 Gladis Rosane 
Medeiros Rota 

Efeitos da profundidade e 
inundações sobre o desempenho 
de sementes de arroz vermelho 

1983 Claudio 
Cavariani 

Efeitos da secagem intermitente 
sobre a qualidade da semente de 
soja (Glycine max (L.) Merril) cv. 
Bragg 

1983 Renato Luiz 
Schinzel 

Qualidade física e fisiológica de 
sementes de trigo (Triticum 
aestivum L.) beneficiadas na 
máquina de ar e peneiras e na 
mesa de gravidade 

1983 Giovanni 
Giraca de Leon 

Eficiência das peneiras cilíndricas 
na separação de arroz vermelho 
de sementes de arroz (Oryza 
sativa L.) 

1983 Maria Ângela 
André Tillmann 

Maturação e efeitos da localização 
da semente na panícula sobre sua 
qualidade fisiológica em sorgo 
sacarino (Sorghum bicolor (L.) 
Moench) 

1983 Ariete Duarte 
Folle 

Aplicabilidade do teste de imersão 
em cloreto de amônio (NH4Cl) na 
avaliação do vigor de sementes de 
soja (Glycine max (L.) Merril) 

1983 Casimiro Peres 
Filho 

Relação entre altura de corte e 
época de semeadura, produção de 
sementes, matéria seca e 
características fenológicas do 
cornichão (Lotus corniculatus L.) 

   



1984 Frank Alcides 
Espinosa Nin 

Utilização do cilindro separador no 
beneficiamento de sementes de 
arroz (Oryza sativa L.)  

 
 

1984 

Maria Jovina de 
Souza Rosa 

Avaliação das propriedades 
inseticidas e/ou insetifugas da 
saboneteira (Sapindus saponaria 
L.) no controle de Acanthoscelides 
obtectus say. 1831 em sementes 
de feijão (Phaseolus vulgaris L.) 

1984 Edvino Dan Efeitos de herbicidas residuais 
sobre o crescimento vegetativo, a 
produção e a qualidade da 
semente de soja (Glycine max (L.) 
Merrill) 

 
1984 

Roselaine 
Neves Bonow 

Estabelecimento de métodos de 
análises para a espécie trevo 
vesiculoso (Trifolium vesiculosum 
Savi) 

 
1984 

Eliana Lopes 
Dan 

Transferência de matéria seca 
como método de avaliação do 
vigor de sementes de soja (Glycine 
max (L.) Merrill) 

 
 

1985 

Rosângela 
Ramires 
Martinelli 

Efeitos do retardamento de 
secagem de sementes de sorgo 
(Sorghum bicolor (L.) Moench) 
sobre sua qualidade fisiológica 

 
 

1985 

Ranulfo Pastor 
Arino Pastore 

Uso de dissecantes na maturação 
fisiológica de sementes de soja e 
seus efeitos na qualidade de 
sementes armazenadas 

 
1985 

Maria Lucia 
Crochemore 

Restrepo 

Efeito de fungicidas em semente 
de feijão em relação a qualidade 
inicial e o armazenamento 

 
1985 

Mario Canto 
Lopes de 
Oliveira 

Efeito residual em forrageiras de 
herbicidas utilizados na cultura da 
soja (Glycine max (L.) Merrill) 

 
1985 

Francisco 
Amaral Villela 

Adaptação de separador de espiral 
para remover sementes de 
plantago e rumex das de alfafa, 
cornichao e trevo branco 

 
 

1985 

Ricardo 
Carmona 

Rendimento e qualidade de 
sementes de Stylosanthes 
macrocephala e Stylosanthes  
capitata em função de época e 
método de colheita 

 
1985 

Rosângela 
Cavalcanti  

Efeito de protetores na germinação 
e emergência de sementes de soja 
(Glycine max (L.) Merrill) 

   



 Amorim  
 
 

1985 

Avelar 
Damasceno 

Amorim 

Avaliação da qualidade da 
semente de feijoeiro (Phaseolus 
vulgaris L.) utilizada pelos 
agricultores de 10 municípios na 
macrorregião Pelotas/EMATER-
RS 

 
1985 

Celso Antonio 
Dal Piva 

Avaliação das metodologias para o 
teste de envelhecimento precoce 
em feijão (Phaseolus vulgaris L.) 

 
1985 

Oscar Benitez 
Fetschenko 

Produtos hidrófobos e fungicida 
em relação ao armazenamento de 
sementes de soja 

 
 

1985 

Daniel 
Fernandes 

Franco 

Testes de vigor na avaliação da 
qualidade fisiológica de sementes 
de sorgo (Sorghum bicolor L. 
Moench) armazenadas em 
condições controladas 

 
 

1986 

Juan Celestino 
Molina Moreno 

Avaliação de testes de vigor em 
sementes de milho e suas 
relações com a emergência a 
campo 

 
1986 

Carlos Alberto 
Silveira da Luz 

Secagem de sementes de arroz 
em secador intermitente lento 

 
1986 

Márcio Ferreira 
Pelegrini 

Maturação das sementes e 
dessecação química do feijoeiro 
em cultivo de inverno  

 
 

1986 

Lúcia Salengue 
Sobral 

Estabelecimento de métodos para 
análise de germinação de 
sementes poligérmicas de 
beterraba açucareira (Beta vulgaris 
L.) 

 
 

1986 

Domingo Vida 
Costa Filho 

Germinação de sementes de 
cebola (Allium cepa L.) sob 
diferentes tensões de água em 
solos do estado do Paraná 

 
 

1986 

José Neumar 
Franceliano 

Avaliação da qualidade das 
sementes de soja (Glycine max 
(L.) Merrill) e comparação das 
classes básicas, fiscalizadas e 
sementes próprias 

 
1986 

Carlos Augusto 
Pereira Motta 

Comparação de testes de vigor em 
sementes de soja com a 
emergência das plântulas a campo 

 
1986 

Enzo Raul 
Benech 

Bounous 

Comparação de métodos para 
secagem de sementes de azevém 
anual (Lolium multiflorum Lam.) 

   

   



1987 Danton 
Camacho 

Garcia 

Influência da competição de 
plantas daninhas no rendimento e 
qualidade fisiológica de sementes 
de cebola (Allium cepa L.)  

 
1987 

Luiz Carlos 
Miranda 

Armazenamento de sementes de 
soja em embalagens permeáveis e 
semipermeáveis, no centro-oeste e 
nordeste brasileiro 

 
1987 

Zilda de Fátima 
Sgobero 
Miranda 

Avaliação da qualidade de 
sementes de berinjela (Solanum 
melongena L.) 

