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EFEITO DO DESLINTAMENTO A FLAMA SOBRE A QUALIDADE 

FISIOLóGICA E SANIDADE DE SEMENTES DE ALGOD~O 

Autora: Flávia Rodrigues Alves Patricio 

Orientador: Prof. Dr. José Otávio Machado Menten 

RESUMO 

Este trabalho foi realizado com o objetivo de 

verificar o efeito do deslintamento através da flambagem, 

quando comparado ao mecânico, sobre a qualidade fisiológica 

e sanitária de sementes de algodão, 1090 após o 

deslintamento e durante o armazenamento por 18 meses. 

Foram avaliadas a umidade, a germinação, o 

vigor (emergência em areia e envelhecimento acelerado> e a 

sanidade das sementes de algodão submetidas aos 

deslintamentos por flambagem e mecânico. 

Para avaliação da umidade utilizou-se o método 

da estufa a 105°C por 24 horas. Para a avaliação da 

seguidas as Regras para análise de 

sementes (BRASIL. 1980) e a emergência em areia foi 

efetuada plantando-se as sementes em bandejas plásticas e 

contando-se as plântulas normais após 15 dias. O outro 

teste de vigor (envelhecimento acelerado) foi avaliado por 

intermédio do teste de envelhecimento acelerado, que se 
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processou com a coloca,lo das sementes em cimara a 42 a C por 

96 horas. A avalia,lo da sanidade foi realizada com a 

utiliza,lo do método do papel de filtro, com a incuba~lo 

das sementes por 7 dias a 20 a C. 

Os resultados mostraram que as sementes 

flambadas mantiveram teores de umidade constantemente 

inferiores aos das sementes deslintadas mecanicamente, 

durante os 18 meses de armazenamento. Como aparente 

conseqüência. a germina,lo e a emergência em areia das 

sementes flambadas foram nitidamente superiores às das 

sementes unicamente deslintadas mecanicamente, durante o 

período de estocagem, acentuando a diferencia,lo com o 

passar do tempo. 

Quanto ao vigor, estimado pelo envelhecimento 

acelerado, considerando todo o período do experimento, os 

dados mostraram que, embora as sementes flambadas tenham 

apresentado índices superiores aos das deslintadas 

mecanicamente, a diferença não foi tIo expressiva quanto 

para a germinação. Considerou-se que o períOdO de 

manutenção das sementes na câmara tenha sido prolongado. 

Com relação à sanidade, muitos fungos 

saprófitas ocorreram, mas só foram considerados os fungos 

com atividade patogênica: Colletotrichum gOiiiiii!lpii, FUiiiarium 

SPP. e Botr!lodiplodia sp. e os fungos de armazenamento 

,t'u:;pergillus spp. e Penicillium spp. 
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Nlo houve diferença quanto h incidlncia de C. 

90'fi'fi!:lptt e Botr!lodiplodia sp. entre as sementes flambadas e 

as deslintadas mecanicamente. Para Fusarium spp. nlo houve 

diferença logo após o deslintamento, mas o decréscimo na 

viabilidade do fungo durante o armazenamento foi mais 

acentuado nas sementes flambadas. Aspergillus spp. e 

Penicilliw1I SPp. ocorreram em maiores níveis em sementes 

deslintadas mecanicamente, possivelmente devido ao maior 

teor de umidade que as mesmas possuíam durante todo o 

período de estocagem. Os fungos de campo perderam a 

viabilidade durante o armazenamento, com decréscimo mais 

rápido para C. goss!lpii e mais lento para Fusariwfl spp. Os 

fungos de armazenamento apresentaram aumento na incidência 

com o transcorrer do período de estocagem. 

Nlo houve correla~ão entre germinação 

emerglncia em areia. possivelmente devido à interferlncia 

do fungo RhizoPU5 sp. que foi observado, IV mas nao 

quantificado. prejudicando a germinação das sementes. 

Destaca-se que o referido fungo encontra condições ideais 

para se desenvolver no ambiente em que é conduzido o teste 

de germinação. 
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EFFECT DF FLAME DELINTING ON PHYSIOLOGICAL QUALITY, HEALTH. 

SUMMARY 

AND STORAGE DF COTTON SEEDS. 

Author: Flávia Rodrigues Alves Patricio 

Adviser: Prof. Dr. José Otávio Machado Menten 

The objective of this work was to stud~ the 

effect of flame and mechanical delinting on ph~siological 

quaIit~ and heaIth of cotton seeds along 18 months storage. 

Seed moisture content was determined b~ 10ss of 

weight after 24 hours in ao oveo at 105Q C. Percent 

germination was measured according to the Rules for Seed 

Testing (BRASIL. 1980). The accelerated ageing test was 

eva1uated alter maintaining the seeds at 42a C for 96 hours. 

Health assessment was made b~ the blotter test. after 

incubating the seeds for 7 da~s at 20°C. 

The results obtained showed that the fIame 

delinted seeds kept a smaller degree of moisture content 

than the mechanicall~-delinted seeds along the 18-month 

period of storage. As a consequence. germination and 

emergence in sand Df the flame-treated seeds were 

significantl~ higher throughout the experiment period, and 

the difference increased with time. 
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In the average of the 18-month interval. data 

of accelerated-aged seeds showed higher germination for 

'lame delinted seeds as compared with the mecanicall~

delinted ones, although the differences were not as marked 

as for the conventional germination testo It was concluded 

that the duration of the ageing treatment in the chamber 

was too 10ng. 

Health evaluation revealed the presence of man~ 

saproph~tic fungi but onl~ 

(Col h:.'totrichuRl goss;;Jpii, 

sP.) and the storage 

those with pathogenic activit~ 

Fusarium spp., Botr;;Joáiplodia 

fungi (Aspergillus spp. and 

Pente i II iUlll sPp.) were measured. 

There was no difference of occurrence of C. 

Botr;;Jodiplodia sp. belween flame ar 

mechanicall~-delinted seeds. The same thing was observed 

for Fusarium spp. soon after lhe delinting, but later the 

reduction in the viabilit~ of this fungus was more 

pronounced in t he fi ame-t reat ed seeds. Aspergi 11us spp. and 

PenicilliuRl spp. occurred at a higher degree in 

mechanicall~-delinted seeds. probabl~ due to the higher 

moisture content of this treatment along alI the storage 

period. Field fungi lost viabilit~ during storagej the 

decline of viabilit~ was faster for C. goss;;Jpii and slower 

for Fusarium sPp. On the other hand, the incidence of 

storage 'ungi increased as the storage time advanced. There 

was no correlation between germination and emergenc~ in 
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sand, possibl~ due to the inteY'feY'ence of Rhi2:0PUS sp., 

whose pY'esence was observed, but not quantified, reducing 

seed germination. Ideal conditions for the development of 

this fungus aY'e the same ones in which the geY'mination test 

is performed. 
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1. INTRODUC~O 

o algodão é cultivado em 17 Estados do Brasil, 

alcançando em são Paulo um dos mais elevados níveis 

tecnológicos. As sementes utilizadas para plantio neste 

Estado são 

Campinas e 

selecionadas pelo Instituto Agronômico de 

produzidas e distribuídas em regime de 

exclusividade pelo Departamento de Sementes Mudas e 

Matrizes, da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, 

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. 

A semente de algodão é naturalmente revestida 

pelo linter, uma fibra curta que a envolve e dificulta o 

tratamento químico e o plantio com semeadeira. Além disso, 

o linter impede a passagem pela mesa gravitacional, 

opera,ão que tende a melhorar a qualidade das mesmas. 

Atualmente as sementes de algodão, no Estado de 

são Paulo, sofrem o deslintamento mecânico, nos Serviços de 

Produção de Sementes da Secretaria da Agricultura. A 

Cooperativa Central de Campinas realiza deslintamento 

adicional com ácido sulfúrico em sementes adquiridas por 

seus cooperados. 

Embora o deslintamento químico adicional das 

sementes, retirando totalmente o línter, permita seu 
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processamento e facilite as operações de tratamento e 

plantio, para a Secretaria da Agricultura, o mesmo é 

praticamente inviável. Isto devido ao volume elevado de 

sementes a serem processadas em um curto espaço de tempo e 

à necessidade de vultosos investimentos. Como a quantidade 

de sementes produzidas é elevada (aproximadamente 400.000 

sacos de 30 kg por ano), muito superior ao volume 

processado pela Cooperativa, haveriam riscos para o meio 

ambiente. 

Como uma alternativa para melhorar a qualidade 

da semente produzida pela Secretaria, está em implantação 

um projeto para realizar a flambagem das sementes. O 

processo realizado após o deslintamento mecânico, consiste 

na passagem das sementes por uma chama que consome parte do 

línter remanescente. Este deslintamento adicional tem o 

objetivo de facilitar o manejo do lote nas operações 

posteriores de 

semeadura. 

beneficiamento, tratamento químico e 

Periodicamente ocorrem safras com condi~ões 

climáticas adversas, com chuvas no período da colheita, 

afetando negativamente a qualidade das sementes e obrigando 

a Secretaria da Agricultura a manter estoques reguladores 

que serão armazenados de um ano para outro. Ê preciso. 

portanto, conhecer o comportamento das sementes após a 

flambagem e verificar se é possível e vantajoso o 

armazenamento de sementes flambadas. 
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Poucos trabalhos foram feitos a respeito da 

presença de patógenos em sementes. como CoIIetotrichum 

sPP. e BotryodipIodia SPI após a 

flambagem e durante o armazenamento. Paralelamente ocorre, 

neste período, o desenvolvimento de fungos de 

armazenamento. como Aspergillus spp. e f'enicillium spp .• 

que podem provocar deteriora~ões, decrescendo a qualidade 

de sementes. 

o objetivo deste trabalho foi o de verificar o 

efeito do deslintamento adicional a flama sobre a 

germina~ão, vigor e sanidade de sementes de algodão em 

comparação ao deslintamento mecânico, imediatamente após o 

processo e durante o armazenamento por 18 meses. 
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2. REVIS~O DE LITERATURA 

2.2. Características da semente de algodão 

é baixa, 

A qualidade de sementes de algodão para plantio 

quando comparada à de cereais como milho, trigo e 

até de soja. A qualidade é influenciada por diversos 

fatores, antes, durante e após a colheita (DELOUCHE, 1981). 

A deterioração de sementes inclui todos os 

decréscimos na qualidade. desde a fecunda~ão até a 

germinação (HALLOIN, 1986>, tendo portanto, início no 

campo. Sementes deterioradas produzem estandes esparsos, 

ocasionando, muitas das vezes o replantio. Plântulas 

oriundas de sementes deterioradas podem apresentar 

cotilédones necróticos, raízes anormais e aumento na 

suscetibilidade a patógenos. As plântulas apresentam. 

também, decréscimo no vigor e atraso na maturação (WATKINS, 

1981). A deterioração de sementes de algodão se processa no 

campo, durante o 

Independentemente da 

armazenamento 

causa, para 

ou após o plantio. 

haver deterioração há 

necessidade de elevada umidade e condições que favoreçam o 

desenvolvimento de microrganismos. particularmente fungos 

(WATKINS, 1981). 
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maturidade. onde as 

o período 

condições 
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entre a fecundação e a 

climáticas influenciam 

decisivamente a qualidade de sementes de algodão, dura 

entre 65 e 75 dias <NOGLE, 1973). 

Devido ao extenso período de florescimento, a 

formação dos capulhos está sujeita a uma s~rie de condições 

ambientais estressantes (NOGLE, 1973). A colheita parcelada 

permite diferenciar lotes de acordo com a idade dos 

capulhos. Os capulhos formados na parte intermediária da 

copa da planta parecem fornecer as melhores sementes, pois 

para os capulhos formados muito cedo há menor quantidade de 

produtos fotossintetizados, por causa da competição com 

outros capulhos sendo formados ao mesmo tempo. A 

localização baixa na planta sujeita-os à excesso de 

umidade, baixa aeração e temperaturas elevadas. A semente 

formada em capulhos mais tardios perde em qualidade por 

causa do crescimento restrito, sendo as sementes menores, 

mais leves e com maior proporção óleo:proteína (LEffLER. 

1981) . Devido a estes fatores. os lotes. de idades 

diversas, freqUentemente produzem sementes diferenciadas, 

com velocidades de germinação distintas (NOGLE,1973). 

2.2. Tipo. de deslintamento 

A semente do algodoeiro, é revestida por fibras 

longas e pelo línter, composto por densas fibras curtas 
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dispostas em volta da semente e que a isolam de seu 

envolt6rio. diminuindo a absor,lo de ~gua e atrasando a 

germinação. Abaixo do tegumento há um endosperma fino e o 

embrião que possui uma radícula e cotilédones mostrando 

glândulas de gossipol (GELMOND. 1979). 

