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(GossWPi~ ~irs~t~ L. raça latifoli~ Hutch.) 

Orientador: 

Autora: ELIANA MARIA BALTIERI 

Prof. Dr. JAIRO T. M. ABRAHÃO 

Com a finalidade de se experimentar a possibi 

lidade de encapsular sementes de algodão, visando melhor di~ 

tribuição de sementes deslintadas mecanicamente pelas semea 

doras, realizou-se, no Departamento de Agricultura da Escola 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", o presente traba 

lho. Foram selecionados três agentes encapsulantes (gesso, 

calcário e calcário calcinado), combinados com cinco a 

gentes adesivos (açúcar refinado, argila, Coragum
R 

420, cau 

lim e bentonita). A encapsulação, combinando os agentes refe 

ridos, se deu em pequena betoneira, em laboratório. 

A qualidade das sementes encapsuladas foi ava 

liada segundo testes de germinação, velocidade de germinação, 

emergência em areia, emergência no campo, velocidade de eme~ 

gência e sanidade. A eficiência da encapsulação na distribui 

ção de sementes foi determinada em semeadora montada em ban 

cada, no Instituto Agronômico do Estado de são Paulo, atra 

vés da vazão em discos comuns. 
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o resultado obtido em todos os testes permite 

confirmar a hipótese: a encapsulação de sementes de algodão 

deslintadas mecanicamente é possível e aumenta a vazão de 

semeadoras, sem perda de sua qualidade fisiológica, permiti~ 

do a semeadura de precisão, que dispensa o desbaste. 
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(GossWpi~ ~irsut~ L. r. latifoli~ Hutch.) 

Author: ELIANA MARIA BALTIERI 

Adviser: Prof. Dr. JAIRO T. M. ABRAHÃO 

With the purpose to test the possibility to 

encapsulate cotton seeds aiming better distribution of de 

linted seeds by sowing machines, was carried out, in the ! 

griculture Department of Escola Superior de Agricultura 

"Luiz de Queiroz", Piracicaba, the present experimento It 

was selected three encapsulating agents (gypsum, lime and 

calcinated lime) combined with five sticking agents (refined 
R 

sugar, clay, Coragum 420, kaolin and bentonite). The en 

capsulation was processed in a small mixer at a laboratory. 

The encapsulated seed quality was evaluated in terms of ge~ 

mination, germination speed, emergence in sand, emergence in 

field, emergence speed and sanity. The encapsulation effi 

ciency in the seed distribution was determined in a test 

sowing machine, mounted bench at Instituto Agronômico do Es 

ta do de são Paulo, by its flow in usual sowing disks. 

The results obtained in ali the permitted to 

confirm the hypothesis: the encapsulation of cotton seeds, 

mechanically delimited, is feasible and increase the flow in 
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sowing machines, without any decrease in the seeds physiolQ 

gical quality, what permit a sowing with accuracy, and dis 

pense roughing. 



As sementes de algodão, com grande quantidade 

de línter, as sementes de hortaliças pequenas, leves e irre 

guIares e as sementes de forrageiras que possuem varias e~ 

truturas morfológicas como pelos, aristas e apêndices, difi 

cultam a fluidez da massa de sementes impedindo uma boa dis 

tribuição no campo. Isso exige o uso de excesso de sementes, 

e em muitas situações, operações caras e demoradas, como o 

desbaste. 

Quando há excesso de plântulas na linha e dis 

tribuição desuniforme, tanto em espaçamento quanto em profun 

didade de plantio, ocorre grande variação no período de matu 

ração devido a competição por luz, nutrientes e pela maior 

perturbação do sistema radicular provocada pela operação de 

desbaste. Isso não ocorre com as plântulas mais isoladas, 

que não foram submetidas a nenhum tipo de estresse. Em al 

guns casos, a colheita pode ser realizada numa só época, com 

melhor previsão da população final, eliminando-se a necessi 

dade da colheita parcelada e seletiva que encarece o produto 

final e prejudica o rendimento das máquinas de colheita e 

classificação. 

A semeadura de precisa0, que compreende o 

uso de sementes com máxima qualidade fisiológica e máqui 
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nas de distribuição especiais, promove grande economia de se 

mentes. 

A técnica de encapsulação de sementes pode r~ 

solver muitos problemas, principalmente nesse momento em que 

a mecanização total da agricul tura é inevitável e impresci.Q. 

dível. 

Para ARAÚJO (1986) o cultivo de hortaliças, 

com sementes encapsuladas e semeadura de precisão, requer 

70% menos sementes que a semeadura em sulcos. 

KAGOHARA (1987) afirma: "as sementes encaps~ 

ladas reduzem significativamente o custo com mão-de-obra e 

permitem programar o plantio; economiza-se semente, plant~ 

-se no espaçamento final e eliminam-se o custo e as desvanta 

gens do desbaste. Ganha-se na velocidade de plantio, unifor 

midade de maturação e colheita. No Brasil, no entanto, essa 

tecnologia vem sendo adotada muito lentamente pelos produtQ 

tes devido ao alto custo das sementes, e, principalmente, 

das plantadoras de precisão que por enquanto ainda devem ser 

importadas". 

O presente trabalho visa a confirmação da hi 

pótese: a encapsulação de sementes de algodão, deslintadas 

mecanicamente, é possível e permite -melhorar a vazao e a 

fluidez das semeadoras existentes no mercado, sem perda de 

sua qualidade fisiológica, permitindo semeadura precisa para 

eliminar o desbaste. 
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2.1. Seme~te 

A semente de algodão 
, 
e piriforme, revestida 

de pelos curtos (linter) e longos (fibras). Ao conjunto de 

sementes, linter e fibras, produto da colheita, dá-se o nome 

de algodão em caroço. A semente madura mede cerca de 10 mm 

de comprimento por 6 mm de largura, pesando entre 0,10 e 

0,13 g. 

Sua epiderme é formada por células esclerifi 

cadas, sendo que algumas se diferenciam em fibras. Abaixo da 

epiderme vem o tegumento, tecido parenquimatoso, de colora 

ção escura, duro e impermeável, conhecido como casca. Duran 

te a formação do embrião, as reservas do endosperma são con 

sumidas, tomando essas funções os cotilédones, ricos em óleo, 

substâncias protéicas e glândulas, onde existe um alcalóide 

denominado gossipol, tóxico ao homem e aos animais superiQ 

res; sua eliminação do óleo e da torta se dá durante o prQ 

cessamento industrial (ABRAHÃO, s/d). 
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As fibras são resultantes da diferenciação de 

células da epiderme da semente e são formadas em duas fases 

distintas. A primeira inicia-se mesmo antes da antese e dura 

cerca de 25 a 30 dias; caracteriza-se pelo crescimento em 

comprimento da célula (cerca de 1 mm por dia), mantendo seu 

diâmetro constante. Nessa primeira fase consta de cutícula, 

parede primária e lúmen. A segunda etapa da formação da fi 

bra caracteriza-se pela formação da parede secundária e dura, 

também, cerca de 25 a 30 dias, quando ocorre deposição de ca 

madas concêntricas e centrípetas de celulose. Assim, 50 a 60 

dias após a antese, a fibra está formada e madura, ocorrendo 

então a deiscência do fruto (ABRAHÃO, s/d). 

A semente, resultado do desfibramento mecânico 

do algodão em caroço, dos cultivares paulistas constitue-se, 

aproximadamente, de 12% de línter, 20% de casca e 62% de a 

mêndoa, além de 6% de impurezas. 

o línter constitui-se de fibras muito curtas 

(3 a 12 mm). É constituído de celulose quase pura, pectinas, 

graxas, resina e minerais. As fibras são muito curtas, gro~ 

sas e pouco resistentes, fortemente aderidas em volta da se 

mente. Após o desfibramento mecânico as sementes ainda se a 

presentam envolvidas pelo línter que corresponde a 12% do 

seu peso. 

Para ABRAHÃO (s/d) o 
~ 

deslintamento mecanico 

retira apenas 1/4 do línter que envolve as sementes. 

o línter remanescente é uma fonte de probl~ 

mas para os cotonicultores, pois além de não permitir a sepª 

ração de impurezas e sementes chochas e classificação por ta 
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manho e peso, dificulta a distribuição uniforme das sementes 

na semeadura e abriga pragas e doenças. 

A semeadura das chamadas sementes brancas 

(deslintadas mecanicamente) somente é possível com mecanis 

mos especiais de distribuição: disco especial, provido de 

dentes ("aranha"), com alça agitadora e janela lateral, reg~ 

lável, para saída de sementes, o que permi te distribuição uni 

forme somente de grande quantidade de sementes por metro de 

sulco (30 a 40). 

2.1.2. Jl.DriOld!llJIçiiOl 

No Estado de são Paulo, o governo possue o mQ 

nopólio da produção, preparo e comercialização de sementes 

de algodão desde 1934. Assim, as sementes são obtidas em ca~ 

pos especialmente instalados e fiscalizados pela Secretaria 

da Agricultura. 

o preparo das sementes, de acordo com ABRAHÃO 

(s/d), é realizado pelos postos de sementes e consta de: des 

fibramento, deslintamento mecânico, ensacamento em sacos de 

30 kg e expurgo com brometo de metila para controle da laga~ 

ta rosada. Em seguida são colocadas nas Casas da Agricultura 

das regiões algodoeiras, para comercialização entre 15 de se 

tembro a 15 de outubro. 

Ultimamente o Estado tem produzido cerca de 

300.000 sacas de semente por ano. 
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Considerando que a presença do línter, além 

de diminuir a absorção de água pela semente, retardando a 

germinaçao (GELMOND, 1979), dificulta ou impede seu benefi 

ciamento e distribuição durante a semeadura, sua eliminação, 

parcial ou total (deslintamento), deve ser realizada. 

Cada método de deslintamento implica numa tec 

nologia própria, com utilização de recursos mecânicos, físi 

cos, quimicos ou biológicos, que interferem na qualidade das 

sementes e na semeadura. 

-2.1.3.1. ~es1i~tame~to meca~ico 

Segundo SILVA (1977) o deslintamento mecânico 

é o processo mais utilizado mundialmente. Em são Paulo, des 

de a safra de 1939/1940, toda a semente de algodão 
, 
e comer 

cializada deslintada mecanicamente. 

No caso do deslintamento mecânico, segundo 

CORREA (1965), a porcentagem de línter deixada na semente va 

ria de 3 a 18%, dependendo do n~mero de cortes ou regulagem 

do deslintador. Segundo ABRAHÃO (s/d) esse línter remanescen 

te está por volta de 75%. 

Uma tonelada de sementes fornece 30 kg de lín 

ter que pode ser utilizado como matéria-prima para outras in 

d~strias, como: estofamento, algodão absorvente, mistura pª 

ra fabricação de tecido r~stico, filtros, celulose, pólvora 

seca, raion, viscose, etc. 
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O deslintamento mecanico e feito apos a reti 

rada das fibras e uma pré-limpeza das sementes (SILVA, 1977). 

As máquinas deslintadoras são muito semelhan 

tes às descaroçadoras de serras, sendo que as serras -sao 

mais finas, menores e em maior numero, permitindo uma remo 

ção mais intensa das fibras curtas. Mesmo assim, as sementes 

se juntam em aglomerados, dificultando o escoamento através 

do mecanismo dosador das máquinas semeadoras. 

No deslintamento mecânico é impossível a reti 

rada total do línter e, dependendo da regulagem da maquina, 

pode ocorrer injúria ao tegumento da semente (SILVA, 1977) 

que possibilita a infecção por microrganismos, provocando a 

morte da semente ou anormalidade nas plântulas (GELMOND, 

1979). 

As sementes danificadas apresentam cortes e 

rachaduras. Quanto maior sua umidade no momento do deslinta 

mento, maior a probabilidade de ocorrerem danos mecânicos, e 

quanto mais intensos forem os danos mecânicos, menores deve 

rão ser sua germinação e capacidade de armazenamento. 

Este método de deslintamento, segundo SILVA 

(1977), SANTIAGO (1978), PATRÍCIO (1991) e ABRAHÃO (s/d) é 

sempre realizado após o deslintamento mecânico. As sementes 

passam, por gravidade, através de um tubo vertical que po~ 

sue um bico queimador de gás na sua parte inferior, cujas 
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chamas queimam grande parte do línter, sem causar danos às 

sementes. 

No Brasil, o deslintamento a fogo é empregado 

ao nível de pesquisa e possibilita diminuir o volume e aumen 

tar a fluidez da massa de sementes, permitindo a classifica 

ção em peneiras e melhorando a distribuição no sulco de se 

meadura. A alta temperatura do processo (até 1.315
0

e) des 

trói boa quantidade de organismos presentes no línter e re 

duz a quantidade de fungicida necessária 

TRÍeIO, 1991). 

, 
a desinfecção (PA 

Para SANTIAGO (1978) a temperatura das semen 
, , o o o 

tes na saida do aparelho e de 46 e, 49 e e 48 e apos a pri 

meira, segunda e terceira flambagens, respectivamente. 

Entre os diversos métodos de deslintamento, 

as sementes que receberam deslintamento a fogo parecem se si 

tuar numa classe de qualidade intermediária entre sementes 

deslinatadas apenas mecanicamente, e as sementes deslintadas 

com ácido sulfúrico (FERRAZ et alii, 1977; MAEDA et alii, 

1977; OTAZÚ, 1986). 

Os processos químicos, por via úmida (H
2

SO 4) 

ou por via seca (Hei), são eficientes, rápidos e destroem to 

talmente o línter permitindo qualquer trabalho de beneficia 

mento, o que aprimora a qualidade do lote e possibili ta o u 

so de semeadura de precisão (ABRAHÃO, s/d). 
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No processo químico por via úmida, utiliza-se 

o ácido sulfúrico concentrado. Os equipamentos utilizados 

são simples e segundo PATRÍCIO (1991) variam com o usuário 

ou fabricante; são constituídos basicamente de um recipiente 

e de um agitador que movimenta as sementes em mistura com o 

ácido sulfúrico durante um certo tempo, de acordo com a quag 

tidade de línter. são empregadas proporções de uma parte de 

ácido para três e até seis partes de sementes. Podem ser em 

pregadas quantidades menores de ácido quando as sementes já 

tiverem sido deslintadas mecanicamente ou a fogo. Após o tra 

tamento as sementes são imediatamente lavadas com agua, em ~ 

bundância, para retidada do ácido e do línter degradado. Po 

de-se fazer uma neutralização com substância alcalina como o 

amoníaco, 
. 

soda ou cal extinta. As sementes devem ser secas a 

sombra. 

Ocorrem problemas na qualidade das sementes, 

segundo DELOUCHE (1981), se a reação for demorada, a temper~ 

tura for elevada ou quando houver mais que 12% de danos meci 

nicos nas sementes. Os principais inconvenientes do processo 

são alto custo, consumo do ácido sulfúrico e o destino dos 

resíduos. 

A classificação das sementes pode ser realiza 

da, segundo SILVA (1977), eliminando-se a porção que flutua, 

no momento da lavagem ou após a secagem das sementes. 

O processo de deslintamento por via seca des 

crito por ABRAHÃO (s/d) utiliza o ácido clorídrico na forma 

de gás (também denominado gás clorídrico) obtido da mistura, 

em partes iguais, de ácido sulfúrico concentrado e ácido clo 

rídrico comercial (ácido muriático), cuja eficiência aumenta 
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com a temperatura. A mistura de um quilograma de ácido sulfú 

rico com um quilograma de ácido clorídrico resulta na prod~ 

ção de uma quantidade de gás clorídrico anidro, capaz de des 

lintar um saco de sementes (30 kg). A ação do -gas sobre o 

línter, numa temperatura de 4S
o

C, provoca sua cristalização 

e eliminação na forma de pó. Após o deslintamento as semen 

tes apresentam-se com pH em torno de 2 a 3, segundo consta 

tou SILVA (1977), havendo necessidade de neutralização dessa 

acidez. Desde 1974, a Cooperativa Central Agropecuária Campi 

nas dispõe de uma usina de beneficiamento quimico a seco, 

com capacidade de mais de cem sacos de sementes por hora. A 

pós o deslintamento, as sementes podem ser classificadas por 

uma máquina de ventiladores e peneiras e uma mesa gravitaciQ 

nal, que eliminam impurezas e sementes mal formadas, e sepª 

ram as sementes boas por tamanho, possibilitando a semeadura 

de precisão. Após a limpeza e classificação, as sementes são 

tratadas com inseticida sistêmico e fungicidas, pesadas e en 

sacadas (ABRAHÃO, s/d). 