 
 

1987 

Ramiro Ibañez 
Almanza 

Utilização de óleo queimado e 
paraquat na dessecação e seus 
feitos na qualidade de sementes 
de soja durante o armazenamento 

 
 

1988 

Valdir 
Fiegenbaum 

Avaliação da qualidade fisiológica 
de sementes de feijoeiro 
(Phaseolus vulgaris L.), submetido 
a défice hídrico durante a floração 

 
 

1988 

Ismael 
Camargo 
Buitrago 

Perdas e qualidade de sementes 
de feião beneficiadas em 
máquinas de ar e peneira e mesa 
de gravidade 

 
 

1988 

Telmo Antonio 
Tonin 

Utilização de sementes de soja 
(Glycine max L. Merrill) com 
tegumento impermeável a água, 
visando a qualidade fisiológica da 
semente 

 
1988 

Gerardo 
Guevara 

Rodrigues 

Efeitos da seca-aeração no 
armazenamento de sementes de 
arroz em condições ambientais 

 
1988 

Tania Maria 
Gimenez 
Sampaio 

Conservação de sementes de 
pessegueiro (Prunus persica L. 
Batsch) submetidas a diferentes 
condições de armazenamento 

 
 

1988 

Nevio Henrique 
Pasin 

Avaliação dos componentes de 
rendimento e qualidade fisiológica 
de sementes de feijão produzidas 
sob condições de défict hídrico 

 
 

1988 

Adriana Rita 
Salinas 

Efeito de estresse hídrico sobre o 
comportamento de cinco genótipos 
de soja (Glycine max L. Merrill) e 
avaliação da qualidade fisiológica 
das sementes produzidas 

 
1988 

Vicente 
Gianluppi 

Influência do peso de 1000 
sementes na qualidade fisiológica 

   

  



   de azevém anual (Lolium 
multiflorum Lam.) 

 
1988 

Hector Vicente 
Ramirez 
Benitez 

Tratamento de sementes no 
controle de doenças e pragas de 
arroz durante seu estado inicial 

 
 

1989 

Ramiro Enrique 
Aligaza Lopez 

Avaliação de testes de vigor em 
sementes de feijão e suas 
relações com a emergência a 
campo 

 
1989 

Osmar Paulo 
Beckert 

Armazenamento de sementes de 
feijão no Planalto Norte de Santa 
Catarina 

 
 

1989 

Celerino Rivera 
Veja 

Efeito do método de secagem 
sobre a qualidade de sementes de 
arroz (Oryza sativa L.) 

 
1989 

Gilberto Jaime 
Zimmer 

Seca-aeração para sementes de 
arroz 

 
1989 

Joseli Stradioto 
Neto 

Influência da qualidade fisiológica 
e sanitária da semente sobre a 
produção de mudas de cebola 
(Allium cepa L.) 

1990 Hernandes 
Werner 

Densidade de semeadura e 
manejo de cortes na produção de 
sementes de trevo branco 
(Trifolium repens L.) cv. BR-1 
Bagé 

1990 Elcio Luiz 
Perreto 

Avaliação das sementes, plântulas 
e plantas de arroz daninho 

1990 Angelita Shirley 
Gomes Infantini 

Testes de vigor em sementes de 
cornichão (Lotus corniculatus L.) e 
sua correlação com a emergência 
à campo 

1990 André Luiz 
Napoli 

Utilização de paraquat e óleos, 
queimado e de soja, na 
uniformização da maturação e 
seus efeitos na qualidade de 
sementes de cornichão (Lotus 
corniculatus), após cinco meses de 
armazenamento 

1990 Edmundo 
Donizete Neri 

Época de colheita e qualidade de 
sementes setária Setária 
sphacelata (Schum.) Stapf et 
Hubbard cv. KAZUNGULA 

 Alcimar Antônio Metodologia para a determinação 

1990  Martinazzo  do potencial de fissura em 
sementes de arroz 

 
 

1991 

 
 

Marlove Fátima 
Brião Muniz 

 
 
Controle de microorganismos 
associados a sementes de tomate 



através do calor seco 
 

1991 
Simon Antonio 
Ampuño Muñoz 

Separação de arroz vermelho pela 
translucidez e implicações na 
qualidade de sementes de arroz 

 
1991 

Hernando 
Montenegro 

Torres 

Avaliação de metodologia na 
condição do teste de pH do 
exsudato para sementes de soja e 
milho 

 
1991 

José Carlos 
Monken Menon 

Avaliação de qualidade física e 
fisiológica de sementes de soja 
(Glycine max (L.) Merrill), 
produzidas no estado do Paraná 

 
1991 

Maria Lucy 
Rivero Tames 

Testes rápidos na avaliação de 
qualidade fisiológica de sementes 
de Brachiaria decumbens 

 
1991 

Francisco 
Tenório Falcão 

Pereira 

Efeitos da secagem intermitentes 
na qualidade de sementes de 
milho (Zea mays L.) 

 
1991 

Marelite Glacir 
Scherer 

Armazenamento a curto prazo de 
sementes de feijão e milho em 
embalagens resistentes a umidade 

1991 Gerardo Cesar 
Camps Grecco 

Caracterização de 20 cultivares de 
soja (Glycine max (L.) Merrill), 
através de eletroforese e 
características morfológicas e 
agronômicas 

 
 

1991 

Vivian Brusius Épocas de semeadura, manejo de 
cortes e adubação nitrogenada 
sobre a qualidade e quantidade de 
forragem e sementes de Setaria 
sphacelata cv. Kazungula 

 
1992 

Antonio Carlos 
Peters 

Avaliação de testes de vigor em 
sementes de arroz e suas relações 
com a emergência a campo 

 
1992 

Gilberto 
Antônio 
Peripolli 

Bevilaqua 

Desempenho de sementes de 
arroz irrigado tratadas com 
regulador de crescimento 

 
1992 

Paulo Renato 
Trotta de Paula 

Secagem de sementes de soja em 
baixas temperaturas e pequenos 
fluxos de ar 

 
1992 

Celso 
Cappellaro 

Qualidade de sementes de feijão 
armazenadas em embalagens 
resistentes a troca de umidade 

 
1992 

Clarisse 
Azevedo 

Petermann 

Avaliação da maturação e 
qualidade fisiológica de sementes 
de beringela (Solanum melongena 
L.) 

 
1993 

Dirk Ahrens Flutuações de umidade e 
qualidade de semente de soja 



durante o retardamento de colheita 
 

1993 
Divânia de 

Lima 
Avaliação da viabilidade e vigor de 
sementes de cebola (Allium cepa 
L.) 