Desta forma o deslintamento é essencial para 

aumentar a absorção de água, aumentar a fluidez da massa de 

sementes e facilitar a emergência no campo. O processo pode 

ser mecânico ou químico (GELHOND. 1979), sendo o primeiro 

processo o mais utilizado mundialmente (SILVA, 1977). 

o deslintamento mecânico é realizado com várias 

serras ajustadas próximas à semente. realizando movimento 

rotativo. Ocasionalmente é necess~rio que a operação se 

repita mais de uma vez. Durante o deslintamento, podem 

ocorrer danos nas sementes que proporcionam pontos de 

entrada aos microrganismos (GElMOND, 1979). As sementes 

danificadas no deslintamento mostram cortes ou rachaduras 

profundas. Quanto maior a umidade das sementes no momento 

do deslintamento, maior a probabilidade de ocorrerem danos 

mecânicos (DElOUCHE, 1981). O dano provoca a morte da 

semente e anormalidades nas plântulas. Os cotilédones, 

muitas vezes, são danificados. podendo apodrecer dentro do 

tegumento (GELHOND, 1979). Quanto mais intensos forem os 

danos 
~ . mecanlCOS, menor deverá ser 

capacidade de armazenamento das sementes (DELOUCHE, 1981). 

o deslintamento mecânico acentua a distinção entre os 
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componentes do lote, mas não o suficiente para permitir o 

processamento, que separa sementes imaturas. com baixa 

densidade. As sementes deslintadas mecanicamente aumentam a 

eficiência de semeadura, muito embora ainda mantenham parte 

do línter aderido ao seu tegumento. As limita~ões do 

deslintamento mecânico. levaram ao desenvolvimento de 

outros m~todos de deslintamento complementares que 

possibilitam a retirada mais efetiva do línter (DElOUCHE. 

1981). No Brasil grande parte da semente de algodoeiro 

utilizada é deslintada mecanicamente, sem passar por 

processos complementares (SILVA. 1977). 

No deslintamento químico, realizado após o 

mecânico, o línter é desintegrado por ácidos (GELMOND. 

1979). Há basicamente três sistemas de deslintamento com 

ácido: via úmida concentrada, via úmida diluída e via 

gasosa. O primeiro e o último processos, produzem sementes 

totalmente livres de línter, e a via úmida diluída produz 

sementes total ou parcialmente livres de línter. 

Na via úmida concentrada o deslintamento é 

realizado com ácido sulfúrico concentrado. O equipamento 

utilizado é simples. As sementes recebem o tratamento com 

ácido sulfúrico em uma câmara e, após o deslintamento, são 

lavadas, para retirada do línter degradado, e secas. 

Ocorrem problemas na qualidade das sementes se a rea~ão for 

demorada. a temperatura elevada ou, segundo DELOUCHE(1981), 

quando houver mais de 12X de danos mecânicos. Os principais . 



8 

inconvenientes do processo são o alto custo do ácido 

sulfúrico e o destino dos resíduos que são jogados em rios 

(DELOUCHE, 1981). 

No sistema da via úmida diluída é utilizada uma 

solução com 10% de ácido sulfúrico. As sementes recebem 

tratamento com a solução, são secas e, assim. ficam com a 

solução ácida aderida à sua superfície. O línter degradado 

é removido por serras, através do uso de forças friccionais 

em um tambor rotativo. A neutralização do ácido residual é 

realizada com amônia. A quantidade de ácido consumida é 

menor que a empregada na via úmida concentrada e o linter 

hidrolizado pode ser utilizado na preparação de etanol ou 

como alimento animal. Problemas na qualidade de sementes 

parecem estar associados a calor durante a secagem 

(DELOUCHE. 1981). 

O deslintamento pela via gasosa é realizado em 

regiões semi-áridas dos EUA, pois a umidade das sementes 

precisa estar abaixo de 9%. As sementes são secas até 5-7X. 

inseridas em uma câmara rotativa. com aquecimento a 60-

70°C, onde é injetado gás de ácido clorídrico anidro. Após 

esta operação o linter degradado é retirado por fricção e a 

neutralização da acidez, presente nas sementes, realizada 

com amônia. O equipamento utilizado é sofisticado e 

problemas no controle do deslintamento resultam em reduções 

na germinação e no vigor (DELOUCHE, 1981). 
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As sementes deslintadas com ácido são mais 

suscetíveis às condi~ões adversas no momento do plantio, 

pois são mais sensíveis a baixas temperaturas e excesso de 

umidade no solo (GELHOND, 1979). 

No deslintamento através da flambagem, também 

realizado após o deslintamento mecânico, as sementes de 

algodoeiro passam, por gravidade, através de um tubo 

vertical que possui um bico queimador de gás na sua parte 

inferior, cujas chamas flambam grande parte do linter. 

Existem várias versões do método e relatos de temperaturas 

no interior do tubo de até 1315D C (SILVA, 1977) . A 

aparelhagem utilizada é simples, além de possibilitar uma 

operação mais econômica em rela,ão aos outros métodos de 

deslintamento complementares (SILVA, 1977). A fluidez da 

massa aumenta, facilitando o plantio, mas não o suficiente 

para permitir processamento adequado. Após a flambagem é 

crucial que ocorra rápido resfriamento. para que não haja 

queima das sementes (DELOUCHE, 1981). 

2.3. Efeito do deslintamento sobre a qualidade 

fisiológica das sementes de algodão 

2.3.1. Germina~lo e emergincia 

Comparando diferentes métodos de deslintamento, 

sementes que receberam deslintamento complementar a flama 
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parecem se situar numa classe qualitativamente 

intermediária entre a das sementes deslintadas apenas 

mecanicamente, e a das sementes deslintadas com ácido 

sulfúrico (FERRAZ et alii, 1977; MAEDA et alii, 1977. 

OTAZú, 1986). Por outro lado, SANTIAGO (1978). estudando a 

germinação. e OTAZú (1986). avaliando a emergência em 

campo, N nao encontraram diferença significativa no 

desempenho das sementes deslintadas por três métodos 

(flambagem, ácido sulfúrico e apenas mecânico>. HELMER~ 

(1965), citado por DELOUCHE (1981), fez uma detalhada 

comparação entre o comportamento em laboratório e no campo 

de sementes deslintadas mecanicamente, deslintadas a flama 

e com ácido sulfúrico. A semente deslintada com ácido 

sulfúrico absorveu umidade, germinou e emergiu mais 

rapidamente que sementes deslintadas a flama que, por sua 

vez, foram superiores, quanto ao desempenho, às sementes 

deslintadas mecanicamente. Em testes envolvendo dois tipos 

de solo. temperaturas ótimas e sub-ótimas, e vários 

potenciais hídricos. as sementes deslintadas com ácido se 

comportaram melhor que sementes deslintadas a flama ou 

apenas mecanicamente (HELMER, 1965, citado por DELOUCHE, 

1981). 

~ HELMER, J.D. Field and laborator~ performance of 
cottonseed processed b~ different methods. Mississippi, 
H.S., 1965. (Ph. D. - Hississippi State Universit~). 
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2.3.2. Envelhecimento acelerado 

Uma das maneiras de fazer a diferenciação 

qualitativa de lotes é através da submissão das sementes a 

condições de estresse. Há diversos testes de vigor como o 

de frio, o de velocidade de emergência, o de crescimento de 

plântulas, o de tetrazólio e o de envelhecimento acelerado 

(DELOUCHE & BASKIN, 1970). O teste de envelhecimento 

acelerado pode ajudar a distinguir lotes que resistirão 

melhor ao armazenamento. Lotes com germinação inicial 

semelhante muitas vezes se comportam de maneira diversa, ao 

serem submetidos ao armazenamento, provavelmente devido às 

condi,ões ambientais adversas por que passam entre o 

período de matura,ão e a estocagem. As respostas ao 

envelhecimento acelerado, também, podem estar associadas ao 

desempenho dos lotes quanto à emergência, ao crescimento e 

à produtividade de plantas (DELOUCHE & BASKIN, 1973). 

Diversos trabalhos foram realizados utilizando 

o envelhecimento acelerado em sementes de algodão. A 

metodologia difere de acordo com os autores, sendo 

aplicadas condi,ões de temperaturas de 50°C (BOLLENBACKER 

et alii 1963; WHANJURA et alii 1969), 42Q C ( SILVA, 1977; 

BISHNOI & DELOUCHE, 1980; USBERTI. 1984; LAGO, 1985; OTAZú, 

1986) e 40°C (DHARMALINGHAN & BASU, 1978), períodos de 

exposi,ão variáveis de 48. 72, 84, 96. 120, 144 horas e 

100% de umidade relativa (BOLLENBACKER et alii. 1963, 



12 

WANJURA et alii, 1969; SILVA, 1977; DHARMALINGHAN & BASU, 

1979; BISHNOI & DELOUCHE, 1990; USBERTI, 1994; LAGO, 1995; 

OTAZú, 1986). Nota-se que sementes de algodão, quando 

comparadas às de outras espécies, suportam, durante o 

envelhecimento acelerado, elevadas temperaturas (até 50a C) 

e períodos prolongados de exposição. BOLLENBACKER et alii 

(1963) observaram considerável redução nos índices de vigor 

somente ap6s exposição das sementes por 144 horas a 50a C. 

Os autores verificaram que o principal efeito do 

de foi sobre a velocidade envelhecimento acelerado 

emergência das sementes, atrasando-a. WANJURA et ali1 

(1969) mostraram que sementes que não sofreram 

envelhecimento acelerado apresentaram maior germinação e 

vigor, e emergência um pouco maior e mais rápida. A 

produtividade de plantas, oriundas de sementes que sofreram 

envelhecimento acelerado foi reduzida. BISHNOI & DELOUCHE 

(1980), estabelecendo correlações entre valores de 

germinação e de vigor obtidos em laborat6rio com a 

emergência em campo, observaram que as correlações mais 

altas foram obtidas com os testes de vigor efetuados, entre 

eles o envelhecimento acelerado. Com o objetivo de 

identificar diferenças entre lotes submetidos à estocagem, 

USBERTI (1984) e LAGO (1985), antes de procederem o 

armazenamento, utilizaram diversos períodos de exposição 

das sementes às condições do teste de envelhecimento 

acelerado. Embora tenham encontrado valores elevados de 
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correla~ão entre envelhecimento acelerado e os resultados 

de germina~ão das sementes coletadas nas diversas épocas 

avaliadas, durante a estocagem. nem sempre este foi o 

melhor parâmetro para a previsão da qualidade durante o 

armazenamento. 

Alguns trabalhos foram feitos comparando o 

comportamento de lotes, com diferentes deslintamentos, 

submetidos ao envelhecimento acelerado. DHARMALINGAM & BASU 

(1978) verificaram 

apresentaram maior 

que sementes 

germina~ão do 

com linter residual 

que as sementes 

deslintadas com ácido sulfúrico, totalmente desprovidas de 

linter. SILVA (1977), observou que as sementes flambadas 

forneceram resultados de vigor (envelhecimento acelerado) 

semelhantes aos obtidos pelas sementes deslintadas 

mecanicamente. OTAZú (1986), obteve maiores índices em 

sementes deslintadas a flama do que com ácido sulfúrico. 

2.4. Métodos de deslintamento e separa~ão por densidade 

das sementes 

Uma das vantagens do deslintamento químico ou 

por flambagem é a possibilidade da passagem das sementes, 

durante o beneficiamento, através da mesa gravitacional. 

Com este processo, as sementes mais leves e as impurezas 

são eliminadas do lote. Foi observado que sementes mais 

densas possuem maior capacidade de germina~ão e vigor 
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relatados aumentos na produção de algodão com o plantio de 

sementes oriundas da fração mais pesada da mesa 

gravit ac iona 1 (CHESTER, 1940; JOHNSON et a 1 i i, 1973; 

HOFMANN et a1ii, 1988). Para várias cultivares, a densidade 

parece ser um bom indicador da maturidade das sementes no 

momento da colheita (BARTEE & KRIEG, 1974). Sementes com 

menor densidade apresentam maior lixiviação de açúcares, Ca 

e K, sendo a densidade diretamente relacionada à taKa de 

emergência, emergência total e sobrevivência de plântulas 

(KRIEG & BARTEE. 1975). Maior incidência de microrganismos 

patogênicos na cultura de algodão foi encontrada em 

sement es menos .densas (BAIN I 1934; PIZZINATTO et aliL 

1983b; PIZZINATTO, 1988) com exceção do fungo 

Colletotr!lchum goss!lpii, que foi encontrado em maiores 

quantidades nas sementes mais densas por PIZZINATTO (1988). 