2.2. ~esbaste ou rale~e~to 

No Brasil, é prática comum fazer-se o desbas 

te ou raleamento em cultura do algodão. Em geral, o agricul 

tor faz a semeadura em sulcos de plantio, usando 30 a 40 se 

mentes deslintadas mecanicamente por metro linear e, post~ 

riormente, efetua o desbaste entre o vigesimo e o trigésimo 

dia da emergência, sendo que sua antecipação ou seu retarda 

mento causam sensível diminuição na produção. 
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Para ABRAHÃO (s/d) e FARIA (1982), o desbaste 

poderá ser dispensado desde que se consiga distribuir uma 

quantidade de sementes suficiente para proporcionar o número 

ideal de plantas por metro (5 a 10, dependendo do espaçameQ 

to entre as linhas). 

Para FARIA (1982) a eliminação do desbaste na 

cultura do algodoeiro tem sido uma preocupação constante dos 

pesquisadores que, em vista de uma crescente melhoria da qu~ 

lidade das sementes produzidas, procuram meios para reduzir 

o número de sementes no plantio e não fazer desbaste, que 
, 
e 

-uma operaçao cara e demorada. O sistema de plantio sem des 

baste proporciona produções semelhantes àquelas do sistema 

com desbaste; com aumento de densidade de plantio há aumento 

da altura de inserção do primeiro ramo produtivo e redução 

do diâmetro do caule. 

Considerando-se que o peso de 100 sementes es 

tá em torno de 10 g, o gasto de sementes para plantio sem 

desbaste, usando 20 sementes por metro de sulco, deverá fi 

car em torno de 20 kg/ha, quando normalmente gastam-se 30 a 

40 kg/ha para plantio normal com sementes deslintadas mecani 

camente. 

A avaliação da qualidade fisiológica das se 

mentes é um fator fundamental para os diversos segmentos que 

compõem um sistema de produção de sementes, contribuindo p~ 
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ra a manutenção e melhoria da qualidade deste insumo básico, 

com reflexos diretos na produtividade agrícola. 

Segundo POPINIGIS (1977) a qualidade das se 

mentes pode ser considerada como a somatória de atributos g~ 

néticos, físicos, sani tários e fisiológicos que afetam a ca 

pacidade de originar plantas de alta produtividade. 

2.3.1. Teste de gerninaça~ en lab~ratóri~ 

Germinação -e definida por MARCOS FILHO et 

alii (1987) como: "a emergência e o desenvolvimento das es 

truturas essenciais do embrião, manifestando sua capacidade 

para dar origem a uma plântula normal sob condições favorá 

veis". 

-Os testes de germinaçao ainda sao os m~is uti 

lizados, sendo indispensáveis principalmente, por envolverem 

procedimentos padrões e possibilitarem a obtenção de resulta 

dos uniformes entre os diferentes laboratórios. 

O teste de germinação como medida da qualid~ 

de de lotes de sementes é visto com restrição por vários au 

tores. Atualmente, pesquisadores tem procurado desenvolver 

técnicas para aplicação de testes de vigor, baseados em dife 

rentes características próprias das sementes (GODOY, 1975). 

Uma das restrições feitas ao teste de germin~ 

ção é devida ao fato de que a porcentagem de germinação g~ 

ralmente não reflete o comportamento das sementes no campo e 

no armazenamento. Lotes de sementes que apresentam germin~ 
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-çao igualmente elevada em germinadores, algumas vezes mos 

tram grandes diferenças durante o armazenamento ou quando se 

meados no campo (MARCOS FILHO et alii, 1987). 

Ainda assim, o teste de germinação 
, 
e empreg~ 

do como avaliação da qualidade das sementes por GODOY (1975), 

SILVA (1977), FIGUEIREDO (1981), LA POSTA (1991) e muitos ou 

tros. De acordo com as Regras para Análise de Sementes, BRA 
, 

SIL (1980), o objetivo final do teste de germinação e obter 

informações sobre o valor das sementes para fins de semeadu 

ra no campo e fornecer dados que possam ser usados para com 

parar o valor de diferentes lotes, servindo de base para o 

comércio de sementes. 

As Regras para Análise de Sementes, BRASIL 

(1980), definem princípio para Análise de Germinação de Se 

mentes Pelotizadas: "a análise de germinação deve ser feita 

com as pelotas inteiras, não se levando em consideração se e 

las contém ou não sementes e com as pelotas partidas ou dani 

ficadas às quais tem mais da metade de sua superfície cober 

ta pelo material de pelotização, exceto quando é óbvio que a 

semente não pertence à especie e variedade em estudo ou -nao 

há semente no interior da pelota. A prorrogação do período ~ 

xigido pode parecer necessária, contudo, uma germinação len 

ta pode ser apenas uma indicação de que as condições do tes 

te não são as ótimas". 
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POPINIGIS (1977), citando Legatt (1974), cQ 

menta: "dois tipos de testes de areia devem ser distinguidos: 

a) teste de areia empregado para auxiliar a avaliação de 

plântulas normais e no treinamento do analista e b) o teste 

que emprega areia apenas como outro substrato no teste de 

germinação". 

o teste de emergencia em areia e germinaçao 

em laboratório foram utilizados por OTAZÚ (1986) e PATRÍCIO 

(1991) para avaliação da qualidade de sementes de algodão. 

2.3.3. Testes de wigor 

Conforme POPINIGIS (1977), as transformações 

mais sutis da qualidade da semente não -sao avaliadas pelo 

teste de germinação, mas sim detectados pelos testes de vi 

goro 

Atualmente, de acordo com MARCOS FILHO et 

alii (1987) se reconhece que o vigor compreende um conjunto 

de características que influenciadas pelas condições de am 

biente e manejo durante as etapas de pré e pós-colheita in 
, 

terferem na germinaçao em campo, que e tambem influenciada 

pelo ambiente. 

O termo vigor é freqüentemente associado à d~ 

terioração, uma vez que vigor e deterioração sao conceitos, 

segundo POPINIGIS (1977), intimamente ligados, pois, o ponto 

de máximo vigor da semente é aquele de mínima deterioração. 
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A deterioração da semente inclui toda e qualquer mudança de 

generativa e irreversivel, ap6s a semente ter atingido o seu 

nivel máximo de qualidade. 

, 
O objetivo de se testar o vigor de sementes e 

o da diferenciação entre os niveis de qualidade de diferen 

tes lotes, essencialmente com a mesma porcentagem de germin~ 

-çao. 

A importância do estudo de testes de vigor es 

pecificamente para sementes de algodão é evidenciada por DE 

LOUCHE (1975), que afirma estar funcionando no Brasil, há 

muito tempo, um excelente sistema de multiplicação de semen 

tes nas áreas produtoras de algodão. A pureza varietal par~ 

-ce ser boa, mas a germinaçao e o vigor nem sempre sao satis 

fat6rios. A tendência recente para a colheita mecânica, bem 

como a necessidade inevitável de usinas de alta capacidade 

aumentarão drasticamente esses problemas, principalmente os 

de germinação. Um equilibrio satisfat6rio entre mecanizaçao 

e a qualidade de sementes de algodão será atingido somente 

através de continuas pesquisas para diminuir os efeitos pr~ 

judiciais da mecanização na qualidade das sementes. 

SANTIAGO (1978) trabalhando com sementes de 

algodão de diferentes niveis de vigor, chegou à conclusão 

que a produção decresceu pelo uso de sementes de baixa quali 

dade, mais em função do stand do que da produtividade indivi 

dual das plantas. O autor afirma ainda que maior vantagem do 

uso de sementes de alto vigor inside no aumento da probabili 

dade de obtenção da população desejada sob uma ampla 

ção do ambiente. 

varia 
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Os testes de vigor mais utilizados em semen 

tes de algodão, segundo ALVES (1975), GODOY (1975), POPINI 

GIS (1977), GODOY & ABRAHAo (1978), SANTIAGO (1978), FIGUEI 

REDO (1981) e LAPOSTA (1991) são velocidade de emergência no 

campo, população inicial, primeira contagem de germinação no 

laboratório, velocidade de germinação no laboratório e emer 

gência no campo. 

2.3.4.1. 1IlJmm:idade 

O teor de água exerce grande influência sobre 

o comportamento da semente quando submetida a diferentes si 

tuações. Para MARCOS FILHO et a1:i:i (1987) a atividade fisio 

lógica da semente depende fundamentalmente do grau de umida 

de. 

2.3.4.2. San:idade 

Foram realizados no Brasil, alguns trabalhos 

de levantamento de microrganismos presentes em sementes de 

algodão na Paraíba (LIMA et a1:i:i, 1982), em Minas Gerais (TA 

NAKA & PAOLINELLI, 1984; SOBREIRA, 1988) e em são Paulo (PIZ 

ZINATTO et a1:i:i, 1983). 
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-~i~rorga~is~os ass@~ia~@s as seme~tes 

Dentre as espécies de fungos associados à se 

mente detectados no Brasil, apresentam patogenicidade comprQ 

vada de acordo com GERALDI (1981), PIZZINATTO et alii (1984), 

PIZZINATTO (1988) e PATRÍCIO (1991): ~sari~ spp. Link, B~ 

tryo~iplo~ia theobromae Pat., C@lletotri~h~ gossypii South., 

Alter~aria spp., WerticilliUllll!lll dahliae Kleb., lffihiz;o~to~ia so 

lalDli Kuhn., ~cr@phoülDla phaseoli~a (Tas si) Goid. e Pythi1l.D.1Dl 

sp. Pringsh. 

" Microrganismos dos generos AspergillUlls e lffih! 

Z;OpUllS podem prejudicar o armazenamento deteriorando as semen 

tes (LIMA et alii, 1984). 

A cultura do algodão está sujeita em todas as 

fases do seu ciclo, à doenças infecciosas causadas por patQ 

genos disseminados por sementes (CIA, 1977, KIMATI, 1980 e 

PIZZINATTO, 1988): Murcha de fusarium (FUllsari1l.D.1Dl oxysp@rUllll!lll f. 

sp. wasilDlf'e~tUllll!lll (Atk.) Snyder & Hansen), Murcha de verticil 

lium (Werti~illi1l.D.1Dl dahliae Kleb.), Antracnose (C@lletotr! 

chum gossypii South.), Ramulose 

South. varo cep~l@sp@rioides A.S. Costa), Mancha angular 

(Xêilmth@momB.s ~amtpestris pv. mma.lwacear1lllllll), Tombamen to - com 

plexo de microrganismos (Asc@chyta g@ssypii Syd.; Botry@d! 

plo~ia theobr@mae Pat.; C@lletotrichUllll!lll gossypii South.; ~s~ 

riUllll!lll spp.; ~croph@ülDla phaseoli~a (Tassi) Goid.; lffihiz;@~to 

~ia solalDli Kuhn.; b~thomo~as campestris pv. mma.lwacearUllll!lll), 

Podridão de maçãs complexo de microrganismos (Ascochyta 

~hUllm gossypii South.; FUllsariUll~ spp.; Phoma sp.; lffihiz@cto~ia 
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solan.i Kuhn.; Xan.1tIbl.(O)IIIID.(O)n.as call1lD.jples1tris pv. IIIID.aJLwacearmm) e Man 

chas foliares (~1tern.aria 1ten.~is Ness. e ~sc(O)clbl.y1ta g(O)ssyjplii 

Syd.). 

Pesquisa realizada por DONI FILHO (1974) mos 

tra que o peso de 1.000 sementes é um ótimo índice de quali 

dade, sendo tanto maior, quanto maior for a classe de tama 

nho e o peso específico, além de estar correlacionado positi 

vamente com o teor de pureza, velocidade de germinação, po~ 

centagem de germinação, altura e peso das plântulas. 

2.4.4.4. ~e1terllllD.ina~ã(O) da wa~ã(O) ellllD. sellllD.eadora 

Vazão é a passagem das sementes em semeadora. 

Para YAMAOKA (1980) a vazão da semeadora é função do tamanho 

e número de furos do disco, velocidade da máquina, velocida 

de de rotação do disco, altura de sementes no depósito da se 

meadora e fluidez da massa de sementes. 

Para HUDSPETH JUNIOR & WANJURA (1970), empr~ 

ga-se uma quantidade menor de sementes por metro de sulco, 

quando se deseja eliminar a operação de desbaste, surgindo 

então o problema de distribuição das sementes no sulco. Afir 

mam ainda ser difícil a obtenção de espaçamento preciso en 

tre sementes com semeadoras convencionais de algodão (seme~ 

tes deslintadas mecanicamente). As semeadoras de disco prQ 
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porcionam melhor uniformidade de vazão, porém mantém a desu 

niformidade de distribuição. 

YAMAOKA (1980), afirma que tem se tornado mui 

to importante o desenvolvimento da indústria de semeadoras, 

visando a semeadura de precisão, principalmente em termos de 

população final de plantas no campo. Devido ao aumento da de 

manda de alimento, diminuição de mão-de-obra na zona rural e 

necessidade de controle de custos na agricultura, para o aI 

godão, a utilização de sementes de boa qualidade e a possibi 

lidade de utilização de semeadoras de precisa0, eliminariam 

a operação de desbaste. 

GELMOND (1979) e YAMAOKA (1980) afirmam que 

sementes deslintadas quimicamente, embora sejam mais facil 

mente manuseadas, são mais susceptíveis às danificações mecª 

nicas, principalmente na semeadura. A presença do línter, de 

certa forma oferece alguma proteção contra danos 
~ 

mecanicos 

na semeadura provocados por maior velocidade tangencial do o 

rifício do disco, formato e tamanho dos orifícios de saída e 

tempo de saída da semente. 

Aparentemente uma tarefa simples, de cons 

truir uma máquina para colocar uma quantidade específica de 

sementes no solo, numa posição ótima para germinaçao e cres 

cimento, tem desafiado o talento dos homens por varios anos, 

para condições da agricultura brasileira. 
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2.4. COllllceitos 

Ainda não há 
, 

consenso quanto a escolha de uma 

palavra que melhor defina o processo de envolvimento ou re 

cobrimento das sementes. 

A maioria dos autores nacionais têm adotado 

as palavras "pellet" e "pelleting" para a língua portuguesa, 

utilizando os termos pélete e peletização para denominar 

rios processos e aplicações, como: 

, 

va 

NORRIS et a~ii (1970): "Incorporação de maté 

ria orgânica ("mulching") e aplicação de péletes de calcário 

("pelleting") para testar estirpes de Rlhli~\O)lb>illJlllml em experimeQ 

tos de campo sob condições tropicais". 

DE-POLLI & DOBEREINER (1974): "Deficiência de 

micronutrientes em solo pOdzólico vermelho-amarelo e sua cor 

-reçao com "pellet" de F.T.E.". 

KANASHIRO et a~ii (1978): "Peletização de se 

mentes de 1E1IJI.ca~:W]pJt1lJl.s spp.". 

CHACÓN (1979): "Emprêgo de peletização no tra 

tamento fitossanitário das sementes de trigo (Yritic~ aesti 

W1llIlIIIIl L. )". 

Os autores de dicionários não incluem normal 

mente o termo pélete ou peletização na forma como hoje desig 

na vários processos industriais. 