1993 Rosa Neli 
Bento de 
Andrade 

Interação entre armazenamento e 
qualidade física e fisiológica de 
sementes de cenoura 

 
1993 

Adroaldo Pedro 
de Andrade 

Condicionamento osmotico de 
sementes de cenoura (Daucus 
carota L.) em diferentes níveis de 
NaCl 

 
1993 

Wolmer Brod 
Peres 

Desempenho da selecionadora 
eletrônica de sementes pela 
translucidez, na separação do 
arroz vermelho 

 
1993 

Celso Luiz 
Stumpf 

Potencial do armazenamento de 
sementes de cebola (Allium cepa 
L.) enlatadas com baixos teores de 
umidade 

 
1993 

Luiz Francisco 
Gnoatto 

Qualidade fisiológica das 
sementes de milho produzidas sob 
diferentes períodos de 
encharcamento do solo em três 
estádios de desenvolvimento das 
plantas 

 
1993 

Saturnino 
Marca Vilca 

Estabelecimento da metodologia 
para análise de sementes de 
quinoa (Chenopodium quinoa 
Willd) 

 
1993 

Maria Clarete 
Rossini 

Caracterização de 26 cultivares de 
soja (Glicine max (L.) Merril) 
recomendadas para a região sul - 
Brasil 

 
1994 

Helton Hamer Colheita mecânica de sementes de 
soja 

 
1994 

João Lopes 
Firmino 

Maturação e qualidade fisiológica 
de sementes de cerejeira (Torresia 
acreana Ducke) 

 
1994 

Oscar José 
Smiderle 

Qualidade física e fisiológica de 
sementes de arroz irrigado, 
submetidas ao ataque de insetos 
durante o armazenamento 

1994 Pedro Moreira 
da Silva Filho 

Desempenho de plantas e 
sementes de soja classificadas por 
tamanho e densidade 

1994 Salvador 
Barros Torres 

Verificação da heterogeneidade 
em lotes de sementes de arroz 

1994 Marco Antonio  Secagem estacionária de 

 Sedrez Rangel  sementes de arroz com ar 
ambiente 



1994 Antonio 
Semente 
Gaspar 

Desempenho de sementes de 
arroz submetidas a altas 
temperaturas 

1995 Bruno Ricardo 
Scheeren 

Armazenamento de sementes de 
soja pelo sistema a frio no centro-
oeste do Brasil 

1995 Dirceu Luiz 
Broch 

Regulador de crescimento (AG3) 
em arroz pré-germinado 

 
1995 

Alexander 
Chavez 
Cabrera 

Teste de pH do exsudato massal 
para sementes de milho 

1995 Tânia Maria da 
Silva 

Colheita e armazenamento de 
sementes de Ruppia marítima 

 
1996 

Maria Fernanda 
Otero 

Outomuro Trigo 

Termoterapia como controle de 
fungos associados à sementes de 
cenoura (Daucus carota L.) 

 
1996 

Antonieta 
Laurinda 

Francisco Bias 

Avaliação da qualidade fisiológica 
de sementes de feijão vigna 

1996 Luiz Felipe 
Navia Trigo 

Efeito do conteúdo de fósforo da 
semente no rendimento da soja 

1996 Francisco Motta 
Bicca 

Qualidade de sementes de arroz 
beneficiadas em mesa de 
gravidade 

 
1996 

Jean Carlo 
Possenti 

Separação de sementes de aveia 
preta de sementes de trigo em 
máquina de ar e peneiras e mesa 
de gravidade 

 
1996 

Cleiton Stigger 
Perleberg 

Influência da termoterapia na 
qualidade sanitária e fisiológica de 
sementes de arroz (Oryza sativa 
L.) 

 
1996 

Geremias 
Vargas de 

Mellos 

Teste do pH do exsudato para 
sementes de azevém 

 
1996 

Adilson Lopes 
Lima 

Efeito de bioprotetores no controle 
de patógenos e no desempenho 
de sementes de milho 

 
1997 

Maria da Guia 
Fonsêca 

Avaliação da qualidade de 
sementes de azevém anual 
(Lolium multiflorum Lam.) no Rio 
Grande do Sul 

 
1997 

Fernando 
Fumagalli 
Miranda 

Qualidade de sementes de trigo 
(Triticum aestivum L.) 
armazenadas com diferentes 
níveis de umidade no vácuo 

1997 Walter Araújo 
Motta 

Método contínuo de secagem para 
sementes de arroz 

   
 Ednna Santos Emergência de Pinus taeda L. em 



1997 Brum semeadura direta a diferentes 
profundidades 

 
1997 

Maria Letícia 
Romano Filha 

Alta temperatura de secagem na 
qualidade de sementes de milho 
(Zea mays L.) 

 
1997 

João Alberto 
Guerra da 

Rocha 

Testes de envelhecimento precoce 
para sementes de triticale 

 
 

1997 

Angélica Brod 
Rodo 

Testes de vigor em sementes de 
tomate (Lycopersicon 
lycopersicum (L.) Karsten) com 
ênfase ao teste de condutividade 
elétrica 

 
1997 

Volmir 
Frandoloso 

Utilização do forno de microondas 
para determinação do grau de 
umidade de sementes de cebola, 
cenoura e tomate 

1998 Luiz Fernando 
Van Der Laan 

Elementos para o planejamento de 
unidades de beneficiamento de 
sementes 

 
1998 

Elbio Treicha 
Cardoso 

Padrões eletroforéticos de 
cultivares de trigo recomendadas 
para região sul do Brasil 

 
1998 

Eliseu Binneck Peletização e aplicação de 
molibdênio em sementes de trevo 
branco (Trifolium repens L.) 

 
1998 

Rosemery 
Carleti 

Jasmonato: influência na 
germinação de sementes de alface 

 
1998 

Cirilo Nélson 
Enrique Molas 

Gonzales 

Variação e associação de 
características de desenvolvimento 
da semente de genótipos de trigo 

 
1998 

Fábio Corrêa 
Martins 

Peso volumétrico de sementes de 
arroz (Oryza sativa L.) 

 
1998 

Ana Maria 
Alquati 

Gonzalez 

Teste de condutividade elétrica em 
sementes de arroz 

 
1998 

Neusa Rosani 
Stahlschmidt 

Lima 

Avaliação da qualidade de 
sementes de arroz produzidas com 
diferentes fontes de nitrogênio e 
épocas de aplicação de potássio 

   
 
 
 

Márcio Mota 
Nunes 

Susceptibilidade à germinação na 
espiga e qualidade fisiológica de 
sementes de trigo (Triticum 
aestivum L.) recomendadas para o 
cultivo no Rio Grande do Sul  

   
 
 
 

Fabianne 
Valéria de 
Sousa 

Absorção de água pela semente 
de soja e milho durante o 
armazenamento 



 
 
 
 
 

1999 

Elaine 
Gonçalves 
Rech 

Avaliação rápida da qualidade 
fisiológica de sementes de ervilha 

Claudinei 
Nunes de 
Almeida 

Gestão da qualidade no processo 
de limpeza de sementes de arroz 

 
Adriana Paula 
D´Agostini 
Contreras 
Rodrigues 

Época de colheita e qualidade de 
sementes de teosinto (Zea 
mexicana, Shrader) 