2.5. Efeito do deslintamento sobre o armazenamento de 

sementes de algodão 

o armazenamento de sementes de algodão engloba 

três fases distintas. A primeira compreende desde a 

colheita até a separação da fibra das sementes; é uma fase 

critica, pois os capu1hos podem ser colhidos sob condições 

climáticas variáveis e o período de armazenamento ser 

prolongado. A segunda fase ocorre após a separação da 

fibra, quando as sementes permanecem armazenadas até que 
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fibra, quando as sementes permanecem armazenadas até que 

sejam deslintadas e embaladas. Na terceira fase, as 

sementes preparadas permanecem armazenadas até o plantio, 

por períodos prolongados (DELOUCHE, 1981). 

A longevidade de sementes é afetada por 

diversos fatores, entre estes, conteúdo de umidade, 

temperatura, aeração (oxigênio), potencial genético, 

umidade relativa e sanidade. É também estabelecido que o 

estado fisiológico (grau de deterioração) da semente exerce 

um importante 

condições de 

papel na resposta à 

temperatura/umidade 

deterioração. Se as 

forem favoráveis, 

microrganismos também alteram drasticamente a qualidade de 

sementes armazenadas. As sementes perdem a habilidade de 

germinar em virtude de diversos fatores. Pode haver 

esgotamento ou mobilização das reservas, com alterações 

químicas nas mesmas, fazendo com que percam a utilidade 

como fonte de energia. Os lipídios sofrem oxidação, havendo 

aumento na quantidade de ácidos graxos livres. As proteínas 

passam por mudanças, com decréscimo na solubilidade, 

degradação parcial e diminuição na digestibilidade. Muitos 

outros compostos sofrem alterações qualitativas e 

quantitativas durante o armazenamento. Ocorrem, também, 

perda da integridade das membranas, alterações na atividade 

enzimática e cromossômica, talvez como conseqüência de uma 

quebra nos mecanismos naturais de reparação das células 

(ROSS, 1986) 
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Durante o armazenamento, o teor de água tem 

grande efeito sobre a qualidade das sementes. Quanto menor 

a umidade, maior o período em que o material pode ficar 

estocado. Fibras e sementes com 8-10% de umidade podem ser 

armazenadas por até 30 dias, com 10-12% por 20 dias, com 

12-14% por 10 dias e com 14-15% por 3 dias (BASKIN, 1981). 

Outro fator importante é a presen~a de materiais estranhos 

ao lote, tais como restos de caules, folhas e outras partes 

da planta, normalmente com teores mais elevados de água, 

que se misturam à fibra e sementes, aumentando o teor de 

água e diminuindo o período de estocagem segura do lote 

(WILKES, 1978; BASKIN, 1981). 

Antes do deslintamento, pode haver considerável 

redução na qualidade das sementes se a umidade for elevada 

e não houver aeração da massa. As companhias produtoras de 

sementes do Delta do Mississipii (EUA) não estocam, 

destinando à extração de óleo, sementes com mais de 10-12% 

de água (DELOUCHE, 1981; BASKIN, 1981). 

As sementes de algodão de boa qualidade 

apresentam boa armazenabilidade quando comparadas às de 

outras sementes oleaginosas (DELOUCHE, 1981). A manutenção 

da longevidade por períodos mais prolongados também é 

dependente da umidade e temperatura em que as sementes são 

mantidas. Os recipientes que impedem a troca de ar e 

umidade com a atmosfera geralmente aumentam a longevidade 

de sementes. Comparando-se sementes mantidas em sacos com 
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sementes em recipientes herméticos, verificou-se que os 

últimos proporcionaram 2 anos a mais de longevidade para as 

sementes, desde que os níveis de umidade das mesmas 

estivessem abaixo de 11% (SIHPSON, 1935; BOCKHOLT et alii, 

1969). Estes resultados se devem à varia~ão na umidade de 

sementes, que entram em equilíbrio higroscópico com o ar. 

SIHPSON & WILSON (1944) estabeleceram uma curva comparando 

a umidade relativa (UR) da atmosfera com a umidade das 

sementes. Até 65X de UR a rela~ão é linear; quando a UR do 

ambiente for 10% a umidade das sementes é de 3,5%, quando 

for 65% a umidade das sementes é de 9,5X e quando a UR do 

ar estiver acima de 70% a umidade das sementes estará acima 

de 10%, valor critico para que o processa da deteriora~ão 

se acentue. 

Destacando a importância da umidade do ambiente 

na conserva~ão das sementes, foi observado por SIMPSON 

(1946) que sementes armazenadas em diversas regiões 

produtoras dos EUA mantinham diferentemente a viabilidade. 

A vitalidade das sementes foi prolongada na medida em que a 

região de conservação se tornava mais seca. Assim, enquanto 

nas regiões áridas a vitalidade foi mantida par até 14 

anos, nas regiões úmidas não ultrapassou as 3 anos. 

Em sementes armazenadas por períodos 

prolongados, quanto maior a umidade e temperatura, menor o 

período de sobrevivência das sementes, chegando a ser de 

apenas alguns meses, quando ambas forem elevadas (SIMPSON, 
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1935; SIHPSON, 1957; PATE & DUNCAN, 1964). Sob temperaturas 

baixas (0,5°C), e teores de umidade de até 11%, sementes de 

algodão estocadas mantiveram a germinação por até 37 anos 

(STEWART & DUNCAN, 1976). As companhias produtoras de 

sementes nos EUA estocam, em condições de ambiente não 

controlado, por até dois anos (DELOUCHE, 1981). 

No Estado de são Paulo, vários autores 

estudaram o armazenamento de sementes. RODRIGUES FILHO et 

alii (1979) e CIA et alii (1980) observaram decréscimo na 

germinação de sementes armazenadas em condições de ambiente 

não controlado por até 24 meses, tendo este efeito se 

manifestado a partir dos 6 e 16 meses respectivamente. Já 

USBERTI (1984) e LAGO (1985), trabalhando cada um com 20 

lotes de sementes de algodão mantidas em condições de 

ambiente não controlado. observaram decréscimo na 

germinação após 12 meses de armazenamento; para USBERTI 

(1984). entretanto, após 5 anos de armazenamento. as 

sementes ainda se encontravam viáveis. OTAZú (1986) não 

observou decréscimo na germinação de dois lotes de sementes 

armazenados por 12 meses. 

Com relação ao armazenamento de sementes 

deslintadas, SIMPSON (1946) observaram que sementes 

deslintadas com ácido sulfúrico concentrado perderam a 

viabilidade mais rapidamente do que as não deslintadas, 

provavelmente porque aquelas absorveram maior quantidade de 

água da atmosfera. Já HAEDA et alii (1977) e RODRIGUES 
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FILHO et alii (1979) constataram que sementes deslintadas 

com ácido sulfúrico concentrado mantiveram a germinação por 

até 12 meses, enquanto sementes deslintadas mecanicamente e 

flambadas apresentaram decréscimo na germinação a partir de 

seis meses de estocagem. Dois lotes testados por OTAZú 

(1986) não mostraram diferença significativa entre os tipos 

de deslintamento após o armazenamento. 

A previsão do comportamento dos lotes durante o 

armazenamento tem sido tentada através de diversos 

parâmetros. USBERTI (1984) verificou que, para cada período 

de armazenamento, com análise a cada 2 meses, por até 50 

meses, a germinação inicial poderia prever o comportamento 

dos lotes durante o armazenamento, já que os valores de r e 

obtidos foram relativamente elevados durante quase todo o 

período, não havendo necessidade de realização de testes 

adicionais. LAGO (1985) observou 

para prever o armazenamento de 

que o melhor parâmetro 

sementes de algodão em 

ambiente foi a germinação a 20°C, embora tenha obtido 

coeficientes de correlação elevados entre a germinação 

inicial e os resultados de germinação de sementes 

armazenadas por até 18 meses. 



20 

2.6. Microrganismos associados às sementes de algodão 

Foram realizados, no Brasil, alguns trabalhos 

de levantamento de microrganismos presentes em sementes de 

algodão na Paraíba <LIMA et alii, 1982), em Minas Gerais 

(TANAKA et alii, 1984), em são Paulo (PIZZINATTO et alii, 

1984) e no Paraná (BUENO, 1986). 

Dentre as 48 espécies de fungos detectados no 

Brasil, apresentam patogenicidade comprovada: Fusariul1l 

O:'<"!:fsporUI1I f. sp .. vasin fê'c:tum, Fusariul1I spp., Bot r!:foáip lodia 

theobrol1lae, Colletotric:hul1I gOSS!:fpii, Alternaria sp. , 

Vertic:iJliam dahJiae, Rhizoc:tonia solani, N ... "ic:rophol1lina 

phaseolina, P!:fthium spp. e Chaetol1lium SPp. (GERALDI, 1981; 

PIZZINATTO, 1988; SOAVE, 1985) . Foi demonstrado que 

microrganismos dos gêneros AspergiJlus e Rhizopus podem 

prejudicar o armazenamento, deteriorando as sementes (LIMA 

et a 1 i i, 1984). 

2.6.1. Col1etotric:hum goss!:fpii 

o microrganismo Colletotric:hul1I goss!lpii var 

c:ephaJosporioides é agente causal da ramulose, doenç:a 

caract~rizada por superbrotamento e encarquilhamento de 

plantas de algodão (KIMATI, 1980). Foi observado que, 

embora a transmissão do patógeno de plantas doentes para as 

sementes seja relativamente baixa, a transmissão de 
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sementes portadoras do patógeno para plantas pode ser 

elevada, ressaltando a importância de sementes contaminadas 

e/ou infectadas na introdução do microrganismo em novas 

áreas (LIMA et a1ii, 1985, TANAKA et alii, 1990). 

C. g055ypii provoca tombamento em plântulas 

(ARNDT, 1944; BALMER et 

podridão de maçãs <McCARTER 

alii, 1966; KIMATI, 1980) e 

et aliL 1970; KIMATI, 1980). 

Níveis mais elevados de C. gO$5ypii em sementes estão 

relacionados à ocorrência de chuvas no período que antecede 

SIMPSON et a 1 i i, 1973) . BUENO a colheita (ARNDT, 1956; 

(1986) verificou que houve correlar;ão negativa entre a 

incidência de C. gos$ypii em sementes de algodão e a 

germinação e BALMER et alii (1966) observaram que quanto 

maior o inóculo nas plântulas, maior a incidência de 

tombamento. 

2.6.2. rusarium spp. 

Diversas espécies de rU5arium podem ser 

det ec t adas em sement es de algodão. O fungo r. O,'('ysporum f. 

vasin(ectum é agente causal da murcha de Fusarium, a mais 

importante doen~a do algodoeiro no Brasil (CIA, 1977). A 

semente contaminada ou infectada pode introduzir o patógeno 

em áreas isentas, infestando-as (KIMATI, 1980). Fungos do 

gênero rusarium foram relatados como sendo agentes causais 
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de tombamento em plantinhas de algodão (AVERNA SACCÁ~, 

1920, citado por ClA, 1977). Várias espécies foram 

detectadas em sementes e plântulas com sintomas de 

tombamento, como F. monililorm€, F.scirpi, F. 5cirpi var 

acuminatum, F. equiset i (RAY & McLAUGHLIN, 1941) , Foi 

observado, também, que as espéc ies F. solani, F. (j.'·fY5porum e 

F. equiseti foram patoginicas ~s plântulas de algodão. 

causando morte e podridão de raízes. A maior parte dos 

isolados provocou necrose de raízes e hipocótilo, sendo que 

poucos isolados acarretaram tombamento (COLYER, 1988) , 

PIZZINATTO (1988) demonstrou que, em casa de vegetação, não 

havia diferença apreciável entre a patogenicidade de 

isolados das espécies F. equiseti, F. monililorme, F. 

semitectum, F. fU5ar ioide5, F. 5ambuc i num, F. O.'<·Y5porum e 

F. ,,<'ylarioides. sendo os tris primeiros muito frequentes em 

sementes de algodão. Estes fungos foram considerados 

patógenos fracos, ocasionando sintomas de necrose no colo 

das plântulas. Fusarium spp. são microrganismos 

freqüentemente detectados em maçãs coletadas antes da 

colheita no campo (SIMPSON et alii, 1973), mas a incidência 

em níveis elevados de fungos deste ginero em sementes está 

relacionada à maior precipitação. no período entre a 

abertura das maçãs e a colheita (ARNDT. 1956). 

~ AVERNA-SACCÁ, R. Moléstias cr~ptogâmicas do algodoeiro no 
Estado de são Paulo. Secr. Agr. Com, e Obras Públicas Est. 
são Paulo, Seviço de Publicação. 92 p. 1920. 
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Fungos do gênero Fusarium provocam podridão de 

maçãs, muitas vezes associados a um complexo de 

microrganismos. Em 30% de maçãs coletadas com podridão, 

foram detectadas diversas espécies de Fusarium (BAGGA, 

1968) e, as espécies F. raseum, F. monilifarme e F. saJani. 

foram freqüentemente isoladas por McCARTER et alii (1970). 