FERREIRA (1986) define "pellet" como produto 

mineral prensado e apresentado em forma de pequenas bolas ou 

./ 
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produto quimico prensado e apresentado em forma de pequenas 

bolas e drágeas; lentilha. "Peletizar" (de pellet + izar) v. 

int., transformar em "pellet". 

De qualquer forma, o termo pélete está sendo 

empregado para designar: 

- Ração peletizada: Fabricada por uma máquina 

peletizadora, onde a ração em pó é misturada a um adesivo (ó 

leo ou gordura) que através da prensagem, forma blocos ou p~ 

letes de vários formatos e pesos, que não formam poeira e fa 

cilitam o manuseio. 

- Iscas para contrôle de sauvas: Os péletes 

são formados por uma mistura de inseticida e veiculo (bagaço 

de laranja mOldo). 

Bagaço de cana, bagaço de laranja, feno, miné 

rios, carvão, açúcar e muitos outros materiais são transfor 

mados em péletes para facilitar o manuseio, armazenamento e 

distribuição. 

Outros termos também têm sido empregados por 

vários outros autores, como: 

- JP>lJL1LlI.JLa (GOMES, 1968): "Pilulação ou peleteª

mento (pellet) de sementes". 

Os dicionários definem como: 

Pllula, s.f., bolinha ou confeito farmacêu 

tico destinado a engolir-se inteiro (FERREIRA, 1986). 

Pllula, massa de medicamento em forma globQ 

sa para ser deglutida (FORTES_& PACHECO, 1968). 
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- lPel<Ol1tiz:a<lll<Ol (BRASIL, 1980): "Sementes peloti 

Para FERREIRA (1986), pelota significa bola 

ou péla pequena, bolota de barro endurecido usada como proj~ 

til para o bodoque; qualquer objeto em forma de pequena bo 

la. 

- lPel<Ol1tiz:açãi«l> (ABRAHÃO, 1989): "Pelotização 

de sementes de espécies nativas em gel hidrofilico". 

Segundo FERREIRA (1986): pelotização, s.f. 

Metal. Tratamento a que se submete um minério visando a aglQ 

merar suas particulas a fim de propiciar maior facilidade em 

operações metalúrgicas subseqüentes. 

- «::álPs'llllla, JE:lIIlcapsllllaçãi<Ol 

Definição: Cápsula - pelicula gelatinosa de 

goma, massa, etc., que envolve certos materiais (BUENO, 

1956). 

Nessa dissertação está sendo proposto o termo 

encapsulação para designar o processo de envolvimento de se 

mentes por um pó (agente encapsulante) e um adesivo (agente 

adesivo). 

O conceito agronômico está sendo proposto co 

mo a utilização de uma camada de acondicionamento de semen 

tes, formado por um agente adesivo misturado a um agente en 

capsulante. O processo de encapsulação promove modificações 

no peso, volume, forma das sementes e fluidez da massa de se 

mentes. 
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A técnica de encapsulação consiste em envol 

ver as sementes numa massa de revestimento ou cobertura, de 

modo que possam ser semeadas com precisão, individualizadas 

e mecanicamente. A encapsulação assegura proteção ao embrião, 
~ 

diminuindo danos mecanicos causados principalmente com o uso 

de semeadoras de disco. 

Para ROOS & MOORE 111 (1975), tem ocorrido m~ 

danças constantes e rápidas dos produtos utilizados na encag 

sulação. Os sistemas de encapsulação continuam evoluindo e 

aumentando sua import~ncia~ 

Para KITTO & JANICK (1985), essa técnica cul 

mina hoje, com a produção de cápsulas para embriões asse 

xuais, produzidos "in vitro", o que sera uma grande vantagem 

para a comercialização e manutenção de produtos oriundos da 

engenharia genética ou propagação de híbridos de difícil ob 

tenção por sementes genéticas. 

GOMES (1968) recomenda o uso de "Cellofax A" 

(metil-etil-celulose), dissolvendo 50 gramas do produto por 

litro de água quente e misturando bem. Deixar a solução em 

repouso por 24 horas. Deve-se utilizar agua doce (água de 

chuva é ideal), nunca água salobra. Pode-se misturar 
- , a agua 

doce 100 gramas de açúcar por li tro. Tanto a água doce quaQ. 

to a água doce açucarada são igualmente eficientes como sol 

ventes do "Cellofax A". 

A goma arábica verdadeira, resina extraída de 

âcacia se~egal, principalmente na África, 
, 
e comercializada 
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na forma de po, em grandes fardos e por firmas especializ~ 

das, sendo portanto, de difícil acesso ao agricultor, quando 

há interesse de fazer na propriedade a encapsulação das se 

mentes para inoculação de ~~~@b~~. Para revestimento das 

sementes inoculadas não deve possuir nenhum tipo de conser 

vante ou fungicida com ação tóxica à semente ou às plântulas 

(NORRIS et al~~, 1970). 

Foi utilizado por TSYLBU'SKII (1976) como ageg 

te adesivo, 1% de solução de amido e poliacrilamina de 0,01 

a 0,05%. 

, 
O uso de "Cellofax A" como adesivo e recomen 

dado por KANASHIRO et al~~ (1978), para processos de encaps~ 

lação em geral. O mesmo autor indica que também podem ser u 

tilizados como agentes adesivos, o Metofax (metil-celulose) 

e o Methocel, com bons resultados. 

DIAS (1973) utilizou látex de ~ewea bras~l~en 

s~s Muell. e uma emulsão de resinas de P~n~s ell~ott~~ En 

gelm. 

HATHCOCK et al~~ (1984), citam varios prod~ 

tos adesivos testados em revestimento de sementes de past~ 

gens, que não apresentaram efeitos adversos sobre a germin~ 

ção e crescimento das plântulas: composto de material celuló 

sico solúvel em água, amido solúvel em água, metil-celulose 

(Methocel), goma arábica mais sacarose e celulose mais hemi 

celulose de pasta de madeira. 

FARIA et al~~ (1985) testaram polvilho de ar~ 

ruta (~ranta ar~nd~nacea L.), polvilho de mandioca (~an~hot 

esc~lenta Crantz) e farinha de trigo (Yrit~c~ aesti~~ L.). 
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Esses adesivos apresentaram aderência e estabilidade equivª 

lentes à goma arábica na formação das cápsulas. A nodulação 

e fixação do nitrogênio em feijão (Phase~~~s w~~garis L.) 

com o uso dos adesivos testados foi superior 

com agua ou óleo diesel. 

, 
a inoculação 

Os adesivos apresentaram melhor aderência na 

proporção de 5 a 7%, enquanto a goma arábica apresentou me 

lhor aderência na proporção de 40%, e estes adesivos foram 
, 

preparados colocando-se os produtos secos em agua, homogenel 

zando-os e depois aquecendo-os até a fervura. 

De acordo com NORRIS et a~ii (1970) tem sido 

possível, por meio da encapsulação com calcário, obter-se nQ 

dulação adequada sem que seja necessária a calagem do solo. 

NORRIS (1972) testou o efeito de vários mate 

riais na encapsulação e nodulação de ~es~~di~ ~~ci~at~ De. 

Os materiais utilizados incluíram: gesso, fosfato de rocha, 

talco, caulim, bentonita, mica, bauxita, óxido de alumínio e 

pó de alumínio. 

A encapsulação de sementes de soja com micro 

-nutrientes, principalmente com molibdênio, em solos ácidos, 

tem sido indicada por ABRAÃO (1977), como uma das técnicas 

para o incremento do rendimento. 

Segundo KANASHIRO et a~ii (1978) deve-se ter 

grande cuidado na escolha do pó para recobrimento, pois este 

pode provocar injúrias às sementes e às plântulas. 

Em trabalho desenvolvido com três espécies de 

E~ca~ypt~s, KANASHIRO et a~ii (1979) demonstraram que -nao 
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houve efeito negativo na qualidade das sementes apos a pel~ 

tização, utilizando-se o hiperfosfato em pó. 

A colocação de pequenas quantidades de calcá 

-rio e fertilizantes na encapsulação de sementes nao substi 

tui a incorporação ao solo destes produtos. De qualquer ma 

neira, há muitas situações em que a colocação de grandes vo 

lumes em muitos hectares é muito cara e não práticável, como 

a semeadura em solos com alta declividade e em terras 
, 

recem 

-desmatadas, com muitos galhos, troncos e tocos no chão. Nes 

tes casos, o uso de sementes encapsuladas com nutrientes eco 

nomiza trabalho e energia mecânica e ainda possibilita a ins 

talação de pastagens ou cobertura vegetal, mesmo que com po~ 

centagem de germinação mais baixa que a desejável (HATHCOCK 

et a1íí, 1984). Os mesmos autores testaram três tipos dife 

rentes de agentes encapsulantes: argila e solução de açúcar, 

argila e açúcar granulado e açúcar em pó e água. 

Os testes realizados permitiram concluir que 

cápsulas formadas à partir desses materiais são porosas, de 

gradam rapidamente e quando em contato com a umidade do solo 

não dificultam a germinaçao de sementes de alface e beterra 

ba açucareira, mais susceptíveis aos efeitos indesejáveis da 

encapsulação. 

KITTO & JANICK (1985) concluíram em experimeg 

tos realizados com alface, tomate, chicória e cebola, que a 

emergência total das plântulas foi a mesma para sementes en 

capsuladas e nuas, havendo, no entanto, atrazo de um ou dois 

dias no período de emergência para as sementes encapsuladas,' 
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Em alguns testes foram utilizados materiais 

de composição química e granulométrica diferentes, como 

car, partícula de madeira, carvão e esterco de vaca, 

, 
aç~ 

numa 

tentativa de elevar a germinação devido ao problema da bar 

reira à difusão de oxigênio com o uso de bentonita e outras 

argilas. 

Para LONERAGAN et alii (1955), os primeiros 

ensaios realizados demonstraram a utilidade do carbonato de 

cálcio no revestimento de sementes de trevo (Yrif~liu~ sub 

terra~e~) e alfafa (~edicag~ sativa L.). 

Os revestimentos para encapsulação de semen 

tes devem possuir certas características para que sejam co 

mercialmente satisfatórios, como descrevem MILLIER & SOOTER 

(1967): serem porosos para permitir as trocas gasosas e a mo 

vimentação de ar para a semente, devem desfazer-se em conta 

to com a umidade do solo evitando impedimentos físicos à ge~ 

minaçao, não podem possuir princípios tóxicos que interfiram 

no vigor ou germinação das sementes, e devem ser de fácil cQ 

mercialização. Tentando resolver os problemas da germinação 

de diversas sementes, trabalharam com: 

a. Mistura de água e várias proporções de ar 

-gila e carvao vegetal pulverizado, onde a argila deve forta 

lecer e ligar o revestimento, e o carvão mineral deve dar PQ 

rosidade; 

b. Mistura de água e várias porções de argila 

e farinha com levedura seca (a levedura foi usada para fer 

mentar parte da farinha e desenvolver porosidade na camada 

peletizante pelo desprendimento de CO
2

); 
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c. Mistura de agua e varias proporçoes de ar 

gila e perborato de sódio, que desprende oxigênio quando em 

contato com água (foi usado para proporcionar 02 necessário 

à germinação); 

d. Mistura de três partes de areia grossa e u 

ma parte de açúcar granulado por volume, formando-se as 

sulas com aspersões de água; 

, 
cag 

e. Revestimento formado por areia pulverizada 

com 50% de solução de açúcar por volume; 

f. Solução de açúcar e água pulverizada sobre 

a semente para formar a cápsula; e 

g. Combinação das duas últimas opções, pulv~ 

rizada com uma fina camada de mucilagem formando a cápsula. 

Os revestimentos usando argila não apresent~ 

ram resultados satisfatórios na emergência das plântulas e 

foram descartados. 

Os revestimentos dos tipos i, ~ e f, foram a 

plicados sobre sementes de alface e beterraba e produziram 

níveis de emergência de plântulas iguais aos das sementes 

nuas obtidas por lavagem dessas cápsulas. Essas coberturas 

desintegraram-se facilmente em contato com a umidade do solo 

e não impediram a germinação das sementes. 

As cápsulas recobertas por mucilagem, no tipo 

g, produziram um aumento significativo na porcentagem de e 

mergência; isto foi atribuído ao fato da mucilagem ser um co 

lóide hidrofílico. 
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GOMES (1968), recomenda o uso de "Cellofax A" 

como agente adesivo e hiperfosfato de cálcio como agente en 

capsulante para todas as sementes que necessitem ser inocula 

das. 

Sementes pequenas como as de trevo branco e 

cornichão, gastam mais solução adesiva para serem molhadas 

e nesse caso, deve-se fazer a encapsulação com as seguintes 

proporções: 25 kg de sementes, 02 (dois) pacotes de inoculan 

tes e 3 litros de solução adesiva. 

Para sementes grandes, como as de trevo sub 

terrâneo, trevo vermelho, alfafa e medicagos, segundo o au 

tor, usa-se menos solução: 25 kg de sementes, 02 (dois) pacQ 

tes de inoculantes e 2 litros de solução adesiva. 

Utilizam-se 14 kg de hiperfosfato ou carbona 

to de cálcio para a encapsulação ou pilulação das sementes. 

A mistura com o agente encapsulante deverá ser realizada ime 

diatamente após a inoculação. 

RALPH (1976) utilizou mistura de 47% de pó de 

carvão ativado, 39% de sulfato de cálcio, 8% de fibra de p~ 

pel e 6% de metil-celulose (BDH). 

A encapsulação foi feita num pequeno tambor ~ 

medecido. A formulação foi adicionada até se obter um reves 

timento uniforme ao redor de cada semente. 

O sulfato de cálcio, como pó de revestimento, 

ajudou na secagem das sementes encapsuladas. 

Batthyany (1971), citado por KANASHIRO et 

alii (1978), enfatiza a importância do controle do pH da so 
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lução adesiva na encapsulação. Para esse autor, os produtos 

sintéticos são mais fáceis de trabalhar porque mantém suas 

caracteristicas constantes, mas o "Cellofax A" confere boa 

firmeza à cápsula. 

SAUVE & SHIEL (1980), utilizaram uma emulsão 

das seguintes resinas de pOlivinil: Vinamul 8330 (mais efi 

ciente como material de cobertura), Vinamul 8450 (mais visco 

so, o que dificulta seu manuseio) e Polycell (2% peso/vol~ 

me), sendo este último derivado de celulose semelhante à me 

tocel hidratado. 

LANGAN et a~ii (1986) e outros autores, testa 

ram o efeito da cobertura de sementes de milho (~ea ~ays L.), 

soja (G~yci~e ~ax (L.) Merrill), trigo (Yritic~ aesti~ 

L.), sorgo (eor~e~ vu~gare L.), L~~i~ pere~~e L. e beterra 

ba açucare ira ($eta vu~garis) com Ca0
2 

e Zn0
2

, que foram se 

meadas em solo encharcado, em condição de laboratório. 

As porcentagens de emergência com o uso de 

Ca0
2 

e Zn0
2

, foram mu~to variáveis em função das espécies 

testadas. Para o trigo, os resultados foram muito bons, o mi 

lho, sorgo e soja apresentaram germinação baixa. 

Sementes de beterraba revestidas com cOlóides 

hidrofílicos como as gelatinas, ágar e alginatos, absorvem ~ 

gua mais rapidamente e aumentam a taxa de emergência em con 

dições de campo (DEXTER & MYAMOTO, 1959). 

WEST et a~ii (1985) testaram vários pOlímeros 

e concluíram: 

- após 24 horas de exposiçao à condições de 

STC (Simulando Condições Tropicais), a mistura contendo PVDC 
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(poly-vinilidene chloride) e Daran 220 como cobertura de se 

mentes, aumentou 9,0% o seu teor de água, ao passo que as se 

mentes nuas tiveram um aumento de 17%. Esta diferença de ab 

sorção de água é estatisticamente significativa e mantém a 

qualidade das sementes, diminuindo as perdas após a semeadu 

ra em períodos de baixa umidade. 