Rogerto 
Antonio Bee 

Qualidade fisiológica de sementes 
de abóbora (Cucúrbita pepo L. var. 
melopepo) armazenadas no vácuo 

Mario Alberto 
Angelo Levien 

Avaliação dos caracteres 
quantitativos e da qualidade 
fisiológica das sementes de três 
genótipos de feijão-miúdo (Vigna 
unguiculata (L.) Walp) 

Iara Furquim 
Guimarães 

Avaliação de métodos de 
superação de dormência em 
sementes de arroz 

José Francisco 
Vieira Martins 

Desenvolvimento da dormência 
em sementes de aveia preta 
(Avena strigosa Schreb) 

Flávio Luís 
Fromming Bock 

Envelhecimento rápido, natural e 
priming em soja: resposta ao nível 
molecular 

Sandro Bonow 

 
Caracterização e análise de 
pureza varietal em genótipos de 
Oryza sativa L. através de 
isoenzimas 

 
 
 

2000 

Fabrício 
Schwanz da 
Silva 

Avaliação do separador de 
cilindros no beneficiamento de 
sementes de cevada 

Ciro Porto 
Cunha 

Determinação da época de 
colheita de sementes de trevo 
persa (Trifolium resupinatum L.) 
cv. Kyambro 

Cledi Cristina 
Negrão 

Efeito do retardamento de 
secagem e do armazenamento 
sobre a qualidade fisiológica e 
sanitária de sementes de azevém 
anual (Lolium multiflorum Lam.), 
colhidas com alta qualidade 

 Germano Dias 
Hadler 

Plantas de arroz irrigado tratadas 
com ácido giberélico 

Cristina 
Leonhardt 

Maturação fisiiológica de sementes 
de tarumã-de-espinho 



(Citharexylum montevidense 
(Spreng.) Moldenke - 
VERBENACEAE) 

 
Gustavo 
Marchant da 
Maia 

Peso e qualidade fisiológica de 
sementes de arroz durante o 
armazenamento 

  

 
 
 
 
 
 

2001 
Teresinha 
Roversi 

Avaliação de métodos de 
superação da dormência em 
sementes de acácia negra (Acacia 
meamsii de WILD.) sobre o 
desempenho de germinação em 
laboratório, emergência e 
desenvolvimento inicial em viveiro 

Paulo Trajano 
Burk Santos 
Melo 

Estudo da cadeia de produção de 
sementes de trevo branco 
(Trifolium repens L.), cornichão 
(Lotus corniculatus L.) e lótus el 
rincon (Lotus subbiflorus Lag.) 

Cláudio Gilnei 
Lilge 

Identificação de sementes de arroz 
transformado geneticamente 
resistente ao herbicida glufosinato 
de amônio 

Gustavo 
Martins da Silva 

Densidade de semeadura e época 
de colheita sobre o rendimento e a 
qualidade de sementes de 
cevadilha (Bromus auleticus 
Trinius) 

Álvaro Oliveira 
Rodrigues 

Desuniformidade de maturação e 
qualidade de sementes de arroz 
(Oryza sativa L.) 

Cezar Augusto 
Rubin 

Efeito do aluminio silicato sobre a 
qualidade fisiológica e sanitária de 
sementes de cevada 

Márcio Silveira 
da Silva 

Avaliação da qualidade de 
sementes fiscalizadas de aveia-
preta (Avena strigosa Schreb) 
produzidas no Rio Grande do Sul 

Malba Leão 
Ferreira 

Influência da peletização na 
qualidade de sementes de fumo 
(Nicotiana tabacum L.) 

Paulo César  Armazenamento em sistema a frio  
 Cardoso 

de sementes de soja (Glycine max   

 (L) Merrill) tratadas com fungicida 

Tassel 
Mirapalhete 

Efeito do retardamento da colheita 
sobre a qualidade das sementes 



Cardozo de aveia branca (Avena sativa L.) 

Oberto Vogel 
Classificação de sementes de soja 
por tamanho e densidade 

Daniel 
Guimarães 

Simulação de secagem a baixas 
temperaturas (S.S.B.T.) sistema 
automatizado de controle 

Teresinha 
Roversi 

Avaliação de métodos de 
superação da dormência em 
sementes de acácia negra (Acacia 
meamsii de WILD.) sobre o 
desempenho de germinação em 
laboratório, emergência e 
desenvolvimento inicial em viveiro 

 

Rita Hermínia 
Vaz de Souza 
Tamanini 

Efeito do pastejo e da época de 
colheita na qualidade fisiológica e 
armazenamento de sementes de 
cevadilha vacariana (Bromus 
auleticus Trinius) 

 

Cleci Dezordi 

Inoculação de fungos em 
sementes de arroz (Oryza sativa 
L.) sob restrição hídrica 

 

Hilton Grimm 

Qualidade de sementes de arroz 
(Oryza sativa L.) colhidas em 
diferentes sistemas de fluxo de 
trilha e separação 

 

Geri Eduardo 
Meneghello 

Semeadura direta em campos 
abandonados de timbaúva 
(Enterolobium contortisiliquum 
(Vell.) Morong.), canafístula 
(Peltophorum dubium (spreng.) 
Taub.) e cedro (Cedrela fissilis 
Vell.) 

2002 Claudio Athaíde 
Ferreira Franz 

Potencial de armazenamento de 
arroz descascado 

 Marcelo 
D´Arriaga de 
Medeiros 

Sementes de arroz produzidas 
com diferentes tratamentos e 
épocas de semeadura 

 Alexandre 
Ferreira de 
Macedo 

Secagem intermitente rápida de 
sementes de azevém (Lolium 
multiflorum Lam.) 

 

Daniel da Silva 
da Silveira 

Eficiência e eficácia do separador 
eletrônico e qualidade fisiológica 
em sementes de arroz 
descascadas 

 

Ana Carolina 
Silveira da Silva 

Avaliação da qualidade fisiológica 
de sementes de trigo (Triticum 
aestivum L.) por condutividade 
elétrica através de um analisador 
automático modelo IRUTRON-
2000 



 José Sérgio 
Velasquez 
Carrera 

Setor de sementes de batata na 
região andina do Equador 

2002 
Rodrigo 
Ferreira 
Machado 

Desempenho de aveia-branca 
(Avena sativa L.) em função do 
vigor de sementes e população de 
plantas 

 
Carlos Ovídio 
Paiva Aguero 

Caracterização de cultivares de 
soja através de técnica de 
eletroforese 

 

Norberto 
Bastos Morsch 

Ácido salicílico: qualidade 
fisiológica e alterações 
bioquímicas induzidas em 
sementes de trigo (Triticum 
aestivum L.) cv. Fundacep 

 
Rodrigo Borba 
Moglia 

Transferência da matéria seca dos 
cotilédones para eixo embrionário 
de Vigna unguiculata (L.) Walp 

 Everton 
Maksud 
Medeiros 

Revestimento de sementes de 
cenoura (Daucus carota L.) cv. 
Tropical no beneficiamento 

   

 
Sérgio Moacir 
Hübner 
Schneider 

Dessecação química, antecipação 
de colheita e qualidade de 
sementes de soja em Alto Garças, 
MT 

 
Luiz Carlos 
Pascuali 

Efeitos da irradiação gama de 
60CO em sementes de milho (Zea 
mays L.) 