Estes autores verificaram que, provavelmente, a entrada do 

microrganismo em maçãs ocorria através das brácteas. 

PIZZINATTO & MENTEN (1990) determinaram que espécies de 

Fusarium foram patogênicas às maçãs, na seguinte ordem 

decrescente de importância: F. oxysparum, F. maniJifarme, 

F. fusariaides, F. equiseti, F. semitectum, F. ,'('yJariaides 

e F .sambucinum. As maçãs com apodrecimento produziram 

sementes portadoras do fungo. 

Alguns autores têm demonstrado que a presença 

de Fusarium afeta a germinação de sementes de algodão. 

RONCADORI et a1ii (1971) e PIZZINATTO & MENTEN (1990) 

observaram decréscimo na germinação de sementes com níveis 

elevados de Fusaril.lm spp. Resultados semelhantes foram 

encontrados por BUENO (1986) com F. moniJifarme. 

2.6.3. BatryodipJadia sp. 

o fungo BatryadipJadia sp. pode causar morte de 

plântulas de algodoeiro, embora em plântulas em idade mais 

avançada não apareçam sintomas de infecção, apesar da 



24 

existência de colonização dos tecidos pelo patógeno 

(PIZZINATTO et alii, 1983a). 

podridão de maçãs (PIZZINATTO 

o mesmo microrganismo causa 

et a 1 i i, 1983a) e pode, 

através desta colonização, passar para as sementes e ser 

disseminado no campo (PIZZINATTO et alii, 1983a). 

2.6.4. Rhizopus sp. 

Rhizopus SP. tem sido citado como fungo que 

acarreta decréscimo na germinação em laboratório. Rhizopus 

nigricans foi isolado de muitas sementes e plântulas 

apodrecidas no teste de germinação (TOOLE. 1924; HALLOIN, 

1975); sendo que a contaminação de sementes ocorre no campo 

(GELMOND I 1979). LIMA et alii (1984) demonstraram que 

Rhizopus sp. provocou decréscimo na germinação de sementes 

após a inoculação e, em outro trabalho, LIMA et alii (1982) 

verificaram, no teste de germinação, a presença de 

podridões no hipocótilo e nos cotilédones provocadas por 

este microrganismo. Deve-se ressaltar que a patogenicidade 

deste fungo sobre plântulas de algodão tem sido relatada em 

condições de laboratório, não tendo sido encontrados 

relatos de prejuízo à emergência ou de outra moléstia 

provocada por Rhizopus sp. em campo. 
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2.7. Efeito do deslintamento sobre a incidência de 

fungos em sementes de algodlo 

Só foi encontrado um trabalho sobre o efeito do 

deslintamento sobre a sanidade de sementes de algodão. BAIN 

(1934) tratou sementes de algodão com ácido sulfúrico 

concentrado por 15, 30, 45 e 60 minutos e observou que 

mesmo nas sementes tratadas por 60 minutos foram detectados 

fungos c amo Fusar iW11 spp., embora em menor incidência do 

que nas sementes tratadas por 15 minutos. 

2.8. Comportamento de patógenos de sementes de algodão 

durante o armazenamento 

2.8.1. Patógenos de campo 

foi encontrado em sementes 

armazenadas a toc por at~ 13,5 anOSi após 5 anos de 

armazenamento o fungo havia perdido a viabilidade apenas em 

sementes armazenadas com umidade acima de 14X (ARNDT. 

1953). A 8X de umidade e a 0.5 a C. C. gossypii se manteve 

nos mesmos níveis do início do experimento (ARNDT, 1946). 

Em outro estudo, com sementes armazenadas sob esta mesma 

temperatura por 2,5 anos, foi verificado tombamento 

provocado por C. gossypii no campo (SIMPSON, 1944). Sob 

temperaturas mais elevadas o período de sobrevivência do 
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fungo se reduz. LUWIG (1924) verificou que em sementes 

mantidas em 

laboratório, 

condições de ambiente não controlado de 

c. gossypii perdia a viabilidade 

acentuadamente em um ano. ARNDT (1946) observou que, em 

sementes armazenadas a diferentes temperaturas (33, 21 a c e 

temperatura de ambiente não controlado), com teores de 

umidade variáveis entre 8 e 16X. a sobrevivência do fungo 

foi nula após 17 meses. Na maior parte dos tratamentos, a 

germinação foi pouco alterada durante o armazenamento, com 

exceção das sementes mantidas com umidade ou sob 

temperatura elevadas. LIMA et alii (1988) verificaram 

decréscimo gradativo na viabilidade de C. gossypii var 

cephalosporioides, em sementes com incidência inicial de 5X 

deste patógeno, que não mais sobrevivia nas sementes após 

14 meses de armazenamento sob condições de ambiente, com 

temperatura variando de 16 a 33°C. A germinação destas 

sementes foi, após este períodO, de 31,5X. Nota-se, 

portanto, uma tendência de ambos os fungos perderem a 

viabilidade antes da perda de germinação das sementes. 

RONCADORI et alii(1971) observaram que, em 

sementes armazenadas por 5 meses a 15Q C, 15X do total de 

fungos presentes, principalmente Fusarium spp. e , em menor 

quantidade, Diplodia gossypina e C. gossypii, perderam a 

viabilidade, e a infecção do embrião diminuiu em 5,IX. 

HALLOIN (1975) verificou que sementes com 20X 

de umidade e inoculadas com Rhizopus sp. não apresentavam 
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21 dias a 35c,"C. 

2.8.2. Patógenos de armazenamento 

Microrganismos também provocam a deteriora~ão 

de sementes durante o armazenamento. Entre os vários 

fungos, considerados como de armazenamento, estão espécies 

de Aspergi11as e F'enü::i11ú.fll1. A maior parte das mesmas é 

capaz de se desenvolver em tecidos com baixo potencial 

hídrico. Estes fungos são ativos sob condições de umidade 

relativa do ar variáveis entre 65 a 90X. Pode haver 

contaminação no campo ou durante o processamento, mas a 

invasão, em geral, se processa durante o armazenamento 

(NEERGARD, 1977), Foi demonstrado que, para o algodão, nos 

EUA, é freqüente a contaminação no campo com Aspergi11us 

nigeri a contaminação com Aspergi/1us flavus ocorre apenas 

nas regiões mais áridas, provavelmente porque nas regiões 

mais úmidas haja competição com outros microrganismos 

(SIMPSON et alii, 1973). A umidade e a temperatura são 

fatores predisponentes para haver deterioração. Algumas 

espécies de Aspergillas têm uma temperatura ótima para 

crescimento elevada, variável de 35°C (A. flavus) a 35-40Q C 

(A. candidus) , A maior parte dos fungos cresce lentamente a 

12-15a C e, a 50Q C, o desenvolvimento praticamente cessa 

(NEERGARD, 1977). Os tecidos do embrião não precisam ser 
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atingidos para haver a deterioração pois, muitos dos 

microrganismos que infectam as sementes, produzem toxinas, 

tais como a aflatoxina, que inibem a germinação e a síntese 

de clorofila. Suspeita-se que a lipólise e vários outros 

processos envolvidos na deterioração. sejam resultado da 

ação conjunta dos sistemas metabólico das sementes e 

microbianos (HALLOIN, 1981a). 

é, entretanto, difícil separar o efeit o 

microbiano do metabólico na deterioração de sementes de 

algodão. ARNDT (1946) observou que apenas em sementes de 

algodão mantidas com teor de umidade maior do que 14X e 

temperatura de 33a C poder-se-ia associar a deterioração ao 

crescimento de fungos dos g~neros Aspergillus e 

PenicilliuM. Em sementes mantidas em menores temperaturas e 

com teores de água baixos. por até 28 meses, não foram 

observadas relações entre fungos e deformações em plântulas 

ou morte de sementes provocadas pela deterioração. HALLOIN 

(1975) verificou que sementes com 20X de umidade inoculadas 

com os fungos A. niger e A. fla.vus, quando incubadas a 

35°C, perderam a viabilidade mais rapidamente do que 

sementes não inoculadas. embora as últimas também tenham 

perdido a viabil idade. A inc idênc ia de A. f la.vas e A. niger 

nas sementes aumentou durante a incubação e após 21 dias 

atingiu praticamente 100X das sementes e dos embriões. Os 

danos nas sementes foram observados antes da invasão dos 

embriões, indicando que foram provocados por toxinas 
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liberadas por estes fungos. Comparando sementes inoculadas 

e sem inoculação com A. niger, submetidas ao envelhecimento 

acelerado, HAllOIN (i98ib) verificou que apenas nas 

sementes inoculadas houve a liberação de ácidos graxos, 

embora a deterioração tenha se processado em ambos os 

casos. LIMA et alii (1984), observaram que sementes 

inoculadas com A. niger e A. "a,~s perdiam a viabilidade 

mais rapidamente do que sementes sem inoculação. embora 

estas últimas também tenham sofrido deterioração durante o 

armazenamento por 98 dias. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Neste trabalho foram estudados dois métodos de 

deslintamento, mecânico e o deslintamento adicional, 

através da flambagem, empregando 12 lotes de sementes de 

algodão, sendo seis lotes da cultivar IAC-19 e seis lotes 

da cultivar IAC-20, os quais foram armazenados por 18 meses 

em condições de ambiente não controlado. Avaliou-se, após a 

retirada de sub-amostras de cada tratamento do armazém, a 

umidade, a germinação e o vigor (emergência em areia, 

envelhecimento acelerado) e a sanidade das sementes. As 

análises foram realizadas no Laboratório Central de 

Sementes (DSMM/CATI). 

3.1. Amostras de sementes de algodão 

As amostras utilizadas no presente trabalho 

foram escolhidas em função de informações recebidas pelo 

Serviço de Produção de Sementes de Ibitinga, DSMM/CATI. 

Selecionaram-se seis lotes da safra 1986/87 de cada uma das 

cultivares IAC-19 e IAC-20. Foram escolhidos três lotes de 

cada cultivar com germinação superior a 85% e três lotes 

com germinação inferior a 85%. As amostras Chegaram ao 
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laboratório em setembro de 1987 e foram mantidas em câmara 

fria e seca (15Q C e 40X de umidade relativa) atd dezembro, 

quando foram separadas e sofreram a flambagem. Após o 

deslintamento a fogo, foram homogeneizadas e separadas, 

segundo as Regras para análise de sementes (BRASIL, 1980). 

em sub-amostras representativas dos tratamentos e de suas 

repeti,ões. Em janeiro de 1988. as sementes foram 

reanalizadas para germina,ão, segundo as Regras para 

análise de sementes (BRASIL, 1980), no Laboratório Central 

de Sementes (Tabela 1). 

Tabela 1. Amostras de sementes de algodão empregadas para 

verificat;ão do efeito do deslintamento 

qualidade fisiológica e sanitária 

Designa,ão 
Amostra 

Cultivar 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Cultivar 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

IAC-19 

IAC-20 

Lotes 

IB-72 
I8-67 
18-73 
18-06 
IB-07 
18-05 

I8-68 
lB-60 
IB-124 
18-138 
lB-93 
IB-92 

Janeiro/1988 

93,0 
88,0 
88,0 
83,5 
77,5 
72,5 

89,5 
88.5 
86,5 
81,5 
78,0 
72,5 

9,3 
9,4 
8,5 
9,1 
9,2 
8,5 

9,2 
8,7 
9,0 
8,7 
8,5 
8,9 

na 
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3.2. Des11ntamento 

As amostras foram retiradas de lotes 

deslintados mecanicamente no Serviço de Produção de 

Sementes de Ibitinga. O deslintamento mecânico é feito após 

a retirada das fibras e uma pré-limpe,a das sementes. Estas 

passam por um sistema de serras que removem com maior 

intensidade as fibras curtas que revestem as sementes 

(GElHOND, 1979). 

O deslintamento adicional a flama foi reali,ado 

na Seção de Algodão do Instituto AgronBmico de Campinas, em 

um protótipo, desenvolvido por aquela Seção. O aparelho 

possui altura total de 324 cm e é constituído por um tubo 

assentado sobre um suporte, sob o qual locali,a-se a saída 

para as sementes flambadas. As sementes passam por 

gravidade através deste tubo. com sessão interna de 8x1ê cm 

e externa de ê0xê5 em, sendo a diferença preenchida por 

tijolos refratários. As sementes caem através de uma 

entrada lateral com altura de 194 cm e N sao flambadas 

durante a queda livre por duas chamas opostas, situadas a 

111 cm das sementes e a 83 cm do solo. As chamas são 

formadas a partir de dois misturadores onde há duas 

entradas de gás e uma de ar comprimido. A regulagem da 

altura da chama (em função da entrada de gás e ar 

comprimido) é feita através de testes, passando as sementes 
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pelo aparelho, até que se atinja o nível desejado de 

flambagem das mesmas. 