Enquanto a camada de revestimento permanece 

impermeável à água vapor, pequenas rachaduras na superfície 
, 

podem funcionar como capilares, aumentando a quantidade de a 

gua vapor dentro da cápsula. 

Em testes de envelhecimento acelerado, a se 

mente de soja reduz sua porcentagem de germinação para 41 %; 

no entanto, a semente com camada de PVDC tem uma redução de 

viabilidade de 26,5%. 

o uso do processo de encapsulação apresenta u 

ma série de possibilidades, como: 

- Aumento do tamanho das sementes muito pequ~ 

nas (KANASHIRO et alii, 1978 e 1979, SOOTER & MILLIER, 1978 

e ROBINSON et alii, 1983); 

- Facilidade de manuseio e fluidez para dis 

tribuição precisa das sementes com apêndices, aristas, lín 

ter, forma irregular ou tamanho reduzido (DONI FILHO, 1980 e 

ARAÚJO, 1986); 
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Obtenção de sementes com peso e forma uni 

formes, diminuindo a susceptibilidade à danificação mecânica 

devido à maior resistência e proteção adicional dada pela 

c~psula de revestimento (MILLIER & SOOTER, 1967); 

- Possibilidade de adição de fungicidas, inse 

ticidas, bactericidas e hormônios (RALPH, 1976; CHACÓN, 1979, 

TONKIN, 1978 e FLETCHER, 1984); 

- Aplicação de macro e micro-nutrientes que 

ficariam disponíveis às plântulas, diminuindo os riscos de 

deficiência ou fome-oculta (DE-POLLI & D~BEREINER, 1974, RHO 

DES, 1978 e SILCOCK & SMITH, 1982); 

- Aplicação de calc~rio, gesso, cal e nutrien 

tes, facilitando a sobrevivência e estabelecimento das bacté 

rias fixadoras de nitrogênio (NORRIS, 1972 e HATHCOCK et 

a:n..ii, 1984); 

Inoculação da semente com bactérias especi 

ficas, fixadoras de nitrogênio, aumentando e garantindo sua 

sObrevivencia com o fornecimento de nutrientes e proteção da 

da pela c~psula (DATE, s/d, MURPHY, s/d, HASTINGS, 

LOWTHER, 1975); 

1965 e 

Inoculação da c~psula com microrganismos se 

lecionados com ação antagônica à microrganismos presentes no 

solo; o interesse no desenvolvimento de métodos de controle 

biológico é uma alternativa para uso de produtos químicos 

(LUTCHMEAH & COOKE, 1985); 

- Facilidade de distribuição de pequenas quag 

tidades de micronutrientes, fungicidas, inseticidas, hormô 

nios e repelentes; aumenta o período de conservação das se 
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sementes, impedindo a absorção de água em pequenas quantid~ 

des e na forma de vapor, durante o armazenamento, diminuindo 

também a incidência de pragas e fungos nesse período (WEST 

et al~~, 1985 e SAUVE & SHIEL, 1980); 

- Prevenção da deterioração das sementes pela 

restrição à entrada de água, impedindo que a germinação te 

nha início quando há pouca água disponível no solo; formação 

de uma barreira física, dificultando o estabelecimento de 

fungos (WEST et al~~, 1985 e TONKIN, 1983); 

- Possibilidade de colocação de nutrientes, 

fungicidas, inseticidas, facilitando o estabelecimento de 

pastagens em áreas muito áridas ou inclinadas, onde -nao se 

ria possível um preparo de solo e adubação adequados (SI~ 

COCK et al~~, 1976 e DE-POLLI et al~~, 1979); 

- Proteção das sementes contra injúrias provQ 

cadas pela absorção de excesso de água e, ao mesmo tempo, f~ 

cilitar a entrada de umidade na semente em quantidade sufi 

ciente e adequada, garantindo uma germinação segura (DEXTER 

& MYAMOTO, 1959; SOOTER & MILLIER, 1978, TONKIN, 1978 e coa 
LINS, 1981); 

,.. 
- Possibilidade de fornecimento de oxigenio 

suficiente à germinação de sementes colocadas em solos en 

charcados (LANGAN et al~~, 1986 e LOPES et al~~, 1987); 

- Proteção das sementes contra injúrias provQ 

cadas pela ação de herbicidas (BURNSIDE et al~~, 1971, RALPH, 

1976 e ARAÚJO, 1986); 
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A distribuição de sementes em solos excessi 

vamente secos ou encharcados pode implicar no insucesso de 

muitos campos semeados; vários revestimentos tem sido estuda 

dos e utilizados para aumentar a emergencia em solos secos 

ou muito úmidos, visando aumentar o período de sobrevivência 

das sementes enquanto permanecerem em condições adversas 

(KHAN et alii, 1976, HEYDECKER & COOLBEAR, 1977 e TONKIN, 

1978). 

As sementes das espécies selecionadas para s~ 

meadura aérea na Serra do Mar, em Cubatão, apresentam tama 

nho e peso extremamente reduzidos (PRADELLA, 1989). Para vi~ 

bilizar seu lançamento por via aérea, tornou-se necessário o 

desenvolvimento de uma técnica capaz de aumentar o peso e o 

volume destas sementes de forma a impedir a dispersão a lon 

gas distâncias pelo vento, e evitar sua retenção na veget~ 

ção existente nas áreas degradadas. Das pesquisas realizadas 

neste sentido, resultou numa técnica de pelotização desenvol 

vida pela CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Am 

biental e o Agrupamento de Biotecnologia do Instituto de Pes 

quisas Tecnológicas - IPT, utilizando, como matéria-prima, 

géis hidrofílicos (ABRAHÃO, 1989). Esse processo mostrou-se 

eficiente e barato quando comparado a outras técnicas de p~ 

lotização que utilizam turfa ou caulim como matéria-prima. 

POMPÉIA et a1ii (1989) enumeram vantagens e 

desvantagens da técnica de pelotização de sementes com gel 

hidrofílico: 

- Vantagens: alta capacidade de retenção de á 

gua, alta capacidade de retenção de íons, transparência -a 
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luz possibilitando a quebra de dormência de sementes foto 

blásticas positivas e a realização de fotossintese pela plâ~ 

tula, permeabilidade satisfatória aos gases permitindo ares 

piração e fotossintese das plântulas, proteção mecânica 

sementes e, processo suave de fabricação sem envolver 

mos de temperatura, pressão mecânica ou descamamento. 

, 
as 

extre 

- Desvantagens: queda do poder germinativo 

das sementes após 30 (trinta) dias de pelotização, limita 

ções quanto ao armazenamento, limitações para pelotização de 

sementes de tamanho superior a mm sendo inviável para se 

mentes com diâmetro superior a 3 mm e, necessidade de alta u 

midade no solo durante a fase inicial de germinação. 

ISWARAN & CHHONKAR (1971), obtiveram melhor 

germinaçao e nodulação em sementes de ervilha semeadas em so 

lo ácido, quando encapsuladas com escória básica. 

Para a maioria das espécies de eucaliptos uti 

lizados em nosso meio, o tamanho diminuto da semente tem si 

do a principal causa da dificuldade de manipulação e semeadu 

ra, sendo muito dificil sua individualização, e em conseque~ 

cia, a possibilidade de melhor aproveitamento. Com a melho 

ria da qualidade genética das sementes de ~~calw~tus spp., e 

o conseqüente aumento do seu valor, vem se tornando cada vez 

maior a necessidade da utilização de técnicas mais adequadas 

ao beneficiamento, visando melhorar a qualidade dos lotes e 

aumentar o indice de aproveitamento dos viveiros. 

KANASHIRO et a1ii (1978) utilizaram Celofax a 

urna concentração de 4%, açúcar a 14%, e o hiperfosfato em pó 

foi aplicado com o auxilio de um polvilhador. O movimento 
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circular das sementes dado pelo aparelho vibrador e a aplic~ 

ção intercalada do adesivo e do hiperfosfato sobre as semen 

tes, promovem a formação e o aumento das cápsulas. 

CHACÓN (1979) utilizou para encapsulação de 

sementes de trigo, uma solução aquosa de metil-etil celulose 

a 5% (goma derivada da celulose da madeira) conhecida comer 

cialmente com o nome de "Cellofax A", de pH 7,9, preparada 

com 24 horas de antecedência, na proporção de 60 ml por qui 

lograma de sementes. O revestimento protetor foi o carbonato 

de cálcio (calcário comercial), impalpável, com as seguintes 

caracteristicas: granulometria - 100% passa em peneira Tyler 

nº 10, 50% passa em peneira Tyler nº 50. Utilizaram-se aprQ 

ximadamente 417 gramas de calcário por quilograma de semen 

te. 

WEST et alii (1985) utilizaram vários polim~ 

ros para revestimento de sementes de soja, como proteção con 

tra a deterioração, e salientam que: um pOlímero ideal -nao 

deve ser permeável à água vapor, mas deve, obrigatoriamente, 

ser solúvel em água e permitir embebição das sementes, dando 

condições de umidade adequadas e suficientes para a germinª 

ção; o pOlimero não deve sofrer modificações quando exposto 

ao calor e umidade, para não possibilitar a formação de trin 

cas ou rachaduras favorecendo a entrada de umidade e micror 

ganismos, provocando a deterioração das sementes; a camada 

de proteção não deve provocar a aglomeração de sementes; e o 

pOlímero deve ser de fácil aplicação e manuseio porque deve 

ra ser usado em grandes quantidades de sementes e, portanto, 

deverá ser de aplicação e secagem rápidas. 
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Os agentes adesivos utilizados atualmente p~ 

ra o preparo dos revestimentos são muito variados. 

WEST et alii (1985) utilizaram o álcool poli 

vinílico (PVOH), polietileno óxido (PEO), metil-celulose (M. 

C.) e cloreto de polivinil Daran 220 (PVDC), corno revestimeg 

to em sementes de soja, sendo que PVOH e PVDC resultaram em 

proteção ideal contra a absorção de umidade pelas sementes 

armazenadas. 

A proteção de plantas contra o efeito dos her 

bicidas, com o uso de barreiras físicas, como o carbono ati 

vado, foi testado por Richardson & Jones (s/d), citados por 

ARAÚJO (1986), com aplicação na encapsulação das sementes de 

alface com matriz de carbono/caulim. A média da germinaçao 

das sementes encapsuladas foi menor que a das sementes nuas, 

porém todos os herbicidas testados foram menos danosos as 

plantas germinadas de sementes encapsuladas. 

O cultivo de beterraba açucareira na Inglate~ 

ra é totalmente mecanizado e todas as sementes são encapsul~ 

das, para melhorar o fluxo através da semeadura e para adi 

ção de inseticidas, fungicidas e nutrientes na cápsula das 

sementes, evitando a aplicação de agrotóxicos no sulco. 

A encapsulação, além de todas as vantagens já 

-citadas, visa também o fornecimento de oxigênio as sementes 

quando semeadas em solo muito úmido ou encharcado. Ao inun 

-dar-se o solo, os poros e os agregados estruturais sao 

rados com água e os microrganismos aeróbicos consomem o 

gênio existente. Como a taxa de difusão do oxigênio na 

é cerca de 10.000 vezes menor que no ar, a concentração 

satu 

oxi 
, 
agua 

de 
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02 no solo cai bruscamente. A população de microrganismos a~ 

róbicos é reduzida ou desaparece, e começa a aumentar a pop~ 

lação de microrganismos anaeróbicos. 
, 

Quando o arroz e semea 

do em solo inundado ou mal-drenado, a sua germinação é desu 

niforme e o desenvolvimento inicial das plantas é lento devi 

do à baixa disponibilidade de 02 nestas condições. 

Diversos autores citados por LOPES et a~ii 

(1987), referem-se à utilização de peróxido de cálcio ou dió 

xido de cálcio (CaC0
2

) para recobrimento da semente de arroz, 

como forma de fornecer um nível adequado de oxigênio disso 1 
, 

vido na agua, favorecendo a germinaçao e o desenvolvimento 

de plantas. 

A técnica de encapsulação ou cobertura para 

sementes de forrageiras foi desenvolvida primeiramente na 

Austrália, visando superar problemas de nodulação~ que difi 

cultaram o estabelecimento de trevo subterrâneo em solos mar 

ginais, ácidos e com pouco calcário (NORRIS, 1973). 

Para RHODES & NANGJU (1979), sao necessários 

maiores estudos para determinar se as técnicas de encapsulª 

ção desenvolvidas na Austrália podem ser ou não viáveis para 

os solos ácidos da África e para os solos da Ásia e América 

Latina, já que todos esses solos possuem propriedades físi 

cas e químicas bem diferentes. Cowpea e soja forrageira apr~ 

sentam contrastes nas respostas à inoculação. ° uso de molib 

dênio na cápsula aumentou significativamente a produção de 

cowpea e não de soja. Molibdênio aplicado em combinação com 

fosfato de rocha aumentou significativamente a produção de 

semente, peso seco, tamanho de sementes de cowpea e em soja 
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forrageira aumentou o numero de nódulos por planta, mas isso 

resultou em pequeno acréscimo na produção. 

Para FRANÇA & CARVALHO (1970), a análise dos 

resultados de vários trabalhos leva à conclusão que o efeito 

da adição de micronutrientes nas cápsulas foi maior sobre a 

simbiose do que sobre o desenvolvimento das plantas e as for 

mulações mais eficientes se diferenciaram das demais pela 

presença de manganês e ferro. Esse aumento não se manifestou 

na nodulação, que foi menor nestes tratamentos, mas sim na ~ 

ficiência nodular (aumentando a quantidade de nitrogênio fi 

xado por peso de nódulo). 

Vários trabalhos tem sido desenvolvidos na 

Austrália e Nova Zelândia para determinar a melhor combina 

ção ~hi~obi~-hospedeiro e tratamento de encapsulação, visa~ 

do-se também o tempo de estocagem do inoculador (DATE, s/d, 

MURPHY, s.n.t., DOWLING et a1ii, 1971 e NORRIS, 1972 e 1973). 

Para KITTO & JANICK (1985), a produção de em 

briões assexuais pode ser conseguida em diversas culturas, ~ 

sando-se técnicas de cultivo "in vitro", sendo os embriões 

assexuais similares aos embriões zigóticos, da mesma espécie. 

Esses dois tipos de embriões diferem pela ausência do reves 

timento (casca) das sementes nos embriões produzidos "in vi 

tro" . 

A produção de revestimentos sintéticos para 

cobrir embriões assexuais pode transformá-los em sementes. 

Estudos estão sendo feitos sobre a possibili 

dade da produção de sementes sintéticas pela encapsulação de 

embriões assexuais. Revestimentos sintéticos foram aplicados 
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em embriões assexuais de cenoura, pela mistura de volumes i 

guais da suspensão de embriões e 5% (P/V) de solução de oxi 

do de polietileno (Polyox WSR-N 750). 

Esta técnica pode ser aplicada em práticas de 

agricultura, incluindo a multiplicação de plantas híbridas 

de difícil propagação por sementes convencionais, ou na libe 

ração de genótipos oriúndos de engenharia genética. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

3.1. SemmeJrntes 

Sementes de algodão (G~ssypi~ hirs~t~ L. r~ 

ça ~atif~~i~mm Hutch.) do cultivar IAC-20, produzidas no ano 

agrícola de 1990/1991 foram cedidas pela Seção de Algodão do 

Instituto Agronômico. 

O cultivar IAC-20 foi utilizado por ser o lan 

çamento mais recente e distribuído, atualmente, no Estado de 

são Paulo pela Secretaria da Agricultura. Trata-se de um ma 

terial genético lançado em 1983 e obtido por seleção genealQ 

gica à partir do cultivar IAC-17. Apresenta um ciclo de 160 

a 200 dias, altura média de 109 em, e produtividade média de 

3.080 kg/ha. Substitui com vantagem o IAC-17 por ser tolera~ 

te a nema tóide e IAC-18 e IAC-19 por ser tolerante à ramulo 

se (C~~~etotrich~ gossypii South. varo cepha~osp~rioides A. 

s. Costa). Também é resistente à murcha de fusarium (F~s~ 

ri~mm oxyspor~ f.sp. wasi][]lfect~ (Atk.) Snyder & Hansen). 