 Fábio Luís 
Lopes 
Jacobsen 

Testes de vigor em sementes de 
arroz 

 
Antonio Pablo 
López Acosta 

Qualidade fisiológica e sanitária de 
sementes de algodoeiro 
deslintadas 

2003 

Santhiago dos 
Santos Vaz 

Tratamentos térmicos com alta 
temperatura para superação da 
dormência de sementes de arroz 
irrigado 

 
Catia Maria 
Romano 

Peletização de sementes de 
Eucalyptus grandis W. Hill ex 
Maiden e Eucaluptus saligna Sm 

 Miriam 
Fernandes 
Brancão 

Tratamento de sementes de feijão 
miúdo com fungicidas 

 Márcio 
Pacheco da 
Silva 

Metodologias para identificação de 
sementes de arroz mutante 
tolerante ao herbicida imazethapyr 

 Fábio Almeida 
de Freitas 

Dissimilaridade genética em arroz 
(Oryza sativa L.) quanto a 



toxicidade de alumínio 
2003 

Clóvis José 
Cardoso de 
Ávila 

Componentes do rendimento de 
sementes de feijão-miúdo (Vigna 
unguiculata (L.) Walp) genótipo 
"amendoim" em resposta à três 
densidades de semeadura e três 
espaçamentos entre linhas 

 
Juliano 
Zambrano 
Schuch 

Qualidade fisiológica e sanitária de 
sementes de arroz com diferentes 
graus de umidade, tratadas com 
fungicida 

 
Paulo Cesar 
Camilo 

Classificação de sementes de soja 
em peneiras planas de perfuração 
redonda 

 
Enio Pedó 

Dessecação na cultura do arroz 
irrigado 

 
Claudete Izabel 
Funguetto 

Detecção de sementes de soja 
tolerante ao herbicida glifosato, 
através de bioensaios 

   

 Pascual 
Gonzales 
Sanabria 

Qualidade e origem de sementes 
de soja utilizadas no Paraguai 

 

Valdinei Sofiatti 

Uso de ethephon e controle de 
doenças de final de ciclo afetando 
a produção e a qualidade de grãos 
e sementes de arroz 

 
Caroline 
Jácome Costa 

Condicionamento osmótico e 
envelhecimento acelerado em 
sementes de beterraba 

 Eduardo 
Augusto 
Ferreira de 
Menezes Filho 

Eficiência do sistema drygêmeos 
na secagem de azevém anual 

2004 Giancarlo 
Fagundes dos 
Santos Silva 

Influência da época de semeadura 
na qualidade da semente de arroz 
(Oryza sativa) 

 

Olavo Arsego 

Recobrimento de sementes de 
arroz com soluções sintéticas de 
ácido giberélico, fungicidas e 
polímero 

 Alexandre 
Moreira da 
Silva 

Germinação de sementes de 
maracujá amarelo em diferentes 
temperaturas e substratos 

 Cristina dos 
Santos 
Madruga 
Cunha 

Comparação de métodos na 
detecção de sementes de soja 
geneticamente modificada 
tolerante ao glifosato 

2004 Luiz Carlos da 
Silva 

Avaliação do potencial de 
armazenamento de sementes de 



açoita-cavalo (Luehea divaricata 
Mart.-Tiliaceae) 

 

Sabrina Mecca 
de Menezes 

Métodos baseados na atividade de 
enzimas para detecção de soja 
geneticamente modificada 
tolerante ao glifosato 

 

Denise Meza 
de Miranda 

Bioensaios na detecção e 
quantificação de sementes de soja 
geneticamente modificada 
resistente ao glifosato em 
amostras convencionais de 
sementes 

 

Gustavo Lüdtke 
Falck 

Recobrimento de sementes de 
Pinus elliotti Engelm como 
alternativa para semeadura direta 
em campo 

 

Elias Abrahão 
Jacob Júnior 

Análise do processo de 
classificação e da qualidade 
fisiológica em sementes de milho 
híbrido 

 

Paula Fernanda 
Vaz de Ávila 

Teste de envelhecimento 
acelerado na avaliação do 
potencial fisiológico de sementes 
de rabanete 

 
Leandro 
Damero 
Cantarelli 

Distribuição espacial e 
comportamento individual de 
plantas em populações de soja em 
função do vigor das sementes 

2005 Eberson 
Diedrich 
Eicholz 

Monitoramento da secagem de 
sementes de milho em secador 
estacionário 

 
Alexandre 
Moscarelli 
Levien 

Secagem estacionária de 
sementes de soja utilizando ar de 
secagem com variações na 
umidade relativa 

 

Rodrigo Bays 

Recobrimento de sementes de 
soja com fungicida, 
micronutrientes e polímero 

 

Vladimir 
Adalberto Picoli 

Influência de diferentes níveis de 
hidratação na qualidade fisiológica 
e sanitária de sementes de 
azevém-anual (Lolium multiflorum 
Lam.) 

 
Demócrito 
Amorim Chiesa 
Freitas 

Desempenho da mesa 
termogradiente e a avaliação de 
genótipos de arroz durante à baixa 
temperatura 

 
Carla Lima 
Corrêa 

Sobrevivência de Bipolaris oryzae 
em sementes de arroz 
armazenadas sob duas condições 



ambientais 
 

Ana Laura 
Pereira Amato 

Avaliação da qualidade fisiológica 
de sementes de azevém anual do 
banco de sementes do solo 

 
Rafael da Silva 
Christ 

Competição e adubação no 
desempenho de sementes de 
arroz 

 

Clauber Mateus 
Priebe Biervald 

Desempeno fisiológico e 
metabolismo de sementes de soja 
convencional e transgênica 
submetidas ao glifosato 

 

Gilberto Demari 
Alves 

Densidade da semente e umidade 
do solo no estabelecimento de 
azevém anual (Lolium multiflorum 
Lam.) 