3.3. Armazenamento das amostras de sementes 

As sementes flambadas e sem flambagem foram 

acondicionadas em sacos de papel e conservadas no armazém 

do Servi~o de Produ~ão de Sementes de Campinas, à 

temperatura ambiente, simulando as condições em que as 

sementes são armazenadas pela Secretaria da Agricultura. A 

estocagem teve início em janeiro de 1988. As avaliações 

foram efetuadas a intervalos de três meses, por um período 

de 18 meses: janeiro, abril, julho, e outubro de 1988 e 

janeiro, abril e julho de 1989, com exce~ão do teste de 

emergência em areia que foi realizado nos meses de janeiro 

de 1988. janeiro de 1989 e julho de 1989. 

3.4. Avalia~ões de qualidade das sementes 

3.4.1. Umidade 

Foi determinada segundo as Regras para análise 

de sementes (BRASIL, 1980). Na primeira avaliação 

utilizaram-se duas repetições com 50g de sementes cada e , 

nas seguintes, quatro repetições com 25g de sementes cada. 

As sementes foram colocadas em estufa a 105°C por 24 horas, 
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sendo retiradas e pesadas, 

diferen,a de peso. 

e o teor de água obtido por 

3.4.2. Germina,ão e vigor (emergência em areia) 

Efetuou-se o teste de germinação segundo as 

Regras para análise de sementes (BRASIL, 1980). As amostras 

foram semeadas em 4 rolos de pano, com 50 sementes por 

rolo, previamente esterilizados e umedecidos em água 

destilada, e colocadas em germinadores a 30a C. Após 4 a 10 

dias, foram contadas como germinadas as sementes que 

produziram plântulas normais. Cada rolo representou uma 

repeti,ão. 

Para a avalia,ão da emergência em areia. 

utilizaram-se bandejas plásticas contendo areia 

esterilizada, nas quais foram semeadas 200 sementes por 

tratamento, sendo 50 sementes por repeti,ão. As bandejas 

foram dispostas 

laboratório. Após 

avaliadas. Foram 

de forma inteiramente casualizada no 

15 dias, as plântulas foram retiradas e 

contadas as plântulas que apresentaram 

raízes, hipocótilo e cotilédones normais. 

3.4.3. Vigor (envelhecimento acelerado) 

As sementes foram colocadas em estufa com 100% 

de umidade relativa e 42c·c por 96 horas. período sugerido 
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pelo "Handbook of vigour test methods" (PERRY, 1981>. Após 

este tratamento, as sementes foram submetidas ao teste de 

germinação, seguindo os mesmos procedimentos citados no 

item anterior. 

3.4.4. Sanidade 

As sementes receberam um pré-tratamento com 

hipoclorito de sódio a 1~ por 3 minutos, sendo que esta 

desinfestação superficial mostrou-se mais eficiente para 

evitar a presença de Rhizopus sp. que prejudica a avaliação 

de fungos fitopatogênicos (LIMA et alii, 1982). Colocaram-

se as sementes em placas de Petri plásticas, com 9cm de 

diâmetro, 10 sementes por placa, sobre três folhas de papel 

de filtro previamente umedecidas em água destilada e 

esterilizada. As sementes foram incubadas por 7 dias em 

câmara com temperatura de 20°C sob ciclos alternados com 12 

horas de luz ultravioleta e 12 horas de escuro. A detec,ão 

foi realizada com base nos caracteres morfológicos dos 

fungos observados em microscópio estereoscópico. Foram 

empregadas 4 repetições , com 50 sementes cada (5 placas de 

Petri>. 
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3.5. Delineamento e análise estatística 

Para todos os parâmetros avaliados foi 

empregado o delineamento experimental inteiramente 

casualizado, com quatro repetições. O esquema estatístico 

foi um fatorial 2 (métodos de deslintamento) x 7 <épocas de 

avaliação) x 12 (lotes), Cada parcela foi representada por 

uma sub-amostra com 200g de sementes; assim, o experimento 

contou com um total de 672 recipientes que eram coletados 

periodicamente para que suas sementes fossem submetidas às 

análises. 

Os dados 

diretamente, exceto 

em porcentagem 

para sanidade, 

foram analisados 

os quais foram 

transformados em VX+1, devido à ocorrência de números com 

valor zero. 

Os dados foram submetidos à análise de 

variância e. nos casos em que o valor de F era 

significativo, foi aplicado um teste de média (Tuke~, ao 

nível de 5X de probabilidade). 

As médias entre as cultivares e as amostras com 

germinação inicial acima e abaixo de 85X foram comparados 

através do teste F de contraste entre as médias. 

Foi feito teste de correlação entre as 

variáveis germinação, envelhecimento acelerado, umidade e 

incidência de C. gass~pii I Fusariwn spp. I Botr~adij..'ladia 

sp .• Aspergi l1u$ SPp. e Penie i 11 iam spp. 
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Esquema estatístico: 

Fontes de varia~ão Graus de liberdade 

Épocas 6 
Des 1 int ament os 1 
lotes 11 
Épocas x Deslintamentos 6 
Épocas x lotes 66 
Deslintamentos x lotes 11 
Épocas x Deslintamentos x lotes 66 
Resíduo 504 

Total 671 
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4. RESULTADOS E DISCUSS~O: 

4.1. Umida.de 

Os resultados das avaliações dos teores de água 

das sementes, nas várias épocas, estão listados nas Tabelas 

2 e 3. 

A umidade das sementes foi variável nas 

diversas épocas de análise. Os menores valores de umidade 

das amostras avaliadas foram obtidos na instalação do 

experimento, em janeiro de 1988, seguidos por outubro do 

mesmo ano. As sementes se encontravam com o maior teor de 

água em janeiro de 1989. 

As sementes flambadas possuíam no início do 

trabalho. teor de água significa.tivamente inferior ao das 

sementes com deslintamento mecânico e permaneceram, durante 

todo o período de armazenamento, nestas condições. Era de 

se esperar que as sementes, ao entrarem em equilíbrio 

higroscópico com a umidade relativa do ar, atingissem o 

mesmo teor de água após o armazenamento. é provável que a 

diferença de umidade detectada entre sementes flambadas e 

deslintadas mecanicamente se deva a uma certa 

impermeabilização do tegumento, provocada pela flambagem, 
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ou porque as sementes flambadas, com menor teor de línter, 

entrem em eqUilíbrio higroscópico com o ar em um nível mais 

baixo de umidade. 

Esta varia~ão no teor de água de acordo com a 

época de avaliação ocorreu porque as sementes entram em 

equilíbrio higroscópico com o ambiente, como foi 

demonstrado por SIHPSON & WILSON (1944). Os autores 

calcularam que, possivelmente, o período necessário para 

que as sementes entrem em equilíbrio com a atmosfera é de 

aproximadamente 4 semanas. O mês de janeiro de 1989, quando 

foram encontrados os maiores teores de água, foi precedido. 

desde o último decêndio de dezembro, por umidades relativas 

médias elevadas, como se pode observar na Fig. 1. No mês de 

outubro de 1988, foram encontrados os menores teores de 

água, refletindo os baixos índices de umidade relativa do 

ambiente, indicados pela umidade relativa média, 

baixa desde agosto do mesmo ano. 

que foi 

Na Tabela 3 verifica-se o comportamento das 

amostras quanto ao teor de água das sementes e nota-se que 

existe diferença significativa entre as mesmas, 

principalmente nas sementes com deslintamento mecânico. As 

amostras 2 e 3 apresentaram os maiores índices de umidade, 

e as amostras 7. 9, 10 e 12 os menores valores. Embora 

tenha havido diferen~a entre as amostras, nota-se nas Fig. 

2 e 3 que, para todas as amostras, com exceção das amostras 
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1, 6 e 12, as sementes flambadas permaneceram com umidade 

inferior à das deslintadas mecanicamente. 

As sementes deslintadas mecanicamente das 

amostras 2. 3. 4. 9 e 10 mostraram aumento mais acentuado, 

no teor de água no mês de janeiro de 1989, 

sementes apenas flambadas (Fig. 2 e 3). 

do que as 

4.2. Germina~ão e vigor (emergência em areia) 

Os resultados de germinação estão apresentados 

nas Tabelas 4 e 5. 

Houve um decréscimo gradativo na germinação 

após o armazenamento. As sementes deslintadas mecanicamente 

apresentaram uma queda mais acentuada na germinação do que 

as deslintadas a flama. 

Durante todo o período de estocagem as sementes 

flambadas apresentaram, em média. germinação 

significativamente superior à das sementes não flambadas 

(Tabela 4). 

Os resultados médios de germinação, durante os 

18 meses de armazenamento. indicam que as amostras 1. 2, 8 

e 9 apresentaram os maiores valores e as amostras 5 e 6 os 

menores índices de germinação (Tabela 5). As primeiras 

amostras apresentaram os maiores valores de germinação no 

início do experimento. 
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a julho de 1989, fornecidos pela Seção de 
Climatologia do Instituto Agronômico de 
Campinas. 
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Tabela 2. Umidade das sementes de algodão (Método da 
Estufa, 24h a 105U C) submetidas a dois tipos de 
deslintamento durante o armazenamento por 18 
meses em condições de ambiente não controlado. 
Resultados médios de 12 lotes de sementes de 
algodão. 

Épocas de 
avaliaç:ão 

Janeiro 1988 
Abri 1 1988 
Julho 1988 
Outubro 1988 
Janeiro 1989 
Abri 1 1989 
Julho 1989 

Médias 

CVX 

Letras minúsculas 
na horizontal. 

Deslintamentos 
Médias 

Mecânico Flambagem 

-----------------X-----------------
8,ge A 8,2d B 8.6e 

10.8b A 10,4a B 10,6b 
10,lc A 9,6b B 9.8c 
9,6d A 8,8c B 9,cd 

11,6a A 10,7a B 11, la 
10,7b A 9,6b B 10,cc 
10,0cd A 9,9b B 9,9c 

10.3A 9,6B 

----------------3,8----------------
comparam médias na vertical e maiúsculas 

Médias seguidas pela mesma 
nível de 5X de probabilidade 

letra não diferem entre si ao 
pelo teste de Tuke~. 
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Tabela 3. Umidade média de doze amostras de sementes de 
algodão durante 18 meses de armazenamento sob 
condições de ambiente não controlado. 

Deslintamentos 
Amostras ------------------------------- Médias 

Mecânico Flambagem 
------------------------------------------------------ ----

-----------------%-----------------
1 10,3abc A 9,8ab B 10. 1 ab 
2 10,6a A 9,8ab B 10,2a 
3 10,7a A 9,9ab B i0,3a 
4 10,4ab A 9,4ab B 9,9abc 
5 10,1abc A 9,8ab B 10,0ab 
6 10,3abc A 9,9a B 10, 1 ab 
7 9,7c A 9,2b B 9,5c 
8 10,2abc A 9,6ab B 9,9abc 
9 10,0abc A 9,3ab B 9,7bc 
1O 10,0abc A 9,3ab B 9,7bc 
11 10,5ab A 9,7ab B 10,1ab 
12 9,6bc A 9,5ab B 9,7bc 

Médias 10,3A 9,6B 

CV% -----------------3,8---------------

Letras minúsculas comparam médias na vertical e maiúsculas 
na horizontal. 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si ao 
nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tuke~. 
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Como se pode observar nas Fig. 4 e 5. para 

todas as amostras durante a estocagem, as sementes 

flambadas mostraram índices superiores de germinação, e a 

diferen,a se acentuou durante o armazenamento. A amostra 1 

(Fig. 4>, entretanto, apresentou menor valor de germinação 

para sementes flambadas em outubro de 1988, o mesmo 

ocorrendo para as amostras 8 e 11 (Fig. 5) em abril de 

1989. 