Metade dessas sementes permaneceu deslintada 

mecanicamente e a outra metade foi submetida, também, ao des 

lintamento à flama, no queimador da Seção de Algodão do Ins 

tituto Agronômico. 



Foram testados os seguintes produtos, quanto 

à sua capacidade de encapsulação: 

3.2.1. Gesso agrícola 

Gesso agricola é o sulfato de cálcio di-hidra 

tado (CaS0
4 

. 2H
2
0), que apresenta na sua composiçao, os se 

guintes valores, segundo TANAKA (1992): 

Umidade livre 16% 

CaO 27% 

S 15% 

P
2

0
5 

inferior a 1% 

Utilizou-se o calcário (CaC0
3

) comercial com 

as seguintes especificações minimas: 38% de CaO e 38% de MgO; 

100% retido em peneira de 2 mm ABNT-10; 70% retido em penei 

ra de 0,84 mm ABNT-20; 50% retido em peneira de 0,30 mm ABNT 

-50; e poder de neutralização total (PRNT) de 70%. 
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Obtido industrialmente pela calcinação pa~ 

cial do calcário onde nem todo CaC0
3 

e MgC0
3 

são decompostos 

e transformados em óxidos. 

Seus constituíntes são caC0
3 

e MgC0
3

, não de 

compostos do calcário, CaO e MgO e tamb~m Ca(OH)2 e Mg(OH)2 

resultantes da hidratação dos óxidos pela umidade do ar. A 

presenta-se na forma de pó fino. 

3.3. ãge~tes a~es~wos 

Os agentes adesivos utilizados possuem prQ 

priedades físicas e químicas diferentes, exigindo determina 

ções específicas de diluição. 

Utilizou-se uma solução de 50 g de açucar re 

finado em 60 ml de água destilada. 

Adesivo empregado na indústria de papel, fa 
, 

bricado a base de amido de milho modificado, utilizado na 

proporção de 20 g para 80 ml de água destilada. 
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3.3.3. lBle][lltco][llita 

A bentonita utilizada apresenta-se na forma 

de pó, com granulometria inferior à peneira USS nº 200. É em 

pregada como aglomerante de areia de fundição. 

3.3.4. (C;a1lll1ilIlDl 

Utilizado sem diluição, na forma de pasta de 

caulim. É empregado na manufatura de papel como carga ou en 

chimento e cobertura. Não deixa resíduo na peneira USS nº 

325 (abertura de 0,044 mm). 

A argila utilizada foi coletada numa trinchei 
, 

ra na varzea da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Quei 

roz". 

Foi analizada por DEMATTÊ et alii (1991) e a 

presenta a seguinte composição: 

Perfil 2 (Brunizem vértico) 

Montmorilonita 64% 

Vermiculita 4,3% 

Caulinita 31% 
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As sementes foram homogeneizadas e separou-se 

uma amostra de 250 g para cada tratamento. 

As sementes foram colocadas em uma mini-beto 

neira elétrica e umedecidas com água ou solução adesiva. A 

pós a distribuição uniforme da umidade, adicionou-se o age~ 

te encapsulante em porções de 10 gramas. 

Esse valor foi fixado para todos os encaps~ 

lantes porque foi a quantidade mínima necessária para formar 

uma camada em todas as sementes, sem que houvesse resíduo na 

betoneira. A formação de resíduo provoca a perda de material 

e interfere na avaliação da relação adesivo-semente-encaps~ 

lante. 

Alternou-se a aplicação do agente adesivo e 

encapsulante até que não houvesse mais línter visível e as 

sementes apresentassem tamanho e cobertura uniformes. 

As sementes encapsuladas e úmidas foram deixa 

das em movimento dentro da betoneira por mais dois minutos, 

o que promoveu o acabamento final, resultando cápsulas uni 

formes, bem lisas e individualizadas. 

Após serem retiradas da betoneira, as semen 

tes foram espalhadas sobre folhas de jornal e deixadas para 

secar à sombra por 24 horas. 
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Houve necessidade de modificar a sequencia de 

mistura adesivo-encapsulante-semente porque os adesivos sele 

cionados possuem características físicas diferentes. 

As soluções foram empregadas seguindo-se a 

sequencia do método de encapsulação já descrito. 

As sementes foram umedecidas com uma solu 

ção saturada de bentonita e água (8% de bentonita), com a be 

toneira em movimento. Após a uniformização na distribuição 

da umidade, alternaram-se camadas de agente encapsulante, 

bentonita em pó e solução de bentonita, até a obtenção da 

cápsula ideal. 

- Argila 

Adicionou-se água à argila até a formação 

de uma pasta, na proporção de 1 ml de água para 4 g de argi 

la. 
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Em uma bandeja misturou-se a pasta com as se 

mentes até que todas estivessem totalmente envolvidas. Em se 

guida estas sementes foram colocadas na betoneira. O agente 

encapsulante foi adicionado aos poucos, segundo o método des 

crito. 

- tCaUlIJ.:ii..1IIIIl 

O caulim foi empregado, sem diluição, segui~ 

do o mesmo processo para a formação da cápsula de argila. 

3.5. ~e~ação adesiwo-e~caps~~a~te para 25~ g de sellllIle~tes 

des~i~tadas lIIIIleca~icé1ll.llllIle~te (~~) 

Adesivo 
Calcário 
calcinado 

Calcário Gesso Água 

(g) (g) (g) (g) (ml) 

Açúcar R 100 387 100 
Coragum 420 22,5 210 90 
Bentonita 10 225 100 
Caulim 160 145 20 
Argila 100 200 25 

Açúcar R 80 317 80 
Coragum 420 25 250 100 
Bentonita 9 265 130 
Caulim 170 250 20 
Argila 100 203 25 

Açúcar R 80 215 80 
Coragum 420 22,5 171 90 
Bentonita 10 200 130 
Caulim 170 203 20 
Argila 100 250 25 



.48 

3.6. ~elaçã~ adesiw~-e~cap$ula~te para 25~ g de se~erntes 

deslirntadas ~ecarnic~ernte e fl~badas (~~» 

Adesivo 
Calcário 

Calcário Gesso Água 
calcinado 

(g) (g) (g) (g) (ml) 

Açúcar R 80 242 80 
Coragum 420 20 173 80 
Bentonita 10 225 100 
Caulim 160 173 20 
Argila 100 25 

Açúcar R 80 350 80 
Coragum 420 20 250 80 
Bentonita 9 228 100 
Caulim 160 250 20 
Argila 100 250 25 

Açúcar R 75 189 75 
Coragum 420 20 158 80 
Bentonita 10 223 130 
Caulim 60 163 20 
Argila 100 163 25 

1- Sementes deslintadas mecanicamente 

2. Sementes deslintadas mecanicamente e flambadas 

3. Calcário calcinado + bentonita (DM) 

4 . Calcário calcinado + bentonita (DMF) 

5. Gesso + bentonita (DM) 

6 . Gesso + bentonita (DMF) 
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7. Calcário + bentonita (DM) 

8. Calcário + bentonita (DMF) 

9. Gesso + caulim (DM) 

10. Gesso + caulim (DMF) 

1 1 . Calcário + caulim (DM) 

12. Calcário + caulim (DMF) 

13. Calcário calcinado + caulim (DM) 

14 . Calcário calcinado + caulim (DMF) 

15. Calcário Coragum 
R 

420 (DM) + 

16. Calcário Coragum 
R 

420 (DMF) + 

17. Calcário calcinado Coragum 
R 

420 (DM) + 

18 . Calcário calcinado Coragum 
R 

420 (DMF) + 

19. Gesso + Coragum 
R 

420 (DM) 

20. Gesso Coragum 
R 

420 (DMF) + 

21 . Gesso + açucar (DM) 

22. Gesso + açucar (DMF) 

23. Calcário 
, 

(DM) + açucar 

24. Calcário 
, 

(DMF) + açucar 

25. Calcário calcinado 
, 

(DM) + açucar 

26. Calcário calcinado 
, 

(DMF) + açucar 

27. Gesso + argila (DM) 

28. Gesso + argila (DMF) 

29. Calcário + argila (DM) 

30. Calcário + argila (DMF) 

31. Calcário calcinado + argila (DM) 

32. Calcário calcinado + argila (DMF) 

DM = Sementes deslintadas mecanicamente 

DMF = Sementes deslintadas mecanicamente e flam 
badas 
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3.8.1. Yeste de wiabi1idade 

3.8.1.1. Yeste de ger~inaçã~ 

A avaliação do percentual de germinaçao foi 

realizada de acordo com as prescrições das Regras para Análi 

se de Sementes (BRASIL, 1980), utilizando-se 04 (quatro) re 

petições de 50 (cinqüenta) sementes para cada tratamento. 

As sementes foram distribuídas sobre duas fo 

lhas umedecidas na proporção de duas vezes e meia o volume 

de água para cada grama de papel. 

"Burrows", 

Os rolos foram colocados em germinador marca 
+ o 

regulado para manter temperatura de 30 - 1 C. 

As avaliações foram e fetuadas no quarto e no 
, 

oitavo dias apos a semeadura. Os resultados foram transforma 

dos em porcentagem média de plântulas normais por tratamen 

to. 

3.8.1.2. Feste de energência e~ areia 

Para a avaliação da porcentagem de emergência 

em areia, utilizaram-se de caixas plásticas contendo areia 

peneirada e lavada. Cada caixa recebeu 200 (duzentas) semen 
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tes, divididas em 04 (quatro) lotes de 50 (cinqüenta) semen 

tes para cada tratamento. Após a semeadura, a areia foi ume 

decida até atingir 60% da sua capacidade de campo. 

As caixas foram dispostas de forma inteiramen 

te casualizada, no Laboratório de Sementes do Departamento 

de Agricultura da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 

Queiroz". 

As avaliações foram realizadas no quarto e 

oitavo dias após a semeadura. Os dados foram transformados 

em porcentagem média de plântulas normais por tratamento. 

3.8.2. Testes de wig~r 

3.8.2.1. Testes de c~p~ 

Os testes de campo para avaliação do vigor, 

foram instalados em canteiros do Departamento de Agricultura 

da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". 

Cada parcela foi formada por uma linha de 2,0 

metros de comprimento, onde foram distribuídas 200 (duzentas) 

sementes (4 repetições de 50 sementes), semeadas a uma prQ 

fundidade de 3,0 cm e cobertas com 1,5 cm de terra. 

As sementes foram tratadas com Iprodione (RQ 

vral), na proporção de 150 g P.C./100 kg de sementes. 

Os canteiros foram irrigados, sempre que ne 

cessário. 
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3.8.2.1.1. Emergê~cia em camp~ 

A contagem do número de plântulas emersas foi 

efetuada nos quinto e nono dias após a semeadura. Os resulta 

dos foram transformados em porcentagem. 

3.8.2.1.2. Welocidade de emergê~cia 

As avaliações foram realizadas diariamente, à 

mesma hora, apos ser observada a emergência das primeiras 

plântulas, no quinto dia após a semeadura, e terminaram no 

décimo dia, quando a germinação se estabilizou. Foram consi 

deradas plântulas emersas todas aquelas que apresentaram fo 

lhas cotiledonares acima do nivel do solo. 

Calculou-se o número de plântulas emersas a 

cada dia, de acordo com recomendação de POPINIGIS (1977). Di 

vidiu-se este número pelo número de dias transcorridos da da 

ta da semeadura, obtendo-se o indice. Com a soma dos indices 

diários, obteve-se o indice final de velocidade de 

cia para aquele tratamento. 

A 

emerge~ 

Foi realizada uma única contagem aos 28 (vi~ 

te e oito) dias após a semeadura. As médias das contagens de 

cada repetição foram transformadas em porcentagem. 
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3.8.2.2. Yestes de 1a~oratório 

3.8.2.2.1. Primeira co~tagem de germinaçao 

A avaliação da porcentagem de plântulas nor 

mais foi realizada no quarto dia após a instalação do teste 

de germinação. 

3.8.2.2.2. We10cidade de germinaçao 

A avaliação da velocidade de germinaçao em la 

boratório foi semelhante à avaliação da velocidade de emer 

gência em campo. A germinação se estabilizou no oitavo dia a 

pós a semeadura. 

3.8.3. &wa1iações adicionais 

3.8.3.1. @midade 

A umidade das sementes foi determinada pelo 
, o 

metodo de estufa a 105 C, por 24 horas, segundo as Regras p~ 

ra Análise de Sementes (BRASIL, 1980), em duas ocasiões: lo 

go após a encapsulação e imediatamente antes dos testes de 

germinação (sementes secas). 
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o teor de água foi calculado pela fórmula: 

% de Umidade (U) = 
100 (P - p) 

P - t 
(base em peso úmido) 

onde: 

P = peso bruto inicial da amostra 

p = peso bruto final da amostra 

t = tara 

Foram retiradas ao acaso, 10 (dez) amos tras 

de 100 (cem) sementes de cada tra tamen to e pesadas em balan 

ça com precisão de 0,01 g. 

3.8.3.3. Yeste ~e san~da~e 

Foram analisadas 05 (cinco) repetições de 10 

(dez) sementes de cada tratamento. As sementes foram unifor 

memente distribuidas sobre 03 (três) discos de papel de fil 
2 

tro de 80 gim , previamente umedecidos em água esterilizª 

da e colocados e~ placas de Petri de plástico transparente. 

As sementes foram incubadas por 07 (sete) 
o 

dias a 22 C, sendo 12 (doze) horas sob luz negra NUV (próxi 

-mo a ultra-violeta) e 12 (doze) horas no escuro. 
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A determinação dos fungos associados às semen 

tes foi realizada com estereomicroscópio e a confirmação das 

espécies detectadas foi baseada na análise de conídios, com 

auxílio de microscópio composto. 

As testemunhas (sementes deslintadas mecanica 

mente e sementes deslintadas mecanicamente e flambadas) fQ 

ram submetidas à assepsia superficial em uma solução de hipQ 

clorito de sódio a 1% durante 05 (cinco) minutos, e em segui 

da, foram distribuídas em placas de Petri, com os outros tra 

tamentos, como recomenda PIZZINATTO (1988). 

-Os testes de vazao foram conduzidos no Labora 

tório de Semeadoras e de Adubadoras da Seção de Projetos e 

Materiais do Instituto Agronômico, localizado no município 

de Jundiaí, Estado de são Paulo. 

Foi utilizada uma semeadora da marca "Baldan 

PAH", com disco inclinado, projetada originalmente para amen 

doim. 

Os testes foram realizados com 02 (dois) ti 

pos de discos: 

a. Disco de furo redondo: 

- espessura 6,0 mm 

- diâmetro do furo: 19,0 mm 

- Número de furos : 24 
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b. Disco de furo oblongo 

Disco original para soja, usado na semeado 

ra "Baldan PAH-2", adaptado para a semeadora "Baldan PAH". 

- espessura 7,1 mm 

- dimensões do furo: 9,5 mm de largura por 

18,0 mm de comprimento 

- número de furos 28 

A velocidade empregada foi de 1,0 metro/segu~ 

do, correspondendo a 3,6 quilômetros por hora. 

As semeadoras foram reguladas inicialmente de 

modo que distribuíssem de 20 (vinte) a 30 (trinta) sementes 

por metro linear. 

As semeaduras foram simuladas sempre com metª 

de da capacidade do balde, retirando-se 04 (quatro) repeti 

ções para cada tratamento, num tempo de 15 (quinze) segundos, 

para cada amostra, que corresponder ia no campo a um percurso 

de 16,67 m. 

Baseando-se nessas amostras, foram avaliados: 

- Peso das semen tes em gramas, para disco de 

furo redondo e disco de furo oblongo. 