 
Daniela 
Hernandes 
Mansour 

Indução de mutação em arroz e 
seleção de possíveis mutantes 
para dormência e tolerância ao frio 
na germinação 

2006 

Igor Kohls 

Distribuição espacial e 
variabilidade entre plantas em 
populações de arroz, em função 
da qualidade fisiológica das 
sementes 

 

Chéops 
Teixeira Bastos 

Estimação de um modelo 
econométrico para os custos 
variáveis de semente certificada 
de soja: uma evidência empírica 

 Viviane 
Inveninato Vahl 

Embebição de sementes de arroz 
com diferentes fontes de potássio 

 
Flávia Feijó 
Caldeira 

Qualidade de sementes de arroz 
híbrido tratadas com fungicida e 
ácido giberélico 

 
Gizele Ingrid 
Gadotti 

Beneficiamento em mesa 
densimétrica e desempenho de 
sementes de tabaco 

 Eduardo Leite 
Soares 

Ordem das umbelas e qualidade 
de sementes de cenoura 

 
Letícia dos 
Santos Hölbig 

Recobrimento e condicionamento 
fisiológico de sementes de cebola 
e cenoura 

 

Clarissa Santos 
da Silva 

Qualidade de sementes de arroz 
tratadas com fungicida e 
armazenadas com diferentes 
graus de umidade 

 

Liliane Márcia 
Mertz 

Caracterização morfo-fisiológica e 
identificação de fragmentos de 
cDNA diferencialmente expressos 
em tegumentos de sementes de 
soja com permeabilidade 



contrastantes 
 

Rudineli Ribeiro 
Carvalho 

Padronização de sementes de soja 
em peneiras de furos redondo e 
oblongo com variação no fluxo de 
alimentação 

 Airam 
Fernandes da 
Silva 

Qualidade fisiológica de sementes 
de cevada cervejeira influenciada 
pelo retardamento de colheita 

2007 
Liziane Silva 
Goulart 

Vigor de sementes de rúcula 
(Eruca sativa L.) pelo teste de 
deterioração controlada 

 
Fábio Schaun 
Härter 

Aplicação de cálcio e silício na 
produção e qualidade de sementes 
de soja  

 
Fernando 
Augusto 
Henning 

Mapeamento genético de 
caracteres do tegumento da 
semente de soja e análise in silico 
de marcadores microssatélites 

 Marcus Davi 
Ferreira 
Teplizky 

Época e horário de aplicação de 
fungicida sobre a qualidade de 
sementes de arroz 

 
Fabio 
Mielezrski 

Comportamento de plantas de 
arroz híbrido em funçao da 
qualidade fisiológica das sementes 

 Fabrício Becker 
Peske 

Desempenho de sementes de soja 
recobertas com fósforo 

 

Jackson Zuchi 

Características agronômicas de 
cultivar de mamona em função da 
época de semeadura 

 

Rosane Fátima 
Baldiga 

Qualidade de sementes de milho 
híbrido tratadas com inseticidas 
durante o período de 
armazenamento 

 
Andréia da 
Silva Almeida 

Bioativados na qualidade 
fisiológica de sementes de 
cenoura 

2008 
Ricardo 
Figueiredo 
Cavalheiro 
Leite 

Efeito da aplicação de boro, em 
diferentes épocas do cultivo, sobre 
o rendimento e a qualidade 
fisiológica de sementes de arroz 
irrigado 

 

Rodrigo Castro 
Soares 

Determinação do ponto de 
maturidade fisiológica em 
sementes de cultivares de arroz 
irrigado (Oryza sativa L.) e 
variação da qualidade fisiológica 
das sementes em partes da 
panícula 

 Luciana Regina 
Lauxen 

Desempenho fisiológico de 
sementes de algodão tratadas com 



tiametoxam 
 

Ingrid Campelo 
Goebel 

Tratamento de sementes e 
densidade de semeadura em arroz 
irrigado 

 

 

 

 

Doutorado Acadêmico 

Ano de Defesa Nome do autor Título do trabalho 

 
1994 

Ademir dos 
Santos Amaral 

Desenvolvimento de tecnologia para 
avaliação rápida da qualidade da 
semente de arroz 

 
1994 

Antonio Carlos 
Souza 

Albuquerque 
Barros 

Sobrevivência de sementes de 
arroz vermelho em solo e água 

1995 Manoel de 
Souza Maia 

Secagem de sementes de azevém 
anual (Lolium multiflorum Lam.) com 
ar ambiente forçado 

1995 Dario Munt de 
Moraes 

Influência do metribuzim sobre o 
crescimento da planta e qualidade 
fisiológica da semente de soja 

 
1996 

Gilberto Antônio 
Peripolli 

Bevilaqua 

Tratamento de sementes de 
cenoura com reguladores de 
crescimento 

 
1996 

Adriana Rita 
Salinas 

Fisiologia da deterioração de 
sementes de soja (Glycine max L. 
Merril) durante o armazenamento 

 
1996 

Vera Delfina 
Colvara Mello 

Qualidade fisiológica de sementes 
de arroz sob condições de secagem 
estacionária e contínua 

 
1996 

Eva Choer Padrões isoenzimáticos na 
identificação de análise de pureza 
varietal de cultures de Phaseolus 
vulgaris L. 

1996 Dóris Maria 
Irigon Amaral 

Desempenho fisiológico de 
sementes de louro (Cordia 
trichotoma (Veloso) Arrabida ex 
Stend) 

1996 José Galli Sobre a inadequação da lei de 
proteção de cultivares em arroz 
(Oryza sativa L.) 

 
1997 

Pedro Lima 
Moncks 

Produção de sementes de milheto 
(Pennisetum glaucum (L.) R.Br.) 
submetido a manejo de cortes e 
épocas de colheita 



 
1997 

Heloísa Santos 
Fernandes 

Os testes de vigor no melhoramento 
da qualidade de sementes de 
pimentão (Capsicum annuum L.) 

1997 Walcir Brasil 
Vaz Corvello 

Maturação fisiológica e conservação 
de sementes de cedro (Cedrela 
fossilis Vell) 

1997 Gladis Rosane 
Medeiros Rota 

Colletotrichum gloeosporioides f. sp. 
em sementes de cebola (Allium 
cepa L.) 

1997 Divânia de Lima Influência de alta temperatura de 
secagem em sementes de arroz 

   

 
1998 

Valéria Cristina 
Campos 

Metodologia do teste de frio para 
avaliação da qualidade fisiológica 
de sementes de arroz 

 
1998 

Pedro Moreira 
da Silva Filho 

Influência da temperatura de 
secagem em sementes de trigo 

 
1998 

Antônio Dias 
Robaina 

Os testes de vigor no melhoramento 
da qualidade de sementes de 
pimentão (Capsicum annuum L.) 

 
1998 

Moacir Cardoso 
Elias 

Efeito da espera para secagem e do 
tempo de armazenamento na 
qualidade de sementes e grãos de 
arroz irrigado 

 
Luís Osmar 
Braga Schuch 

Vigor das sementes e aspectos da 
fisiologia da produção em aveia 
preta (Avena strigosa Schreb) 

 

Roselaine 
Neves Bonow 

Identificação de técnicas de campo 
e de laboratório para auxiliar na 
caracterização de cultivares de 
aveia (Avena spp.) 