A germinação das amostras da cultivar IAC-19 

foi comparada com a das amostras da cultivar IAC-20 através 

do teste F de contraste entre as médias. Verificou-se que 

as amostras da cultivar lAC-20 apresentaram germinação 

significativamente superior, com a média de 89,2%, à das 

amostras da cultivar lAC-19, com germinação média de 73,7X 

(Fig. 6). Não houve diferença entre as cultivares nos 

primeiros 6 meses de armazenamento (janeiro de 1988 até 

julho do mesmo ano). Realizou-se a regressão linear para as 

médias de ambas as cultivares e foram obtidas as equações 

y= 85,8 - 1.34X com r e =-0,97 para lAC-19 e Y= 86,5 - 1,08X 

com r 2 =-0,92 para IAC-20, onde Y é a germinação e X é o 

período em meses de armazenagem. Observa-se que o 

coeficiente angular é ligeiramente superior para a cultivar 

IAC-19, indicando que a inclinação da reta é um pouco maior 

para esta cultivar, confirmando a maior perda de 

viabilidade para as amostras desta cultivar. 
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o teste F também foi usado para comparar as 

amostras com índices de germinação iniciais maiores que 85% 

com as amostras com germinação inicial inferior a 85%. 

Verificou-se que a diferença se manteve constante durante o 

armazenamento, como se pode observar na Fig. 7. Realizou-se 

regressão linear para as amostras com germinação inicial 

maior que 85%, cuja equação é Y= 91,0 1,20X, com r e =-0,92 

e menor que 85%, cuja equação é Y= 81,3 t,22X, com 

r e =0,97. Verifica-se que os 

equações são semelhantes, ou 

inclinação, confirmando a 

coeficientes angulares das 

seja as retas têm a mesma 

tendência de decréscimo na 

viabilidade semelhante 

qualidades iniciais. 

entre sementes com diferentes 

O decréscimo na germinação foi gradativo, sendo 

mais acentuado a partir de outubro de 1988, 9 meses após o 

inicio do experimento. No término do experimento, julho de 

1989, perdeu-se 40% do poder germinativo das sementes 

deslintadas mecanicamente e 20% das flambadas. HAEDA et 

alii (1977>, RODRIGUES FILHO et alii (1979), e elA et alii 

(1980), observaram início no decréscimo da viabilidade a 

partir de seis meses de armazenamento. Para os primeiros 

autores, trabalhando com sementes com 55% de germinação 

inicial (Gl), após 12 meses de estocagem, as sementes 

haviam perdido aproximadamente 50% do poder germinativo; já 

para RODRIGUES FILHO et alii (1979), trabalhando com 

sementes semelhantes às anteriores, após 18 meses, as 
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sementes haviam perdido 60% da germinação inicial. Os dados 

de USBERTI (1984) mostraram que sementes com (61) maior e 

menor que 70% perderam 

período. Observa-se nos 

17X da viabilidade, neste mesmo 

dados de LAGO (1985), que houve um 

decréscimo entre 55% e 58% na germinação de sementes com G1 

maior que 60%, entre 60 e 50% e G1 menor que 50%. Apenas 

após um período mais prolongado de estocagem (50 meses) as 

sementes armazenadas por USBERTI (1984) mostraram diferença 

na perda da viabilidade de acordo com sua qualidade 

inicial. Sementes com 61 maior que 70% perderam 33% do 

poder germinativo e sementes com 61 menor que 70% perderam 

50% do poder germinativo. Tanto os dados deste trabalho 

como os dos demais autores indicam que, para o período de 

armazenamento de até 18 meses, há uma tendência de lotes 

com diferentes qualidades iniciais apresentarem decréscimo 

na viabilidade constante. As diferenças quanto à magnitude 

do decréscimo na viabilidade possivelmente se devam às 

diferentes origens das sementes utilizadas, grau de 

deterioração das sementes no início do armazenamento. 

condições climáticas no ambiente em que estas sementes 

permaneceram estocadas e, aos possíveis teores diversos de 

umidade destas sementes no início do armazenamento. 
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Tabela 4. Germina~ão de sementes de algodão (Rolo de Pano, 
avalia~ão após 4 dias de incubação a 30a C), 
submetidas a dois tipos de deslintamento e 
armazenadas por 18 meses em condi~ões de 
ambiente não controlado. Resultados são média de 
12 lotes. 

Épocas de 
avalia~ão 

Janeiro 1988 
Abril 1988 
Julho 1988 
Outubro 1988 
Janeiro 1989 
Abril 1989 
Julho 1989 

Médias 

CV% 

Letras minúsculas 
na horizontal. 

Deslintamentos 
Médias 

Mecânico flambagem 

-----------------%---------------
82,9a B 85,3a A 84,0a 
77,2b B 86,0a A 81.6b 
73,2c B 85,5a A 79,7c 
74,9bc B 84,Sab A 79,7c 
61,9d B 82,ib A 72,0d 
60,id B 73,8c A 66,ge 
S0,ge B 71, Sc A 61,3f 

68.8B 81.2A 

--------------5,6---------------

comparam médias na vertical e maiúsculas 

Médias seguidas pela mesma 
nível de 5% de probabilidade 

letra não diferem entre si ao 
pelo teste de Tuke~. 
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Tabela 5. Germina~ão média de 12 amostras de sementes de 
algodão durante 18 meses de armazenamento sob 
condi~ões de ambiente não controlado. 

Deslintamentos 
Amostras Médias 

Mecânico Flambagem 

-----------------%-----------------
1 81,9a B 86,9a A 84,5a 
2 76,6c B 87,4a A 82,0bc 
3 70,3d B 82.5bc A 76,4de 
4 64,0ef B 83,4bc A 73,7f 
5 55,6g B 70,0g A 62,8h 
6 50,7h B 74,9f A 62,8h 
7 68,6d B 85,óab A 77,ld 
8 78. lbc B 82 , 8bc A 80,4c 
9 81,0ab B 85,óab A 83,3ab 
10 69,7d B 78,8de A 74,2ef 
11 66,9de B 76,8ef A 71,9fg 
12 61,7f B 80,5cd A 71,19 
----------------------------------------------------------
Médias 68,8B 81,3A 

CV% ---------------5,ó--------------

letras minúsculas comparam médias na vertical e maiúsculas 
na horizontal. 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si ao 
nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tuke~. 
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Figura 4. Germina~ão de sementes de algodão, das seis 
amostras da cultivar IAC-19, submetidas a dois 
tipos de deslintamento e armazenadas por 18 
meses, com avalia~ão a cada três meses. 
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Figura 5. Germina,ão de sementes de algodão, das seis 
amostras da cultivar IAC-20, submetidas a dois 
tipos de deslintamento e armazenadas por 18 
meses, com avalia,ão a cada três meses. 
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Figura 6. Germinação de sementes de algodão. das cultivares 
IAC-19 e IAC-20, submetidas a dois tipos de 
deslintamento. durante o armazenamento por 18 
meses em condições de ambiente não controlado 
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Figura 7. Germinação de sementes de algodão. com germinação 
inicial (61) maior e menor que 85X, submetidas a 
dois tipos de deslintamento, durante o 
armazenamento por 18 meses em condições de 
ambiente não controlado 
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É de se esperar que no Brasil, com clima 

tropical, as sementes de algodão tenham uma vida mais curta 

quando comparadas às sementes mantidas em condições de 

ambiente não controlado nos EUA. Naquele país, as sementes 

comerciais são armazenadas por até 2 anos (DELOUCHE, 1981). 

Foi demonstrado por SIHPSON (1946) que as 

sementes de algodão apresentam longevidade diferente de 

acordo com o local em que forem armazenadas. Na região mais 

~rida dos EUA as sementes sobreviveram por até 14 anos e na 

região mais úmida estavam mortas após 3 anos. No Estado de 

são Paulo, com grande parte do ano com clima úmido e 

quente, os trabalhos parecem indicar que um período seguro 

de armazenamento seria até a safra seguinte. 

o deslintamento através da flambagem foi 

benéfico para a germinação durante todo o período de 

armazenamento, acentuando-se o efeito deste tratamento após 

o mês de janeiro de 1989. MAEDA (1977>, RODRIGUES FILHO 

(1979) e OTAZú (1986), não observaram diferença entre 

sementes deslintadas mecanicamente e sementes flambadas, 

quando submetidas ao armazenamento. 

As vantagens encontradas para as sementes 

flambadas, durante a estocagem, talvez se devam ao 

diferente teor de ~gua das mesmas quando submetidas ao 

armazenamento, pois as sementes flambadas encontravam-se 

com teores significativamente inferiores de umidade durante 

todo o período. SIMPSON (1935, 1946) demonstrou que quanto 
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mais baixo teor de 
, 

das sementes durante o agua o 

armazenamento, principalmente para sementes mantidas sob 

temperatura e umidade constantes, maior o tempo de 

sobrevivência das mesmas. 

O decréscimo na germinadio durante o 

armazenamento era esperado, pois ocorre uma série de 

processos deteriorativos em sementes durante a estocagem 

(ROSS, 1986). inclusive devido à ação de microrganismos. É, 

entretanto, difícil separar o efeito fisiológico do 

microbiano (HALLOIN, 1986). 

Quanto ao teste de emergência em areia, 

ilustrado na Fig. 8, observou-se que as sementes flambadas 

apresentaram resultado de emergência superior ao das 

deslintadas mecanicamente, assim como ocorreu para 

germinação. Não foi encontrada correlação entre a 

germinação e a emergência em areia, provavelmente porque no 

rolo de pano, que é mantido no germinador com temperatura 

de 30Q C e umidade elevada. as condições sejam propíCias ao 

desenvolvimento de Rhizopus sp., que provoca podridão de 

hipocótilo e cotilédones (LIMA et alii, 1982), o que também 

foi observado, embora não quantificado, neste trabalho. 

Problemas na germinação provocados por este fungo já haviam 

sido observados por TOOLE (1924), GELMOND (1979), LIMA et 

alii (1982) e LIMA et alii (1986). Rhizopus SP. é um fungo 

contaminante em laboratório. mas foi descrita a sua 

penetração no campo em sementes de algodão (GELMOND, 1979). 
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Embora tenham sido utilizados panos esterilizados e os 

germinadores tenham sido limpos e desinfestados antes de 

cada experimento, pode ter havido contamina,ão através dos 

rolos de pano e germinadores. já que este é um fungo 

freqüente em laboratório. Em geral. no teste de germina~ão, 

os índices foram ligeiramente superiores aos encontrados no 

teste de emergência em areia. Nem sempre as sementes que 

apresentaram níveis elevados de emergência em areia 

mostraram os mesmos resultados no teste de germina~ão. 

Notou-se, no teste de que nas sementes 

flambadas RhizoPU5 sp. ocorria em menor quantidade. 

4.3. Vigor (envelhecimento acelerado) 

Os dados relativos à aplicação do teste de 

vigor (envelhecimento acelerado) nas sementes são mostrados 

na Tabela 6. Houve varia~ão no resultado deste nos diversos 

meses de análise. Os resultados iniciais de envelhecimento 

acelerado foram os mais elevados sendo que houve uma queda 

acentuada nestes valores a partir de abril de 1989. 

As amostras da cultivar IAC-19 foram comparadas 

com as amostras da cultivar IAC-20 através do teste F de 

contraste entre as médias. 
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de deslintamento e 
com avaliação a cada 
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Verificou-se que as amostras da cultivar IAC-20 

mostraram valores de envelhecimento acelerado 

significativamente superiores, com média de 61,4X, aos das 

amostras da cultivar IAC-19, com média de 56,4X. Não houve 

diferen~a entre as cultivares nos três últimos períodos 

avaliados (janeiro, abril e julho de 1989). 

Os resultados de envelhecimento acelerado 

também podem ter sido influenciados pela quantidade de 

fungos, como Aspergillus SPp. Embora no envelhecimento 

acelerado as condi~ões sejam de 100X de umidade relativa e 

42a c, HALLOIN (1975) observou que, incubando sementes com 

20X de umidade a 35""C, o fungo Aspergi l1us flavus aument ava 

rapidamente e 

germina~ão. 

simultaneamente ocorria decréscimo na 

Na Tabela 7 estão listados os valores médios 

das amostras durante todo o período, resultantes da 

aplica~ão do envelhecimento acelerado sobre as sementes. 

Verifica-se que as amostras 12 e 7 apresentaram os maiores 

índices de envelhecimento acelerado e as amostras 3 e 11 os 

menores valores. 

envelhecimento 

Para as amostras 4, 6 e 9 os índices de 

acelerado das sementes deslintadas 

mecanicamente foram superiores aos das flambadas; para as 

amostras 1, 2 e 12 o contrário ocorreu e, para as demais, 

não houve diferen~a entre os deslintamentos. No entanto, na 

média das doze amostras, a germina~ão após o envelhecimento 
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acelerado foi superior nas amostras flambadas (Tabelas 6 e 

7). 

De uma maneira geral as sementes flambadas 

apresentaram maiores valores de vigor, mas não houve 

consistência 

germinação, 

nestes resultados, embora, em relação à 

demonstrado nítida a flambagem tenha 

superioridade. Este fato ocorreu provavelmente porque neste 

teste de envelhecimento acelerado houve flutuação nos 

resultados. OTAZú (1986) também não detectou diferença 

entre estes dois tratamentos, com relação ao envelhecimento 

acelerado. 