- Vazão da semeadora em 15 (quinze) segundos, 

com os 02 (dois) discos. 

Número de sementes por metro, com os 02 (dois) 

discos. 
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o delineamento estatistico utilizado foi o de 

blocos ao acaso, com 32 (trinta e dois) tratamentos e 04 

(quatro) repetições, para os parâmetros: teste de germinação 

em laboratório; teste de emergência em areia; teste de emer 

gência em campo; velocidade de emergência em campo; 

ção inicial; primeira contagem de germinação em laboratório; 

e velocidade de germinação. 

o delineamento estatístico utilizado para aná 

lise da vazão (peso de sementes para disco de furo redondo; 

peso de sementes para disco de furo oblongo; vazão da semea 

dora em 15 segundos para disco de furo redondo; vazão da se 

meadora em 15 segundos para disco de furo oblongo; número de 
, 

sementes por metro para disco de furo redondo; e numero de 

sementes por metro para disco de furo oblongo), também foi o 

de blocos ao acaso, com 33 (trinta e três) tratamentos e 04 

(quatro) repetições. 

o delineamento estatistico utilizado para aná 

lise da umidade de sementes logo após a encapsulação e semen 

tes encapsuladas secas foi o de blocos ao acaso, com 32 

(trinta e dois) tratamentos e 02 (duas) repetições. 

Para a análise de variância, os dados de po~ 

centagem de germinação em laboratório; porcentagem de emer 

gência em areia; porcentagem de emergênCia em campo; popul~ 

ção inicial; e primeira contagem de germinaçao em laborató 

rio, foram transformados em arc sen Jx/100. Os valores de in 

dice de velocidade de emergênCia em campo; indice de veloci 

dade de germinaçao em laboratório; peso de sementes para dis 
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co de furo redondo; peso de sementes para disco de furo 

oblongo; vazão da semeadora em 15 segundos para disco de fu 

ro redondo; vazão da semeadora em 15 segundos para disco de 

furo oblongo; número de sementes por metro para disco de fu 

ro redondo; número de sementes por metro para disco de furo 

oblongo; e umidade, foram transformados em VX. OS resultados 

foram analisados segundo o teste de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade. 
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

A semente de algodão anual (G~ssypi~ hirs~ 

t~m L. raça latir~li~m Hutch.) utilizada no Brasil é, basic~ 

mente, deslintada mecanicamente ou não deslintada. A solução 

parcial desse problema tem sido o deslintamento quimico, que 

exige investimentos altos, além de riscos à saúde e ao am 

biente. 

~ 

Uma alternativa, talvez mais economica e cer 

tamente mais segura, para o deslintamento quimico, seria a 

encapsulação das sementes. Esta é a origem da hipótese deste 

trabalho. 

Observe-se que a expressão encapsulação de se 

mentes nunca havia sido utilizada. Sua adoção deve-se 
, 
a im 

propriedade da terminologia vigente: peletização, pelotiz~ 

ção, pilulação e recobrimento. Pode-se definir encapsulação 

-de sementes como a açao ou processo, de se encerrar cada se 

mente em um recipiente que a individualize, sem afetar suas 

caracteristicas vitais. 

As dúvidas iniciais eram: os agentes encaps~ 

lantes, os adesivos, suas combinações, o processo de encaps~ 

lação, sua exeqüibilidade e seus efeitos sobre a qualidade 

da semente. 
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4.1. ~entes e~capsulantes 

A relação inicial de produtos a serem utiliza 

dos como encapsulantes baseou-se na literatura específica e 

na observação de alguns materiais existentes, em grandes 

quantidades, no meio agrícola. Partiu-se, pois, dos segui~ 

tes produtos: areia, calcário, calcário calcinado, carbona 

to de cálcio, gesso industrial, gesso agrícola, resíduo sóli 

do de indústria de papel e talco. 

Testes preliminares descartaram a areia (por 

ser muito abrasiva e não apresentar boa ader~ncia); o gesso 

industrial (por ser muito fino e formar cápsula insolúvel); 

o carbonato de cálcio, o talco e o resíduo sólido de indús 

tria de papel, pela má distribuição na superfície da semente 

e pela não combinação com alguns adesivos. Estes mesmos tes 

tes mostraram ser promissores o calcário, o calcário calcin~ 

do e o gesso agrícola, que foram os materiais selecionados 

para este trabalho. 

4.2. ~e~tes adesiw~s 

o mesmo critério foi usado na seleção de age~ 

tes adesivos. Os produtos testados foram: Amidex
R 

3001 (am! 

do de milho utilizado em indústria de papel); açúcar refina 

do; argila (montmorilonita); argila para tijolo; bentonita 

(utilizada como adesivo para moldes de fundição); breu; cau 

lim (utilizado como carga ou enchimento em indústria de p~ 
R 

pel); Coragum 420 (amido de milho modificado, utilizado co 
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mo adesivo em indústria de papel); Coralsize; Extravon (espª 

lhante adesivo); farinha de trigo; Foxhead 5800 (éter de ami 

do); goma arábica; látex (látex sintético de estireno e buta 

dieno carboxilado); e Penetrose
R 

80 (amido de milho mocidifi 

cado). Foram descartados o Amidex
R 

3001, o Foxhead 5800 e Pe 
R 

netrose 80, por necessitarem de gelatinização e condições 

especiais de preparo e por não promoverem adesão satisfató 

ria de partículas grosseiras; argila para tijolo, porque a 

lém de impermeável, apresenta rachaduras na cápsula; o breu, 

o Coralsize, o Extravon e o látex, por serem hidrófobos, im 

pedindo a absorção da água; a farinha de trigo pela baixa a 

desão das partículas; e a goma arábica, que, mesmo sendo um 

bom adesivo, não é disponível sem conservantes, que afetam a 

viabilidade das sementes. 

, 
Dos produtos selecionados, o açucar e o Cora 

R 
gum 420 foram testados quanto às suas melhores diluições em 

R 
agua (50 g de açúcar em 50 ml de água e 20 g de Coragum 420 

em 80 ml de água); as argilas, em função de suas heterogenei 

dades, foram transformadas em pastas com diferentes quantidª 
, 

des de agua; e, o caulim foi utilizado em sua forma original 

(pasta fluida). 

o processo de encapsulação foi feito em uma 

pequena betoneira, onde as sementes foram misturadas com o a 

desivo e posteriormente com o agente encapsulante. O movimen 

to de rotação da betoneira povocava, nas sementes deslinta 
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das mecanicamente (pela presença de maior quantidade de lín 

ter), a formação de "cachos", o que motivou o uso da flamba 

gem como tratamento. 

Inicialmente tentou-se proceder a secagem das 

cápsulas por meio do ar quente injetado na betoneira em movi 

mento, utilizando-se um secador de cabelos. Também tentou-se 

a secagem em estufa, com ventilação forçada e temperatura 

progressiva até Booe. 

Nenhum dos dois processos resultou cápsulas 

de boa qualidade: ocorriam rachaduras e ou desintegração das 

cápsulas, o que levou ao uso de secagem à sombra, em ambien 

te de laboratório. 

A combinação dos três adesivos com os cinco 

agentes encapsulantes e os dois tipos de sementes resultou 

em trinta tratamentos. As cápsulas resultantes foram compar~ 

das visualmente, quanto às suas características externas, cQ 

mo: cor, consistência, textura, poeira (resíduo) e qualidade 

das sementes. 

A descrição sucinta das cápsulas encontra-se 

no Quadro 01. 
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QUADRO 01. Características externas das cápsulas, obtidas 

com a combinação dos três agentes encapsulantes 

e dos cinco adesivos. 

TRAT. COR CONSISTÊNCIA TEXTURA 
POEIRA 

(resíduo) 

Testemunha DM 
2 Testemunha DMF 
3 cinza claro média macia -nao 
4 cinza claro média macia -nao 
5 branco pérola fraca macia sim 
6 branco pérola fraca macia sim 
7 castanho média macia -nao 
8 castanho média macia -nao 
9 branco pérola fraca macia sim 

10 branco pérola fraca macia sim 
11 branco fraca macia sim 
12 branco fraca macia sim 
13 castanha média macia -nao 
14 castanha média macia -nao 
15 castanha média 

, -aspera nao 
16 castanha média 

, -aspera nao 
17 cinza escuro média aveludada -nao 
18 cinza escuro média aveludada -nao 
19 castanha média macia -nao 
20 castanha média macia -nao 
21 castanha fraca aspera sim 

, 
22 castanha fraca aspera sim 
23 cinza variável forte -aspera nao 
24 cinza variável forte -aspera nao 
25 cinza média macia -escuro nao 
26 cinza escuro média macia nao 
27 marrom manchado média -aspera nao 
28 marrom manchado média -aspera nao 
29 castanho escuro forte aspera sim 
30 castanho escuro forte aspera sim 
31 cinza média 

, 
escuro as pera nao 

32 cinza média -escuro aspera nao 
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A análise de variancia dos dados referentes 

aos testes de germinação revelou valor de F significativo, 

ao nível de 1% de probabilidade para os tratamentos. 

As médias de germinação, transformadas em arc 

sen Vx/100, as médias originais, a diferença mínima signifi 

cativa e o coeficiente de variação encontram-se na Tabela 01. 

Pode-se afirmar que a encapsulação uti-

lizando gesso e calcário em combinação com todos os adesi 

vos nao afetou o poder de germinação das sementes, em rela 

ção às duas testemunhas, com destaque para o gesso + Cora 

gum
R 

420 (DM) e calcário + bentonita (DM). Pode-se afirmar, 

também, que o calcário calcinado, em combinação com todos os 

adesivos, prejudica a germinação das sementes. 

A explicação possível para o comportamento do 

calcário calcinado encontra-se em ALCARDE (1992). Baseando 

-se nesse autor, pode-se afirmar que a água presente no sub~ 

trato foi suficiente para hidratar CaO e MgO, nas reações se 

guintes: 

+ calor 

+ calor 

Essas reações mostram que no solo (e no subs 

trato de germinação), a cal virgem libera Ca 2 + e Mg2 +, OH e 
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TABELA 01. Média de porcentagens de plântulas normais, transformadas em 
arc sen Vx/100 e médias originais obtidas no teste de germi 
nação, diferença minima significativa ao ni vel de 5% de prQ 
babilidade e coeficiente de variação. 

Número Trata Médias Médias 
5% Ordem mentos transformadas originais 

1 19 63,20 79,68 a 
2 7 62,14 78,16 a 
3 20 59,38 74,06 ab 
4 15 59,05 73,55 ab 
5 16 58,49 72,69 ab 
6 1 58,47 72,65 ab 
7 8 58,40 72,54 ab 
8 30 56,80 70,02 abc 
9 6 56,52 69,57 abc 

10 11 56,25 69,14 abc 
11 5 56,12 68,92 abc 
12 29 55,89 68,55 abc 
13 2 54,46 66,22 abc 
14 28 54,17 65,73 abc 
15 27 54,06 65,56 abc 
16 23 53,52 64,66 abcd 
17 22 53,46 64,56 abcd 
18 10 52,03 62,14 abcd 
19 9 51,66 61,52 abcd 
20 12 48,16 55,50 bcde 
21 24 48,16 55,50 bcde 
22 21 45,57 51,00 cdef 
23 18 41,25 43,49 def 
24 4 37,48 37,03 efg 
25 14 37,41 36,91 efg 
26 17 35,00 32,90 fg 
27 13 34,41 31,93 fg 
28 3 24,93 17,77 gh 
29 32 18,39 9,95 hi 
30 31 15,64 7,27 hi 
31 25 14,64 6,39 hi 
32 26 10,18 3,12 i 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nivel de signi 
ficância indicado. 

D.M.S. (5%) = 12,66 C.V. = 9,87% 
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calor. A liberação de OH- é imediata e total, o que confere 

à cal virgem existente no calcário calcinado, o caráter de 

base forte, que prejudica a germinaçao. 

Alguns autores, como CHACÓN (1979), SACHS et 

alii (1981) e KITTO & JANICK (1985), trabalhando com semen 

tes de hortaliças observaram retardamento da germinação de 

sementes encapsuladas, o que não se verificou no presente 

trabalho. 

A análise de variância dos dados 
~ 

de emerge~ 

cia em areia revelou valor de F significativo ao nível de 1% 

de probabilidade para os tratamentos. 

As médias de emergência, transformadas em arc 

sen vx/100, as médias originais, as diferenças mínimas signi 

ficativas e o coeficiente de variação, encontram-se na Tabe 

la 02. 

Observa-se pela Tabela 02, que o teste de e 

mergência em areia é mais favorável à germinaçao das semen 

teso Todos os tratamentos se equiparam às testemunhas (os 22 

primeiros tratamentos classificados são iguais à testemunha 

DM e os demais iguais à testemunha DMF), que são estatistica 

mente iguais. 

O comportamento das sementes encapsuladas com 

calcário calcinado foi diferente daquele do teste de germin~ 

ção. Isto pode ser explicado pela diferença dos ambientes, 

que impediria a ocorrência daquelas reações. 
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TABELA 02. Médias de porcentagens de plântulas emersas, transformadas 
em arc sen Vx/l00 e médias originais obtidas no teste de e 
mergência em areia, diferença mínima significativa ao nível 
de 5% de probabilidade e coeficiente de variação. 

Número Trata Médias Médias 
5% Ordem mentos transformadas originais 

8 62,23 78,29 a 
2 7 59,85 74,78 ab 
3 17 58,48 72,67 abc 
4 1 55,85 68,50 abcd 
5 23 55,18 67,41 abcd 
6 26 53,73 65,01 abcde 
7 21 52,54 63,01 abcdef 
8 18 51,40 61,09 abcdefg 
9 22 51,08 60,53 abcdefgh 

10 19 50,49 59,53 abcdefgh 
11 32 50,32 59,24 abcdefgh 
12 24 49,61 58,01 abcdefgh 
13 2 48,78 56,58 abcdefgh 
14 9 48,73 56,50 abcdefgh 
15 27 48,45 56,01 bcdefgh 
16 3 45,25 50,44 cdefgh 
17 16 44,13 48,49 defgh 
18 6 43,84 47,98 defgh 
19 30 43,84 47,98 defgh 
20 11 42,96 46,45 defgh 
21 4 42,69 45,98 defgh 
22 15 42,37 45,42 defgh 
23 29 40,97 42,99 efgh 
24 10 40,37 41,96 efgh 
25 25 40,34 41,91 efgh 
26 28 39,76 40,90 fgh 
27 14 39,74 40,87 fgh 
28 12 38,71 38,95 gh 
29 20 38,52 38,79 gh 
30 31 38,32 38,44 gh 
31 13 38,23 38,30 gh 
32 5 37,41 36,91 h 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de signi 
ficância indicado. 

D.M.S. (5%) = 13,73 c.v. = 10,64% 
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Utilizou-se a mesma tabela para a determina 

ção de emergência no campo e população inicial, porque os va 

lares obtidos são idênticos. 

A análise de variância dos dados de 
A 

emergeQ 

cia no campo revelou valor de F significativo ao nível de 1% 

de probabilidade para tratamentos. 

As médias de emergência no campo, transforma 

das em arc sen Vx/l00, as médias originais, a diferença míni 

ma singificativa e o coeficiente de variação, encontram-se 

na Tabela 03. 

A 

Assim como no teste de velocidade de emergeQ 

cia, os resultados de emergência no campo mostram na Tabela 

03, que apenas dois tratamentos foram inferiores às duas tes 

temunhas: calcário + açúcar (DMF) e calcário calcinado + aç~ 

car (DM), tendo calcário calcinado + açúcar (DMF) muito 
, 

pr~ 

ximo. 