 

Luís Felipe 
Navia Trigo 

Estudo dos fatores relacionados 
com a germinação e o vigor inicial 
de sementes de triticale (X 
Triticosecale WITTMACK) 

 Maria Fernanda 
Otero Outumuro 
Trigo 

Respostas de sementes de cebola 
(Allium cepa L.) ao 
osmocondicionamento 

 
 

Luiz Alberto 
Neto Madruga 

Embriogênese somática e 
caracterização molecular de plantas 
de cenoura (Daucus carota L.) 
obtidas in vitro 

1999 

Ricardo Monte 
Martins 

Levantamento da ocorrência de 
raças de Colletotrichum graminícola 
em folhas e em sementes de sorgo 
granífero na Área Experimental da 
EMBRAPA/ETB, na safra 1997/98 

 
Elton Hamer 

Desenvolvimento de sementes de 
soja no trópico úmido 

   



 
Francisco Motta 
Bicca 

Prazo de validade dos testes de 
germinação e vigor em sementes de 
soja 

 Manoel Luiz 
Brenner de 
Moraes 

Comportamento da pressão estática 
e da frente de secagem em uma 
coluna de sementes de arroz 

 Adão da Silva 
Acosta 

Diagnóstico setorial aplicado às 
empresas de sementes de trigo e 
soja no agronegócio do Rio Grande 
do Sul 

 Carlos E. 
Dominguez O. 

Sistema informal de sementes: 
causas, conseqüências e 
alternativas 

 Luiz 
Eichelberger 

Retardamento de secagem e a 
qualidade de sementes de azevém 
anual (Lolium multiflorum Lam.) 

2000 Maria da Graça 
de Carvalho 
Alcântara 

A lei de proteção de cultivares: 
aplicabilidade dos direitos de 
propriedade intelectual em 
sementes e implicações 
econômicas para Brasil e Mercosul 

 Beatriz Helena 
Gomes Rocha 

Caracterização de genótipos e 
análise de pureza varietal em 
semente de batata através de 
marcadores moleculares 

 Marta Elena 
Ângelo Levien 

Análise do potencial de mercado de 
sementes de arroz híbrido 

 Ricardo José 
Souza da Silva 

Efeito do conteúdo de fósforo da 
semente no rendimento do feijoeiro 
(Phaseolus vulgaris L.) 

 Danton 
Camacho 
Garcia 

Secagem estacionária de sementes 
de trigo com ar ambiente forçado 

 Jorge Wheliton 
Miranda Borges 

Trincamento interno, tratamento 
fungicida e qualidade de sementes 
de milho (Zea mays L.) no 
armazenamento 

 Eletisanda das 
Neves 

Fluxo de ar no processo de 
secagem de sementes de milho em 
espiga 

2001 Wolmer Brod 
Peres 

Desenvolvimento e avaliação de 
equipamento destinado ao 
revestimento de sementes 

 Angélica Polenz 
Wielewicki 

Disponibilidade de oxigênio e 
atividade enzimática no 
desenvolvimento inicial de plântulas 
de arroz 

 Beatriz Helena 
Gomes Rocha 

Teste de tetrazólio para 
identificação de sementes 
transgênicas de arroz 



 Patrícia Rocha 
Gomes 

Fertilidade do pólen armazenado e 
produção de sementes de cebola 
(Allium cepa L.) 

 Eliseu Binneck Identificação de cultivares e análise 
da pureza genética por métodos 
baseados em PCR e eletroforese de 
proteínas 

 Beatriz Marti 
Emygdio 

Caracterização da diversidade 
genética dentro e entre cultivares 
locais e comerciais de feijão 
(Phaseolus vulgaris L.) através de 
testes de vigor e marcadores RAPD 

 Simone Alves 
Silva 

Caráter "stay-green" como uma 
estratégia de rendimento e 
qualidade de semente de trigo 

 Mariane D´Avila 
Rosenthal 

Estratificação e armazenamento 
para sementes de Pinus Elliottii 
Engelm 

 Walter Araújo 
Motta 

Hidratação, condutividade elétrica e 
avaliação fisiológica de sementes 
de teosinto 

 Maria Angélica 
Moreira Silveira 

Maturação e comparação da 
qualidade fisiológica em sementes 
de calêndula (Calendula officinalis 
L.) 

2002 Paulo Dejalma 
Zimmer 

Inferências genéticas em poaceas 
de clima temperado 

 Bruno Ricardo 
Scheeren 

Vigor de sementes de soja e 
produtividade 

 Marco Antonio 
Sedrez Rangel 

Utilização de óleo de neem 
(Azadirachta indica A. Juss) na 
conservação de sementes de milho 

 Elias Sandoval 
Islas 

Fortalecimento do setor de 
sementes sobre bases de 
sustentabilidade 

 Alexandre 
Oliveira Barum 

Impacto da produção de semente 
de feijão miúdo na economia do 
município de São José do Norte-RS 

 Lia Rejane 
Silveira Reiniger 

Caracterização molecular de 
genótipos de batata com 
marcadores microssatélites 

 Candice Mello 
Romero Santos 

Modificações fisiológicas e 
bioquímicas em sementes de feijão 
envelhecidas natural e 
artificialmente 

 Elton Butierres Desempenho do mecanismo 
semeador pneumático a vácuo para 
arroz 

 Paulo Fernando 
Maier Souza 

Sistema de produção de sementes 
orgânicas 



2003 Maria de Fátima 
Zorato 

O reflexo de retenção de clorofila na 
qualidade de sementes em soja 

 Hector Vicente 
Ramirez Benitez 

Fluxo gênico através da polinização 
cruzada em arroz irrigado 

 Eliane Maria 
Kolchinski 

Vigor de sementes de soja e 
aspectos de desempenho em 
campo 

 Edson Alva 
Souza Oliveira 

Dessecantes em soja e efeitos na 
qualidade das sementes 

 Alexandre 
Gonçalves 
Porto 

Armazenamento a frio de sementes 
de soja em silo com distribuição 
radial do fluxo de ar 

 Simone Mari 
Trento 

Diplodia maydis e Diplodia 
macrospora em sementes de milho 
no Brasil 

 Beatriz 
Terezinha 
Donida 

Produção de sementes de 
alcachofra 

 Cleonice Natália 
Sguarezi 

Qualidade fisiológica e identificação 
molecular de sementes de arroz 
irrigado 

2004 João Batista 
Beltrão Marques 

Vigor de sementes e produtividade 
de arroz irrigado 

 Gustavo Martins 
da Silva 

Aspectos fisiológicos e ecológicos 
da produção de sementes de 
cevadilha vacariana (Bromus 
auleticus Trinius) 