Verifica-se que as amostras 1 e 2, com 

deslintamento mecânico, cujo comportamento durante a 

estocagem está ilustrado na Fig. 9, apresentaram índices de 

vigor extremamente baixos em julho de 1988, sendo que o 

mesmo não ocorreu nas sementes flambadas. As amostras 3 e 5 

com deslintamento mecânico e flambagem apresentaram 

decréscimo no envelhecimento acelerado neste mesmo período. 

Tais fatos podem ser devidos a problemas não detectados na 

câmara de incubação, pois nos meses subseqUentes os mesmos 

não ocorreram. Verificou-se um decréscimo mais acentuado no 

envelhecimento acelerado, para todas as amostras, a partir 

de janeiro de 1989, após 12 meses de armazenamento. 

Embora sementes de algodão tolerem períodos 

prolongados de exposição ao envelhecimento acelerado 

(BOLLENBACKER et a1ii, 1963; WANJURA et a111, 1969; 
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DHARMALINGHAN et alii, 1978; BISHNOI & DELOUCHE. 1980), 

acredita-se que o período utilizado neste trabalho (96h) 

tenha sido muito elevado. provocando esta flutuação nos 

resultados. USBERTI (1984) observou que, realizando 

envelhecimento acelerado em sementes por este mesmo 

período. após lê meses de armazenamento, houve morte das 

sementes. O autor considerou o tempo de exposição muito 

elevado e concluiu que 84 horas de exposição seria um 

período mais adequado. 

Observou-se, através do teste F de contraste 

entre as médias, que para sementes armazenadas por 18 

meses, os índices de envelhecimento acelerado das amostras 

com germinação inicial superior a 85%. com média geral 

(todo o período) de 59,8%, foram significativamente 

superiores aos índices das amostras com germinação inicial 

menor que 85%, cuja média foi 57,3%. 

Nem sempre o envelhecimento acelerado é o 

melhor indicativo para prever o comportamento dos lotes 

submetidos à estocagem, como foi demonstrado por outros 

autores ao concluirem que a germinação inicial (USBERTI, 

1984) e a germinação a 20 D C 

melhores parâmetros para prever 

(LAGO, 1985), seriam os 

a capacidade de estocagem 

das sementes. BISHNOI & DELOUCHE (1980), entretanto, 

demonstraram que houve maior correlação entre emergência em 

campo e diversos testes de vigor, do que entre emergência e 

germinação . 
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Tabela 6. Envelhecimento acelerado das sementes de algodão 
(mantidas por 96 horas em cimara a 42a C, com 
100X de Umidade Relativa, com a realiza,ão, em 
seguida, do teste de germina,ão) submetidas a 
dois tipos de deslintamento durante o 
armazenamento por 18 meses em condições de 
ambiente não controlado. 

Épocas 

Janeiro 
Abril 
Julho 
Outubro 
Janeiro 
Abril 
Julho 

Médias 

CVX 

1988 
1988 
1988 
1988 
1989 
1989 
1989 

Letras minúsculas 
na horizontal. 

Deslintamentos 
------------------------- Médias 

Mecinico Flambagem 

--------------X--------------
75,6a A 72,0a 8 73,9a 
63,5c A 58,7d B 61,0c 
55,Sd B 64,9c A 60,0c 
72,0b A S8,7d B 70,6b 
S7,0d B 64.Sc A 60,8c 
36.2f B 41,6e A 38,ge 
44,2e A 39.1e 8 41,7d 

S7,78 S8 , 6A 

--------------7.9------------

comparam médias na vertical e maiúsculas 

Médias seguidas pela mesma 
nível de 5X de probabilidade 

letra não diferem entre si ao 
pelo teste de Tuke~. 
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Tabela 7. Resultados médios da aplicação do envelhecimento 
acelerado em 12 amostras de sementes de algodão 
durante 18 meses de armazenamento sob condições 
de ambiente não controlado. 

Amostras 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Médias 

cvx 

Letras minúsculas 
na horizontal. 

Deslintamentos 
Médias 

Mecânico Flambagem 

-----------------~-----------------
47,9h B 60.9bc A 55.4c 
53.9fg B 67.5a A 60,7b 
53.4g A 53.6e A 53,5c 
57,4def A 53.6e B 55.5c 
55.4efg A 55,0de A 55,3c 
55.gefg A 54,6e B 54.3c 
64,8ab A 63,3b A 64,0a 
68.5a A 53,le B 60,8b 
60,0cd A 60,2bc A 60,lb 
58.4de A 58,6cd A 58,5b 
53,4g A 54.6e A 54,3c 
63,6bc B 69,5a A 66.6a 

57.7B 58 , 6A 

---------------7.9-------------

comparam médias na vertical e maiúsculas 

Médias seguidas pela mesma 
nível de 5~ de probabilidade 

letra não diferem entre si ao 
pelo teste de Tuke~. 
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Figura 9. Envelhecimento acelerado das sementes das seis 
amostras da cultivar IAC-i9, submetidas a dois 
tipos de deslintamento e armazenadas por i8 
meses, com avalia~ão a cada três meses. 
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Figura 10. Envelhecimento acelerado das sementes das seis 
amostras da cultivar IAC-20, submetidas a dois 
tipos de deslintamento e armazenadas por 18 
meses, com avaliação a cada três meses. 
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4.4. Sanidade: 

Na análise de sanidade foram detectados 

diversos fungos, vários deles saprófitas; portanto, só 

foram considerados os fungos patogênicos ao algodoeiro e, 

freqüentemente. detectados em sementes, como Colletotrichul11 

gossHPii, BotrHodiplodia sp., Fusariul11 spp., além dos 

fungos que prejudicam o armazenamento das sementes como 

Aspergi/lus spp. e f'eniciJliul11 spp. 

4.4.1. CoJletotrichul11 gOSSHPii 

Os resultados da incidência deste fungo nas 

sementes estão listados na Tabela 8. 

A viabilidade de ColJetotrichul11 90S5HPii 

decresceu já nos primeiros três meses de armazenamento das 

sementes. sendo a morte do fungo mais acentuada nas 

sementes flambadas. Em abril, julho e outubro de 1988 e em 

janeiro de 1989 as sementes deslintadas mecanicamente 

apresentaram incidências 

deste microrganismo. 

Não houve 

significativamente superiores 

diferenç:a entre as médias da 

incidência de C. gossHPii nas amostras das cultivares IAC-

19 e IAC-20. Amostras com germinaç:ão inicial superior a 85~ 

não apresentaram diferenç:as na incidência de Colletotrichul11 
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goss~pii quando comparadas com as amostras de germina~ão 

inicial inferior a 85%. 

logo após o deslintamento, o fungo foi 

encontrado em maior incidência nas sementes flambadas, 

possivelmente pela maior facilidade de detecção do mesmo. A 

retirada parcial do línter expõe a superfície da semente, 

facilitando a visualização do fungo sob estereomicroscópio. 

As amostras apresentaram incidências iniciais 

entre 0 e 9.4% de C. goss~pii, mas após três meses de 

estocagem, já estavam com níveis. em geral, mais baixos, 

entre 0 e 3,5%, indicando que o mesmo perdeu rapidamente a 

viabilidade, em condi~ões de ambiente não controlado. Como 

pode ser observado nas Fig. 11 e 12, amostras com 

diferentes índices iniciais apresentaram incidências 

semelhantes após 3 meses de estocagem. 

Em julho de 1989 o fungo ainda permanecia 

viável apenas em duas amostras, 2 e 7, em níveis baixos 

(0,2X). 

Na Tabela 9 observa-se que o deslintamento a 

flama não teve influência sobre a presen~a de C. 9055~pii 

nas sementes nas diversas amostras armazenadas, 

considerando-se a média de todo o experimento. A amostra 10 

mostrou os maiores índices deste fungo e as amostras 5, 8 e 

9 os menores, destacando-se que a incidência do patógeno 

foi reduzida logo no início do armazenamento. 
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Tabela 8. Incidência, durante o armazenamento por 18 meses 
em condi~ões de ambiente não controlado, de 
Colletotric:ham goss!lpii em sementes de algodão 
(Método do papel de filtro, 7 dias de incuba~ão) 
submetidas a dois tipos de deslintamento. 
Resultados são médias de doze amostras de 
sementes. 

Épocas de 
avaliação 

Janeiro 1988 
Abril 1988 
Julho 1988 
Outubro 1988 
Janeiro 1989 
Abril 1989 
Julho 1989 

Médias 

cvx 

letras minúsculas 
na horizontal. 

Deslintamentos 
----------------------------- Médias 

Mecânico Flambagem 

----------------Y.----------------
2,14a B 3,38a A 2,74a 
0,SSbc A 0,28b B 0,41b 
0,70b A 0,0ób B 0,3Sbc 
0,2Scd A 0,03b B 0,14cd 
0,09d A 0,03b B 0,0ód 
0,0ód A 0,03b A 0,0Sd 
0,03d A 0.00b A 0,03d 

0.48A 0,40A 

---------------14,0--------------

comparam médias na vertical e maiúsculas 

Médias seguidas pela mesma 
nível de SY. de probabilidade 

letra não diferem entre si ao 
pelo teste de Tuke~. 
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Tabela 9. Incidência média de Colletotr.ichum f/oss!lpi.i em 
sementes de algodão durante 18 meses de 
armazenamento sob condições de ambiente não 
controlado. 

Amostras 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Médias 

CV% 

Deslintamentos 
Médias 

Mecânico Flambagem 

-----------------%-----------------
0,6a A 
0,5a A 
0,8a A 
0,6a A 
0,1a A 
0,3a A 
0,5a A 
0,3a A 
0,2a A 
1.4a A 
0,4a A 
0,3a A 

0,48 A 

0,6a A 
0,6a A 
0,3a A 
0,7a A 
0,2a A 
0,2a A 
0,4a A 
0,la A 
0,2a A 
0,9a A 
0,3a A 
0,4a A 

0,40 A 

0,62b 
0,55bc 
0,53bc 
0,66b 
0,15d 
0,27b 
0.44bcd 
0,21d 
0,16d 
0,14a 
0,44bcd 
0,34bcd 

---------------14,0-------------

Letras minúsculas comparam médias na vertical. 
Hédias seguidas pela mesma letra não diferem entre si ao 
nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tuke~. 
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11. Incidência de Colletotrichum goss!:Ipii em 
sementes de algodão nas amostras da cultivar 
IAC-19, submetidas a dois tipos de 
deslintamento, durante o armazenamento por 18 
meses em condi~ões de ambiente não controlado. 
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Figura 12. Incidência de CoIletotrichum gossyPz.z em 
sementes de algodão nas amostras da cultivar 
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é necessário lembrar que estas sementes foram 

colhidas em abril e maio de 1987. Embora as sementes tenham 

permanecido em câmara fria e seca de setembro a dezembro de 

1987, o decréscimo na viabilidade de C. gossypii nas mesmas 

deve ter ocorrido a partir da colheita. Detectou-se neste 

trabalho o final da curva de decréscimo na viabilidade do 

fungo, pois as análises tiveram início em janeiro de 1988. 

Como já havia sido demonstrado por LUWIG 

(1924), ARNDT (1946) e, para C. gossypii var 

cephaIosporioides, por LIMA et alii (1988). o fungo 

CoIIetotrichum gossypii perdeu a viabilidade rapidamente 

durante o armazenamento. Se as sementes armazenadas fossem 

plantadas na safra seguinte, outubro de 1988, o 

microrganismo estaria presente em taxas não expressivas nas 

mesmas. 

4.4.2. Fusarium spp. 

As principais espécies de FusariulTl. observadas 

nas sementes, foram F. lTloni 1 i forme, F. semitectulTl e F. 

equiseti, além de outras espécies com ocorrincia ocasional, 

não identificadas. Como estas espécies possuem 

patogenicidade semelhante (PIZZINATTO, 

foram agrupadas para análise dos dados. 

1989) I as mesmas 

Os resu 1t ados da incidência das diversas 

espécies de Fusarium que ocorreram nas sementes estão 
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listados na Tabela 10. Este fungo também teve a incidência 

reduzida durante o armazenamento, e o decréscimo mais 

expressivo ocorreu após o mis de julho de 1988. 

As sementes deslintadas mecanicamente 

permaneceram, durante todo o período de armazenamento, com 

maior incidência de f~sarium spp .• com exceçio de janeiro e 

outubro de 1988, 

deslintamentos. 