A semelhança dos resultados obtidos nos tes 

tes de emergência e velocidade de emergência era esperada, Q 

ma vez que foram obtidos do mesmo ensaio. A presença de aç~ 

car como responsável pelos piores tratamentos não deve ser a 

firmada, uma vez que outras combinações que continham açúcar 

se comportaram semelhantes às testemunhas. No entanto, as 

combinações calcário calcinado + açúcar, têm se apresentado 

-como os piores tratamentos em todos os testes, com excessao 

de emergência em areia. Infelizmente, não existe, na litera 

tura consultada, nenhum trabalho com tais combinações. 
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TABELA 03. Médias de emergência no campo, transformadas em arc sen 
Vx/100 e médias originais, obtidas no teste de emergência no 
campo, diferença mínima significativa ao nível de 5% de prQ 
babilidade e coeficiente de variação. 

Número Trata Médias Médias 
5% Ordem mentos transformadas originais 

13 61,78 77,65 a 
2 2 60,06 75,10 ab 
3 4 59,99 74,98 ab 
4 7 59,42 72,12 ab 
5 6 59,12 73,66 ab 
6 5 57,58 71,26 ab 
7 8 57,20 70,66 abc 
8 9 56,32 69,25 abcd 
9 1 55,96 68,67 abcd 

10 27 55,35 67,68 abcd 
11 28 53,68 66,57 abcd 
12 20 53,75 65,04 abcd 
13 32 53,75 65,04 abcd 
14 28 53,45 64,54 abcd 
15 22 53,37 64,41 abcd 
16 3 53,20 64,12 abcd 
17 10 52,95 63,70 abcd 
18 23 52,87 63,56 abcde 
19 16 51,70 61,60 abcde 
20 15 51,07 60,51 abcde 
21 29 50,81 60,08 abcde 
22 11 50,56 59,65 abcde 
23 12 50,52 59,57 abcdef 
24 30 50,20 59,03 abcdef 
25 19 49,90 58,51 abcdef 
26 14 49,77 58,29 bcdef 
27 18 49,62 58,02 bcdef 
28 17 48,17 55,52 bcdef 
29 31 45,28 50,50 cdef 
30 26 44,42 48,99 def 
31 25 40,93 42,93 ef 
32 24 38,57 38,88 f 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de signi 
ficância indicado. 

D.M.S. (5%) = 11,94 c.v. = 8,22% 
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-4.5.4. Welocidade de e~erge~cia ~o c~po 

A análise de variância dos dados de velocida 
~ 

de de emergencia no campo revelou valor de F significativo 

ao nivel de 1% de probabilidade. 

As médias de velocidade de emergência no cam 

po, transformadas em VX, as médias originais, a diferença 

minima significativa e o coeficiente de variação, encontram 

-se na Tabela 04. 

Observa-se pela Tabela 04, que apenas quatro 

tratamentos apresentaram indice de velocidade de emergência 

no campo menor que as testemunhas DM e DMF, destes, somente 

calcário calcinado + açúcar (DM) e calcário + açúcar (DMF) 

diferem, totalmente dos demais. As combinações calcário cal 

cinado e calcário + açúcar (24 e 25), apresentam indices mui 

to baixos em relação à testemunha. 

4.5.5. Pri~eira co~tage~ do teste de ger~i~ação e~ 

laboratório 

A análise de variância dos dados de primeira 

contagem de germinação revelou valor de F significativo, ao 

nivel de 1% de probabilidade, para tratamentos. 

As médias de primeira contagem de germinaçao, 

transformadas em arc sen Vx/100, as médias originais, a dife 

rença minima significativa e o coeficiente de variação, en 

contram-se na Tabela 05. 
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TABELA 04. Médias de indices de velocidade de emergência no campo trans 
formadas em V}(, médias originais, obtidas no teste de emer 
gência no campo, diferença minima significativa ao nivel de 
5% de probabilidade e coeficiente de variação. 

Número Trata Médias Médias 
5% Ordem mentos transformadas originais 

4 2,73 7,46 a 
2 13 2,72 7,44 a 
3 2 2,70 7,31 ab 
4 7 2,68 7,21 abc 
5 6 2,68 7,19 abc 
6 5 2,64 6,99 abc 
7 8 2,62 6,88 abcd 
8 9 2,59 6,74 abcde 
9 1 2,59 6,73 abcde 

10 27 2,56 6,56 abcde 
11 28 2,51 6,32 abcde 
12 20 2,49 6,22 abcde 
13 10 2,48 6,17 abcde 
14 32 2,48 6,15 abcde 
15 3 2,47 6,14 abcde 
16 22 2,44 5,96 abcde 
17 16 2,44 5,96 abcde 
18 11 2,43 5,92 abcde 
19 15 2,42 5,86 abcde 
20 12 2,41 5,85 abcde 
21 29 2,41 5,84 abcde 
22 19 2,41 5,84 abcde 
23 30 2,40 5,80 abcde 
24 21 2,38 5,69 abcde 
25 18 2,36 5,57 abcde 
26 23 2,34 5,52 bcde 
27 14 2,34 5,50 bcde 
28 17 2,35 5,40 cde 
29 31 2,20 4,87 def 
30 26 2,18 4,78 efg 
31 25 1,90 3,61 fg 
32 24 1,82 3,32 g 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nivel de signi 
ficância indicado. 

D.M.S. (5%) = 0,37 c.v. = 5,50% 
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TABELA 05. Médias da primeira contagem do teste de germinação transfor 
madas em arc sen Vx/l00 e médias originais, obtidas no teste 
de germinação, diferença mínima significativa ao nível de 5% 
de probabilidade e coeficiente de variação. 

Número Trata Médias Médias 
5% Ordem mentos transformadas originais 

1 6 56,54 69,60 a 
2 13 55,03 67,15 ab 
3 5 54,76 66,71 ab 
4 7 54,74 66,68 ab 
5 8 54,36 66,06 ab 
6 4 54,17 65,73 abc 
7 2 54,05 65,54 abc 
8 1 52,98 63,75 abc 
9 27 52,58 63,09 abc 

10 9 52,38 62,75 abc 
11 28 51,07 60,52 abc 
12 10 49,61 58,01 abc 
13 11 49,38 57,62 abc 
14 12 48,18 55,55 abcd 
15 15 48,16 55,51 abcd 
16 29 47,61 54,55 abcd 
17 16 47,30 54,01 abcd 
18 30 47,30 54,01 abcd 
19 20 45,86 51,50 abcd 
20 32 45,86 51,50 abcd 
21 3 45,86 51,50 abcd 
22 14 44,47 49,07 abcd 
23 22 44,42 48,99 abcd 
24 19 44,41 48,98 abcd 
25 17 44,13 48,49 bcd 
26 18 43,84 47,98 bcd 
27 26 43,26 46,98 bcd 
28 23 42,98 46,49 bcd 
29 31 42,11 44,97 cd 
30 21 36,20 34,89 de 
31 25 29,52 24,28 e 
32 24 27,05 20,69 e 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de signi 
ficância indicado. 

D.M.S. (5%) = 12,22 C. V. = 9,36% 
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A análise de variância dos dados de velocida 

de de germinaçao revelaram valor de F significativo, ao ní 

vel de 1% de probabilidade, para tratamentos. 

As médias da variância dos índices de veloci 

dade de germinação, transformadas em VX e médias originais, 

a diferença mínima significativa e o coeficiente de variação 

encontram-se na Tabela 06. 

Observa-se grande semelhança entre os resulta 

dos deste e do teste de germinação em laboratório (Tabela 

01). Os tratamentos envolvendo calcário calcinado combinado 

com todos os adesivos são inferiores aos demais, que se igu~ 

iam as testemunhas. Como este teste é realizado no mesmo ma 

terial do teste de germinação, explicam-se as semelhanças co 

mentadas. 

A análise de variância dos dados referentes 

aos testes de umidade revelou valor de F significativo, ao 

nível de 1% de probabilidade. 

As médias de umidade de sementes logo após en 

capsulação e umidade de sementes encapsuladas secas, trans 

formadas em Vx e as médias originais, as diferenças míni 

mas significativas e os coeficientes de variação encontra~ 

-se nas Tabelas 07 e 08, para as duas determinações respectl 

vamente. 
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TABELA 06. Média dos índices de velocidade de germinação, transformadas 
em JX e médias originais, obtidas no teste de germinação em 
laboratório, diferença mínima significativa e coeficiente de 
variação. 

Número Trata Médias Médias 
5% Ordem mentos transformadas originais 

7 2,71 7,36 a 
2 19 2,67 7,13 a 
3 8 2,66 7,10 a 
4 30 2,61 6,85 ab 
5 15 2,60 6,77 ab 
6 20 2,60 6,77 ab 
7 16 2,60 6,77 ab 
8 1 2,58 6,66 ab 
9 11 2,56 6,59 ab 

10 29 2,53 6,42 ab 
11 5 2,51 6,34 ab 
12 6 2,50 6,27 ab 
13 2 2,50 6,25 ab 
14 28 2,47 6,11 ab 
15 27 2,45 6,03 ab 
16 23 2,42 5,87 ab 
17 10 2,40 5,80 ab 
18 22 2,40 5,76 ab 
19 9 2,36 5,57 abc 
20 12 2,31 5,35 abc 
21 24 2,29 5,27 abc 
22 21 2,17 4,74 bcd 
23 18 1,90 3,64 cde 
24 14 1,76 3,12 de 
25 4 1,76 3,10 de 
26 13 1,68 2,83 ef 
27 17 1,67 2,79 ef 
28 3 1,26 1,60 fg 
29 32 0,95 0,91 gh 
30 31 0,86 0,74 gh 
31 25 0,76 0,58 h 
32 26 0,55 0,30 h 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de signi 
ficância indicado. 

D.M.S. (5%) = 0,47 C.V. = 8,09% 
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TABELA 07. Umidade de sementes logo após encapsulação, transforarndas em 
vX e médias originais, obtidas no teste de umidade, diferen 
ça mínima significativa e coeficiente de variação. 

Número Trata Médias Médias 
5% Ordem mentos transformadas originais 

2 5,90 34,84 a 
2 9 5,86 34,40 b 
3 1 5,62 31,66 c 
4 29 5,46 29,82 d 
5 28 5,44 29,64 de 
6 6 5,43 29,53 e 
7 5 5,43 29,53 e 
8 7 5,37 28,92 f 
9 27 5,34 28,54 g 

10 10 4,88 23,84 h 
11 12 4,87 23,73 hi 
12 11 4,85 23,54 i 
13 30 4,74 22,54 j 

14 8 4,70 22,14 k 
15 25 4,43 19,70 1 
16 18 4,36 19,03 m 
17 20 4,32 18,69 n 
18 21 4,29 18,48 no 
19 14 4,27 18,28 op 
20 19 4,27 18,28 op 
21 13 4,25 18,12 P 
22 22 4,21 17,77 q 

23 15 4,21 17,73 q 
24 26 4,18 17,52 r 
25 16 4,18 17 ,49 r 
26 17 4,14 17,17 s 
27 4 4,05 16,46 t 
28 3 4,00 16,06 u 
29 24 3,92 15,38 v 
30 32 3,73 13,91 w 
31 23 3,68 13,56 x 
32 31 3,23 10,44 Y 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de signi 
ficância indicado. 

D.M.S. (5%) = 0,02 C.V. = 0,83% 
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TABELA 08. Umidade das sementes encapsuladas e secas, transformadas em 
vX e médias originais obtidas no teste de umidade, diferença 
mínima significativa e coeficiente de variação. 

Número Trata Médias Médias 
5% Ordem mentos transformadas originais 

20 3,33 11, 14 a 
2 6 3,33 11 , 12 a 
3 5 3,31 10,96 a 
4 19 3,26 10,68 a 
5 10 3,10 9,66 b 
6 28 3,09 9,60 b 

7 22 3,00 9,03 c 
8 27 2,98 8,89 c 
9 9 2,97 8,86 c 

10 21 2,96 8,77 c 
11 2 2,76 7,62 d 
12 1 2,68 7,19 d 
13 3 2,50 6,28 e 
14 29 2,49 6,21 e 
15 4 2,43 5,94 ef 
16 7 2,34 5,51 fg 
17 30 2,31 5,34 gh 
18 18 2,30 5,33 gh 
19 17 2,29 5,24 gh 
20 11 2,27 5,15 ghi 
21 31 2,26 5,13 ghi 
22 14 2,25 5,07 hi 
23 8 2,25 5,06 hi 
24 13 2,24 5,03 hij 
25 32 2,23 4,99 hijk 
26 12 2,18 4,78 ijk 
27 15 2,18 4,76 ijk 
28 24 2,15 4,65 jkl 
29 16 2,14 4,50 kl 
30 26 2,07 4,28 1m 
31 23 2,05 4,20 mn 

32 25 1,97 3,91 n 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nivel de signi 
ficância indicado. 

D.M.S. (5%) = 0,08 c.v. = 0,83% 



Observa-se pela Tabela 07 que há grande varia 

ção na umidade das sementes logo após a encapsulação. 

As testemunhas (1 e 2) foram umedecidas com 
, 

100 ml de agua para 250 g de sementes, como o utilizado no 

processo de encapsulação. 

Pode-se observar que o gesso combinado com tQ 

dos os adesivos absorve mais água que o calcário calcinado. 

O calcário absorve água em função da higroscopicidade do a 

gente adesivo. 

Observa-se pela Tabela 08 que houve variaçao 

na umidade das sementes encapsuladas e secas. 

Pode-se observar que o gesso combinado com to 

dos os adesivos possue valores de umidade maiores que as 02 

(duas) testemunhas (1 e 2). 

A combinação de calcário e calcário calcinado 

com açucar apresentaram os menores valores de umidade. 

Determinou-se o peso de mil sementes para to 

dos os tratamentos. 

Os resultados encontram-se na Tabela 09. 

Embora não tenha sido realizada qualquer 
, 

ana 

lise estatística dos dados referentes a peso de mil sementes, 

observa-se pela Tabela 09 que a encapsulação aumenta o peso 

das sementes, principalmente nos tratamentos gesso + caulim 



TABELA 09. Peso de mil sementes dos tratamentos. 

TRATAMENTOS 

1. Sementes deslintadas mecanicamente (DM) 
Sementes deslintadas mecanicamente 

2. e flambadas (DMF) 
3. Calcário calcinado + bentonita (DM) 
4. Calcário calcinado + bentonita (DMF) 
5. Gesso + bentonita (DM) 
6. Gesso + bentonita (DMF) 
7. Calcário + bentonita (DM) 
8. Calcário + bentonita (DMF) 
9. Gesso + caulim (DM) 

10. Gesso + caulim (DMF) 
11. Calcário + caulim (DM) 
12. Calcário + caulim (DMF) 
13. CalcáriO calcinado + caulirn (DM) 
14. Calcário calcinado

R
+ caulirn (DMF) 

15. Calcário + Coragurn
R 

420 (DM) 
16. Calcário + Coragurn 420 (DMF~ 
17. Calcário calcinado + Coragurn

R 
420 (DM) 

18. Calcário calcin~do + Coragurn 420 (DMF) 
19. Gesso + Coragurn

R 
420 (DM) 

20. Gesso + Coragurn 420 (DMF) 
21. Gesso + açucar (DM) 
22. Gesso + açúcar (DMF) 
23. Calcário + açúcar (DM) 
24. Calcário + açucar (DMF) 
25. Calcário calcinado + açucar (DM) 
26. Calcário calcinado + açucar (DMF) 
27. Gesso + argila (DM) 
28. Gesso + argila (DMF) 
29. Calcário + argila (DM) 
30. Calcário + argila (DMF) 
31. Calcário calcinado + argila (DM) 
32. Calcário calcinado + argila (DMF) 

.78 

PESO 
(g) 

97 

95 

146 
156 
196 
172 
199 
162 
207 
198 
224 
206 
146 
149 
186 
196 
153 
151 
212 
216 
220 
216 
192 
186 
187 
190 
150 
152 
165 
168 
167 
169 
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(DM), calcário + caulim (DM), calcário + caulim (DMF), gesso 

R 4 ( R 4 ' + Coragum 20 DM), gesso + Coragum 20 (DMF), gesso + aç~ 

car (DM) e gesso + açúcar (DMF). 