 Francisco 
Marinaldo 
Fernandes 
Corlett 

Qualidade fisiológica de sementes 
de urucum (Bixa orellana L.) cv. 
Bico de Pato, armazenadas em 
diferentes ambientes e embalagens 

 Carla 
Medianeira 
Bertagnoli 

Detecção e quantificação de soja 
geneticamente modificada 
resistente ao glifosato em sistema 
hidropônico 

 Maria Benta 
Cassetari 
Rodrigues 

Influência da pré-hidratação em 
sementes de soja na eficiência do 
teste de condutividade elétrica 

 Ivo Marcos 
Carraro 

A empresa de semente no ambiente 
de proteção de cultivares no Brasil 

 Otávio Luís 
Mendes Levien 

Determinação do fluxo gênico entre 
cultivar transgênica e não-
transgênica em soja 

 Fernanda Costa 
Maia 

Dinâmica do banco de semente do 
solo em ecossistema campestre sob 
utilização agropecuária com soja e 
azevém anual 

 Cristina Mayumi 
Ide Guadagnin 

Ácido giberélico no tratamento de 
sementes de arroz irrigado sob 
diferentes temperaturas 



2005 Marcelo Marcos 
Müller 

Técnica de focalização isoelétrica 
na determinação de variedades de 
Helianthus tuberosus L.) 

 Rodrigo Ferreira 
Machado 

Reflexos do mecanismo de ação 
dos herbicidas na qualidade 
fisiológica e na atividade enzimática 
em sementes de arroz 

 Evaldo Cervieri 
Filho 

Desempenho de plantas oriundas 
de sementes de alto e baixo vigor 
dentro de uma população de soja 

 Daniel Silva 
Guimarães 

Desenvolvimento de módulo 
computacional para a secagem 
estacionária de sementes 

 Adriana Paula 
D´Agostini 
Contreras 
Rodrigues 

Produção de sementes de cebola 
em sistemas convencional e 
agroecológico 

 Tatiana Fuentes 
Molina 

Crioconservação em sementes de 
cebola 

 Hilton Grimm Desempenho de um mecanismo 
semeador a vácuo na distribuição 
de sementes de arroz a campo 

 Carlos Antonio 
da Costa 
Tillmann 

Modelo de sistema integrado de 
gestão da qualidade para 
implantação nas unidades de 
beneficiamento de sementes 

 Cristine Thomaz 
Saravia 

Manejo da temperatura do ar de 
secagem intermitente em sementes 
de arroz 

2006 Alisson Luís 
Bach Ferreira 

Desempenho de secadores 
contínuos perante em sistema 
intermitente 

 Maria da Graça 
Burbo Valério 

Qualidade de sementes de arroz 
analisadas no laboratório do 
Instituto Rio Grande de Arroz 
(IRGA) - Pelotas, no período de 
1991 a 2005 

 Claudete Izabel 
Funguetto 

Recobrimento de sementes de arroz 
irrigado com zinco 

 Caroline 
Jácome Costa 

Pré-hidratação de sementes de 
ervilha e sua interferência na 
avaliação do potencial fisiológico 

 Gaspar Malone Estudos fisiológicos e moleculares 
da germinação e vigor de sementes 
de arroz 

 Jean Carlo 
Possenti 

Qualidade fisiológica de sementes 
de soja enriquecidas com 
molibdênio 

 Geri Eduardo 
Meneghello 

Caracterização de proteínas 
relacionadas a sementes e 



identificação de microssatélites 
através da bioinformática 

2007 Cláudio Wrege 
Leite 

Agricultura de precisão aplicada à 
fertilidade do solo para produção de 
sementes de arroz irrigado 

 Filipa Stone da 
Fonseca 

Seleção para constituições 
genéticas de interesse a fisiologia 
de sementes em uma população 
mutante de arroz 

 Katiane da 
Rosa Gomes da 
Silva 

Alterações fisiológicas e 
bioquímicas na pré-hidratação de 
sementes de soja 

 Vitor Emanuel 
Quevedo 
Tavares 

Sistema de irrigação e manejo de 
água na produção de sementes 

 Enrique Alfredo 
Moliterno 
Parachu 

Variabilidade genética e a eficiência 
de seleção no caráter dormência de 
sementes de aveia-preta (Avena 
strigosa Schreb) 

 Everton Maksud 
Medeiros 

Maturação fisiológica e adaptação 
do teste de envelhecimento 
acelerado para sementes de fumo 

 Madelon 
Schimmelpfenni
g Lopes 

Questionamento do método de 
estufa a 105oC para a 
determinação do grau de umidade 
de sementes de arroz e soja 

 Helen Lúcia da 
Cruz Miranda 

Caracterização estrutural, obtenção 
de cDNAs e análise in silico para 
estudo do tegumento de sementes 
de soja 

2008 Mauro 
Vasconcelos 
Pacheco 

Dormência, ecofisiologia da 
germinação de sementes e 
crescimento de mudas de 
Dimorphandra mollis Benth 

 Gilberto Demari 
Alves 

Escarificação mecânica com areia 
para superação de dormência em 
sementes de acácia-negra (Acácia 
meamsii De Wild.) 

 Cibele dos 
Santos Ferrari 

Expressão diferencial de genes do 
mutante de arroz M3-202 sob 
baixas temperaturas na germinação 

 Hugo Dias da 
Costa Villas 
Bôas 

A empresa pública de pesquisa e os 
marcos legais na indústria de 
sementes 

 Maria Alejandra 
Pérez 

Maturação e armazenamento de 
sementes de amendoim 

 Rita Hermínia 
Vaz de Souza 
Tamanini 

Potencial fisiológico de sementes de 
abóbora moranga (Cucurbita 
máxima) e caserta (Cucúrbita pepo) 

 Demócrito Desempenho de genótipos de arroz 



Amorim Chiesa 
Freitas 

irrigado quanto ao frio na 
germinação e na emergência 

 Marília Tiberi 
Caldas 

Recobrimento de sementes de soja 
com fontes e doses de potássio e 
produtos protetores 

 Denise Meza de 
Miranda 

Controle químico da ferrugem 
asiática e seu efeito na qualidade 
fisiológica de sementes de soja 

2009 Valmor Antonio 
Konflanz 

Obtenção e híbridos simples de 
milho e produção de sementes para 
ambientes específicos 

 Ana Carolina 
Silveira da Silva 

Bioensaios para detecção de 
sementes de algodão transgênico 
tolerante ao herbicida glifosato 

 Ana Laura 
Pereira Amato 

Qualidade fisiológica e sanitária de 
sementes de azevém anual do 
banco de sementes do solo 

 Melissa Batista 
Maia 

Caracterização morfológica e 
agronômica em genótipos de feijão-
miúdo (Vigna unguiculata (L.) 
Walp.) ocorrentes em São José do 
Norte/RS. 

 

 

 

 