4.8. Sanidade das se~entes 

A análise de fungos presentes nas sementes de 

algodão encapsuladas revelou a presença de F~sari~ spp. em 

todos os tratamentos, com exceção da testemunha DMF. 

Werticilli~ sp. foi detectado nos tratamen 
R 

tos com calcário + Coragum 420 (DM), gesso + argila (DMF) e 

calcário + açúcar (DMF). 

, -O cultivar IAC-20 e resistente a murcha de F~ 

sari~ e murcha de Werticilli~, doenças transmitidas por es 

ses dois fungos detectados nas sementes de algodão, e porta~ 

- -to, nao causam preocupaçao. 

As análises de variância dos dados referentes 

aos testes de vazão das semeadoras, utilizando-se discos com 
, 

furos circulares e oblongos, avaliando numero de sementes 

por metro, número e peso de sementes liberadas em 15 segu~ 

dos e em 16,67 metros de percurso,revelaram valores de F sig 

nificativos, ao nivel de 1% de probabilidade, para tratamen 

tos. 
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-As médias dos testes de vazao originais e 

transformadas em JX, as diferenças mínimas significativas e 

os coeficientes de variação, encontram-se nas Tabelas 10, 11, 

12, 13, 14 e 15. 

-Os testes de vazao tiveram o fim de verificar 

a fluidez das sementes encapsuladas em relação às deslinta 

das mecanicamente e as deslintadas mecanicamente e flambadas. 

Incluiram-se nesses testes sementes deslintadas quimicamente 

(com H
2

S0
4 

concentrado), sabidamente de excelente vazão, co 

mo mais uma testemunha. 

Os testes foram desenvolvidos em bancada esp~ 

cial existente no Departamento de Engenharia Agrícola do Ins 

tituto Agronômico do Estado de são Paulo, no município de 

Jundiaí. O mecanismo dosador de sementes utilizado foi o de 

uma semeadora "Balqan" modelo PAH, de disco inclinado, por 

ser o que menos danifica mecanicamente as sementes. 

A inexistência de disco especial para semen 

tes de algodão sem línter, nessa máquina, levou ao uso de 

discos especiais, sendo um de furos redondos e um de furos o 

blongos. Ambos apresentaram número, diâmetro e espessura in~ 

dequados para sementes sem línter: o volume do furo redondo 

é de 1.700 mm 3 (24 furos) e do furo oblongo de 852 mm 3 (28 

furos), que, no entanto, se mostraram adequados para semen 

tes encapsuladas, em virtude de seu tamanho maior. 

As Tabelas 10 e 11, referentes aos discos de 

furos redondos e oblongos, para número de sementes por metro, 

mostram valores de vazão muito maior para o primeiro, o que 

se justifica em função de seus diferentes volumes (40.800 e 
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TABELA 10. Médias dos números de sementes po metro, liberadas pela se 
meadora com disco de furos redondos, transformadas em vX ~ 
médias originais, obtidas no teste de vazão, diferença míni 
ma significativa ao nível de 5% de probabilidade e coeficien 
te de variação. 

Número Trata Médias Médias 
5% Ordem mentos transformadas originais 

1 Química 7,89 62,31 a 
2 30 5,98 35,83 b 
3 8 5,92 35,08 bc 
4 29 5,85 34,26 bcd 
5 32 5,81 33,85 bcde 
6 28 5,77 33,34 bcde 
7 18 5,69 32,45 bcde 
8 24 5,67 32,22 bcdef 
9 17 5,66 32,06 bcdef 

10 22 5,66 32,04 bcdef 
11 31 5,63 31,75 bcdefg 
12 20 5,63 31,69 bcdefg 
13 26 5,58 31,17 bcdefgh 
14 19 5,54 30,76 bcdefgh 
15 16 5,50 30,28 bcdefghi 
16 25 5,39 29,12 bcdefghij 
17 10 5,36 28,81 bcdefghij 
18 14 5,29 28,04 cdefghij 
19 23 5,25 27,65 defghij 
20 15 5,21 27,24 defghijk 
21 7 5,21 27,18 efghijk 
22 12 5,05 25,56 fghijkl 
23 9 5,00 25,05 ghijkl 
24 4 4,98 24,88 hijkl 
25 11 4,97 24,71 hijkl 
26 27 4,90 24,03 hijkl 
27 21 4,83 23,40 ijkl 
28 5 4,60 21,24 jkl 
29 6 4,52 20,49 klm 
30 3 4,43 19,67 1m 
31 2 4,14 17,22 mn 
32 13 3,83 14,67 n 
33 1 1,00 1,01 o 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao~nível de signi 
ficância indicado. 
D.M.S. (5%) = 0,63 c.v. = 4,42% 
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TABELA 11. Médias dos números de sementes por metro, liberadas pela se 
meadora com disco de furos oblongos, transformadas em IX e m~ 
dias originais, obtidas no teste de vazão, diferença mínima 
significativa ao nível de 5% de probabilidade e coeficiente 
de variação. 

Número Trata Médias Médias 
5% Ordem mentos transformadas originais 

1 Química 4,55 20,74 a 
2 32 4,13 17 ,09 a 
3 24 3,65 13,34 b 
4 18 3,52 12,41 bc 
5 30 3,51 12,36 bcd 
6 29 3,37 11 ,41 bcde 
7 17 3,30 10,91 bcdef 
8 22 3,26 10,66 bcdefg 
9 31 3,25 10,56 bcdefgh 

10 20 3,24 10,55 bcdefgh 
11 26 3,22 10,37 cdefgh 
12 19 3,19 10,23 cdefghi 
13 16 3,17 10,07 cdefghi 
14 25 3, 11 9,68 cdefghij 
15 10 3,09 9,56 defghijk 
16 15 3,05 9,31 efghijkl 
17 23 3,03 9,20 efghijkl 
18 8 2,95 8,76 efghijklm 
19 28 2,93 8,64 fghijklm 
20 12 2,91 8,51 fghijklm 
21 9 2,88 8,32 fghijklm 
22 4 2,87 8,27 fghijklm 
23 11 2,86 8,23 ghijklm 
24 27 2,82 7,98 hijklm 
25 21 2,78 7,78 ijklmn 
26 6 2,74 7,52 jklmn 
27 14 2,68 7,23 jklmn 
28 7 2,68 7,18 klmn 
29 5 2,65 7,07 lmn 
30 3 2,55 6,53 mno 
31 2 2,36 5,59 no 
32 13 2,20 4,86 o 
33 0,17 0,03 p 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de signi 
ficância indicado. 
D.M.S. (5%) = 0,42 C.V. = 5,18% 
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TABELA 12. Médias dos números de sementes liberadas em 15 segundos, p~ 
la semeadora com disco de furos redondos, transformadas em 
VX e médias originais, obtidas no teste de vazão, diferença 
mínima significativa ao nível de 5% de probabilidade e coefi 
ciente de variação. 

Número Trata Médias Médias 
5% Ordem mentos transformadas originais 

1 Química 32,22 1 .038,72 a 
2 8 24,20 586,06 b 
3 29 23,90 571,31 bc 
4 32 23,75 564,39 bcd 
5 30 23,61 557,73 bcd 
6 28 23,57 555,88 bcd 
7 17 23,38 547,04 bcd 
8 18 23,26 541,03 bcd 
9 24 23,18 537,33 bcde 

10 22 23,11 534,30 bcde 
11 31 23,00 529,36 bcdef 
12 20 22,98 528,47 bcdef 
13 26 22,79 519,71 bcdefg 
14 19 22,64 512,66 bcdefg 
15 16 22,46 504,88 bcdefgh 
16 25 22,03 485,57 bcdefghi 
17 10 21,89 479,52 bcdefghi 
18 14 21,62 467,58 cdefghi 
19 15 21,60 466,97 cdefghi 
20 23 21,47 461,26 cdefghi 
21 7 21,29 453,27 defghij 
22 12 20,64 426,28 efghijk 
23 9 20,43 417,74 fghijk 
24 4 20,37 414,97 ghijk 
25 11 20,29 412,05 ghijk 
26 27 20,01 400,76 hijk 
27 21 19,75 390,26 ijk 
28 5 18,81 354, 12 jkl 
29 6 18,48 341,66 kl 
30 3 18,10 327,96 klm 
31 2 16,96 287,87 1m 
32 13 15,64 244,65 m 
33 1 4, 11 16,93 n 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de signi 
ficância indicado. 
D.M.S. (5%) = 2,58 C. V. = 4,40% 



.84 

TABELA 13. Médias dos números de sementes liberadas em 15 segundos, p~ 
la semeadora com disco de furos oblongos, transformadas em 
VX e médias originais, obtidas no teste de vazão, diferença 
mínima significativa ao nível de 5% de probabilidade e coefi 
ciente de variação. 

Número Trata Médias Médias 
5% Ordem mentos transformadas originais 

Química 18,59 345,73 a 
2 32 16,87 284,85 b 
3 30 15,07 227,31 c 
4 24 14,91 222,47 cd 
5 18 14,38 206,90 cde 
6 29 13,79 190,19 cdef 
7 17 13,48 181,93 cdefg 
8 22 13,33 177,76 defgh 
9 31 13,27 176,12 defgh 

10 20 13,26 175,91 defgh 
11 26 13,14 172,90 efghi 
12 19 13,06 170,64 efghij 
13 16 12,95 167,95 efghij 
14 25 12,70 161,44 efghijk 
15 10 12,62 159,42 fghijkl 
16 15 12,45 155,24 fghijklm 
17 23 12,38 153,41 fghijklm 
18 8 12,08 146,02 ghijklmn 
19 28 12,01 144,38 ghijklmn 
20 12 11 ,91 141,91 ghijklmn 
21 9 11,80 139,31 ghijklmn 
22 4 11,74 137,98 hijklmn 
23 11 11 ,71 137, 18 hijklmn 
24 27 11,53 133,.07 ijklmn 
25 21 11,38 129,66 jklmn 
26 6 11,20 125,45 klmno 
27 14 11,04 122,07 klmno 
28 7 10,94 119,83 lmno 
29 5 10,85 117 ,87 mno 
30 3 10,43 108,98 nop 
31 2 9,65 93,18 op 
32 13 9,00 81,12 p 
33 1 0,70 0,50 q 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de signi 
ficância indicado. 
D.M.S. (5%) = 1,70 c. V. = 4,40% 
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TABELA 14. Médias dos pesos de sementes em gramas, liberadas pela semea 
dora com disco de furos redondos, transformadas emVX e m~ 
dias originais, obtidas no teste de vazão, diferença mínima 
significativa ao nível de 5% de probabilidade e coeficiente 
de variação. (Médias obtidas em 15 segundos). 

Número Trata Médias Médias 
5% Ordem mentos transformadas originais 

Química 10,60 112,37 a 
2 26 10,07 101,57 ab 
3 24 9,97 99,51 ab 
4 25 9,96 99,36 ab 
5 32 9,94 98,94 ab 
6 30 9,77 95,47 abc 
7 22 9,50 90,35 bcd 
8 27 9,49 90,12 bcde 
9 29 9,47 89,86 bcde 

10 28 9,47 89,82 bcde 
11 23 9,46 89,64 bcde 
12 31 9,43 89,11 bcde 
13 18 9,36 87,71 bcde 
14 17 9,33 87,10 bcde 
15 15 9,24 85,46 bcdef 
16 10 9,09 82,75 bcdef 
17 12 9,05 82,01 bcdefg 
18 16 9,05 81,98 bcdefg 
19 19 8,79 77,41 cdefg 
20 11 8,74 76,46 cdefghi 
21 20 8,71 75,94 defghi 
22 8 8,48 71,92 defghi 
23 9 8,46 71,71 efghi 
24 21 8,21 67,41 fghi 
25 3 8,05 64,96 ghi 
26 7 7,84 61,61 hij 
27 4 7,72 59,67 ijk 
28 5 6,83 46,65 jkl 
29 13 6,73 45,40 kl 
30 6 6,73 45,31 kl 
31 14 6,40 40,96 1 
32 2 5,33 28,48 m 
33 1 1,30 1,70 n 

Médias seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de signi 
ficância indicado. 
D.M.S. (5%) = 1,03 C.V. = 4,41% 
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TABELA 15. Médias dos pesos de sementes em gramas, liberadas pela seme 

Número 
Ordem 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Médias 

--;: 
dora com disco de furos oblongos, transformadas emvX e me 
dias originais, obtidas no teste de vazão, diferença mínima 
significativa ao nível de 5% de probabilidade e coeficiente 
de variação. (Médias obtidas em 15 segundos). 

Trata Médias Médias 
5% mentos transformadas originais 

Química 6,33 40,08 a 
32 5,81 33,81 ab 
24 5,13 26,37 bc 
30 4,96 24,65 cd 
18 4,94 24,47 cd 
29 4,74 22,49 cde 
17 4,63 21,49 cdef 
20 4,59 21, 12 cdefg 
22 4,59 21,09 cdefg 
31 4,58 20,98 cdefg 
26 4,54 20,61 cdefgh 
19 4,49 20,23 cdefghi 
16 4,45 19,86 cdefghij 
25 4,37 19, 11 defghij 
10 4,34 18,86 defghij 
15 4,28 18,37 defghijk 
23 4,27 18,24 defghijk 
8 4,16 17 ,35 efghijk 

28 4,14 17,18 efghijk 
12 4,10 16,83 efghijk 
9 4,05 16,48 efghijkl 
4 4,04 16,34 efghijkl 

11 4,02 16,20 efghijkl 
27 3,96 15,73 fghijkl 

6 3,85 14,87 fghijkl 
14 3,77 14,28 ghijkl 
7 3,75 14,10 hijklm 

21 3,72 13,88 jklm 
5 3,71 13,79 jklm 
3 3,57 12,81 klm 
2 3,30 10,94 1m 

13 3,08 9,50 m 
0,55 0,31 n 

seguidas por letras distintas diferem entre si ao nível de signi 
ficância indicado. 
D.M.S. (5%) = 0,76 c. V. = 6,55% 
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23.800 mm 3
). Mostram, também, a significativa diferença de 

vazão das testemunhas para as sementes encapsuladas. A vazão 

excessiva das sementes sem linter, em relação às demais, se 

justifica pelo seu menor volume, em relação aos furos. 

De um modo geral as sementes encapsuladas mos 

traram-se de melhor vazão que as testemunhas DM e DMF, com 

exceção dos tratamentos com calcário calcinado e gesso, com 

bentonita, que se assemelharam às sementes deslintadas meca 

nicamente e flambadas. Estas apresentam uma vazão interessan 

te (17 sementes por metro), enquanto que os melhores trata 

mentos (calcário + argila, DM e DMF) apresentam número exce 

civo (35 sementes por metro). Isto sugere que diferentes tr~ 

tamentos exigem diferentes tamanhos e furos, sendo possivel 

uma distribuição desejável, até para as sementes flambadas. 

Os demais parâmetros dos testes de vazão apr~. 

sentaram resultados semelhantes. 

Os testes de vazão mostraram, também, que a 

operação de semeadura chega a destruir as cápsulas (princi 

palmente nas semeadoras comuns) e o pó resultante tende a di 

minuir a fluidez. 

O Quadro 02 apresenta um resumo dos princi 

pais testes realizados, permitindo melhor visualização dos e 

feitos da encapsulação de sementes de algodão. 
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5. CONCLUSÃO 

A análise do resultado do presente trabalho 

permite confirmar a hipótese: a encapsulação de sementes de 

algodão deslintadas mecanicamente e deslintadas mecanicamen 

te e flambadas, é possível e melhora a vazão de semeadoras, 

sem perda de sua qualidade fisiológica, permitindo semeadura 

de precisão, que dispensa o desbaste. Permite, ainda, afir 

mar: os agentes encapsulantes e adesivos testados, embora a 

presentem resultados satisfatórios, devem ser melhor estuda 

dos, mormente calcário calcinado, gesso e bentonita. 
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