Quando 

quando não houve diferença entre os 

se comparou a incidência deste 

microrganismo nas seis amostras da cultivar IAC-19, com as 

seis amostras da cultivar IAC-20, através do teste F de 

contraste entre as médias, verificou-se que as amostras da 

cultivar IAC-19 (média de 2,85X) apresentaram nlveis 

significativamente superiores de FU$arium spp. 

amostras da cultivar IAC-20 (média de 2.42X). 

aos das 

Amostras com germinação inicial superior a 85X 

mostraram, através do teste F de contraste entre as médias. 

incidência significativamente inferior (média de 2,41) de 

Fusarium spp. à das amostras com germinação abaixo de 85X 

(média de 2.86). 

Na instalação do experimento, as incidincias 

variaram entre 0,9 e 11,9X sem que houvesse diferença entre 

os deslintamentos. Após 3 meses de armazenamento, quando 

houve decréscimo na quantidade de Fusarium spp. nas 

sementes, o fungo teve a sua viabilidade reduzida mais 

rapidamente nas sementes flambadas. Nas sementes que 



73 

sofreram apenas deslintamento mecânico, ocorreu decréscimo 

a partir de julho de 1988. Se as sementes fossem plantadas 

na safra seguinte (outubro de 1988) estariam com níveis 

baixos de Fasariam spp., entre 0,4 e que 

possivelmente não provocariam danos à emergência das 

mesmas. Este fungo sobreviveu nas sementes por um período 

mais longo que C. gossHPii, talvez porque tenha ocorrido em 

níveis iniciais mais elevados. ou por estar localizado mais 

internamente na semente, ou ainda porque é mais resistente 

à estocagem. RONCADORI et alii (1971) também observaram 

decréscimo na viabilidade deste fungo em sementes de 

algodão, quando armazenadas por 5 meses; o total de 

Fasariam spp. decresceu nas sementes de 36,1 para 22,3X e 

ao separar o embrião, de 13 para 9,5X. Como estes autores 

observaram, grande parte do inóculo de Fasariam pode estar 

no interior da semente, onde o mesmo sobrevive por mais 

tempo, o que pode ter ocorrido neste trabalho, no qual a 

localização do fungo não foi determinada. 

Na Tabela 11 verifica-se que as amostras 10, 3 

e 1 apresentaram, na média. os maiores índices de Fasariam 

spp. e a amostra 12 o menor nível do fungo. Com exceção das 

amostras 2, 7, 8, 9 e 10, este patógeno ocorreu em menores 

proporções nas sementes flambadas. 

Nas amost ras 1. 2 e 5 (Fig. 13 e 14) foi 

detectado um aumento na quantidade de Fasariam nas sementes 

flambadas no mês de abril de 1989. Esse aumento pode ser 
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atribuído a uma contaminação em laboratório. Pode ainda ser 

aventada a hipótese da maior incidência deste patógeno ser 

devida à morte de possíveis antagonistas neste período de 

armazenagem. 

4.4.3. Botr!;lodiplodia sp. 

Os resultados da média da incidência deste 

microrganismo nas sementes estão descritos na Tabela 12. 

Botr!iodiplodia sp. usualmente ocorre em 

pequenas quantidades nas sementes de algodão. Como para C. 

f/055!ipii e Fusarium spp. I houve decréscimo na incidência 

deste fungo durante o armazenamento; entretanto algumas 

amostras ainda estavam contaminadas após o período de 18 

meses de estocagem. 

Não ocorreram diferenças nas quantidades 

encontradas deste microrganismo entre sementes flambadas e 

deslintadas mecanicamente (Tab. 12 e 13). Também não houve 

diferença na incidência de Botr!iodiplodia sp. entre as 

amostras das cultivares IAC-19 e IAC-20. quando comparadas 

através do teste F de contraste entre as médias. 



Tabela 10. Incidência, durante o armazenamento por 18 meses 
em condi~ões de ambiente não controlado, de 
rusariwlI SPp. em sementes de algodão (Método do 
papel de filtro, 7 dias de incuba~ão) 
submetidas a dois tipos de deslintamento. 
Resultados são médias de doze amostras de 
sementes. 

Deslintamentos 
Épocas ---------------------------- Médias 

Mecânico Flambagem 

-----------------X-------------
Janeiro 1988 5,96a A 5,56a A 5,76a 
Abril 1988 5,79a A 3,03b B 4.32b 
Julho 1988 4,46b A l,9êc B 3,09c 
Outubro 1988 1,8Sc A 1.54c A 1,69d 
Janeiro 1989 ê.07c A 1.33c B 1,69d 
Abri 1 1989 1,31c B 2,08c A 1,68d 
Julho 1989 l,56c A 0,39d B 0,93e 
--------------------------------~--------------------------

Médias 3,08A 2,10B 

CVX -------------23,13-------------

Letras minúsculas 
na horizontal. 

comparam médias na vertical e maiúsculas 

Médias seguidas pela mesma 
nível de 5X de probabilidade 

letra não diferem entre si ao 
pelo teste de Tuke~. 
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Tabela 11. Incidência média de Fusarium spp. em sementes de 
algodão durante 18 meses de armazenamento sob 
condi~ões de de ambiente não controlado. 

Amostras 

1 
ê 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1ê 

Médias 

CV% 

Letras minúsculas 
na horizontal. 

Deslintamentos 
Médias 

Mecânico Flambagem 

-----------------%-----------------
4,6a A 
3,0bcd A 
3,9abc A 
3,3bcd A 
3.4abcd A 
3,êbcd A 
1,3f A 
ê,0def A 
2,5cde A 
5,0a A 
4,3ab A 
1,5ef' A 

3.08 A 

ê,ób B 
2,2b A 
ê,4b B 
2,êb B 
ê,3b B 
1. 4bcd B 
0,9cd A 
2,0bc A 
ê,5b A 
4,3a A 
ê,êb B 
0,7d B 

ê.10 B 

3,óab 
2.óbcd 
3. ibc 
ê,7bcd 
ê,8bcd 
ê,3cd 
1.0e 
ê,0d 
ê,5bcd 
4,6a 
3,2bc 
1,0e 

---------------ê3,1-------------

comparam médias na vertical e maiúsculas 

Médias seguidas pela mesma 
nível de 5% de probabilidade 

letra não diferem entre si ao 
pelo teste de Tuke~. 
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Embora Botr!Jodiplodia sp. seja um fungo 

freqüente em sementes de algodão. sua incidência nas 

sementes foi bem menor que a dos fungos anteriores. Na 

instala,ão do experimento. variou entre 0 e 2,3% (Fig. 13 e 

14) . Nesta primeira época as sementes flambadas 

apresentaram níveis maiores, talvez pela maior facilidade 

de detec,ão. o contrário ocorrendo nos meses de abril e 

julho do mesmo ano. A retirada parcial do línter expõe a 

superfície da semente, facilitando a visualiza,ão do fungo 

sob estereomicroscópio. Após julho de 19BB, as incidências 

foram extremamente baixas. Surpreendentemente, na última 

avalia,ão (julho de 19B9) três amostras ainda apresentaram 

Botr!Jodiplodia sp., indicando que, mesmo em níveis baixos, 

o fungo pôde sobreviver por até 18 meses nas sementes (Fig. 

13e14). 

Comparando-se a incidência do fungo entre as 

amostras (Tabela 13), verifica-se que não houve diferen,a 

entre sementes flambadas e deslintadas mecanicamente. As 

amostras 10 e 11 apresentaram os maiores níveis de 

Botr!Jodiplodia sp. 

valores. 

e, as amostras 1, 5 e 12, os menores 

Amostras com germina,ão inicial maior que B5% 

mostraram incidência, através do teste F de contraste entre 

as médias, significativamente inferior <média de 0,10%) de 

Botr!Jodiplodia sp. à das amostras com germina,ão inicial 

inferior a B5% (média de 0,20%). 
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Tabela 12. Incidência, durante 18 meses de armazenamento em 
condi~ões de ambiente não controlado, de 
Botr!lodiplodia sp. em sementes de algodão 
(Método do pape) de filtro, 7 dias de 
incubação) submetidas a dois tipos de 
deslintamento. Resultados são médias de doze 
amostras de sementes. 

Épocas de 
avaliação 

Janeiro 1988 
Abri 1 1988 
Julho 1988 
Outubro 1988 
Janeiro 1989 
Abri 1 1989 
Julho 1989 

Médias 

CVX 

Letras minúsculas 
na horizontal. 

Deslintamentos 
--------------------------- Médias 

Mecânico Flambagem 

---------------X----------------
0,41a B 0,67a A 0,53a 
0,19ab A 0,16b B 0,17b 
0,15ab A 0,00b B 0,08b 
0,07b A 0,00b A 0,03b 
0,26ab A 0,06b B 0,16b 
0,09b A 0,06b A 0,08b 
0,06b A 0,09b A 0,08b 

0,17A 0,14A 

--------------19.1-------------

comparam médias na vertical e maiúsculas 

Médias seguidas pela mesma 
nível de 5X de probabilidade 

letra não diferem entre si ao 
pelo teste de Tuke~. 



81 

Tabela 13. Incidência média de Botryodiplodia sp. em 
sementes de algodão durante 18 meses de 
armazenamento sob condi~ões de ambiente não 
controlado. 

Amostras 

1 
2 
3 
-4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Médias 

CVX 

Deslintamentos 
Médias 

Mecânico Flambagem 

-----------------X-----------------
0,1a A 
0,1a A 
0,3a A 
0,3a A 
0,1a A 
0,la A 
0,1a A 
0,2a A 
0,la A 
0,5a A 
0,2a A 
0,0a A 

0,06 A 

0,0a A 
0,1a A 
0,2a A 
0,2a A 
0,0a A 
0,2a A 
0,0a A 
0,0a A 
0,0a A 
0,3a A 
0,5a A 
0, la A 

0,09 A 

0,05c 
0,10bc 
0,24abc 
0,25abc 
0,08bc 
0,16abc 
0,08bc 
0,08bc 
0,08bc 
0,40a 
0,32ab 
0,05c 

---------------19.1-------------
Letras minúsculas comparam médias na vertical. 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si ao 
nível de 5X de probabilidade pelo teste de Tuke~. 
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4.4.4. ÂspergiJJus spp. 

As m~dias de incidincia de AspergiJJus spp. 

estão listadas nas Tabelas 14 e 15. 

A incidência foi variável nas diversas ~pocas 

de avalia~ão das sementes, sendo a mais baixa em janeiro de 

1988 e a mais elevada em julho de 1989. Em outubro de 1988 

diminuiu a quantidade encontrada deste fungo, que voltou a 

crescer nos meses subseqUentes. 

As sementes deslintadas mecanicamente 

apresentaram, em todo o período, níveis significativamente 

maiores de Aspergillus spp. do que as flambadas, com 

exce~ão do início do experimento (janeiro de 1988), quando 

o contrário ocorreu. 

Quando se comparou a incidincia deste 

microrganismo nas amostras da cultivar IAC-19 em rela~ão às 

amostras da cultivar IAC-20, atrav~s do teste F de 

contraste, verificou-se que as sementes da cultivar IAC-20 

apresentaram quantidades significativamente superiores 

(média de 7,47X) às das amostras da cultivar IAC-19 (média 

de 3,71X). Este fato pode se dever à diferen,a entre as 

cultivares quanto à resistência ao fungo, ou a diferentes 

índices iniciais do patógeno nas sementes. 

Na Tabela 15, verifica-se que as amostras 10 e 

11 apresentaram os maiores índices deste fungo e as 

amostras 12, 2, 4 e 5, os menores níveis. Para todas as 
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amostras, com exceção da amostra 11. foi detectada maior 

quantidade de AspergiJJus spp. em sementes deslintadas 

mecanicamente. Provavelmente esta diferença no 

desenvolvimento de esp~cies de AspergiJJus durante o 

armazenamento, tenha ocorrido porque as sementes flambadas 

permaneceram, durante todo o períodO, com umidade mais 

baixa. 

Observando-se as amostras isoladamente (Fig. 15 

e 16) verifica-se que houve um grande desenvolvimento de 

esp~cies de AspergiJJus em julho de 1988 nas sementes da 

cultivar IAC-20, com deslintamento mecânico. O aumento na 

quantidade de AspergiJJus spp. no mês de julho de 1988, com 

o subseqüente decréscimo na avaliação seguinte (outubro de 

1988) pode ser devido às condições climáticas do período. 

pois a umidade relativa média (Figura 1) de janeiro a julho 

de 1988 foi elevada, mas foi baixa de julho a outubro do 

mesmo ano. A umidade das sementes acompanhou a flutuação na 

umidade relativa do ar, o que já havia sido demonstrado por 

SIMPSON (1944). 

Sabe-se que a ocorrência de espécies de 

AspergilJus em sementes armazenadas é dependente da umidade 

das mesmas. Não foram encontrados dados específicos para 

algodão, mas para outras culturas oleaginosas como soja, 

quando as sementes estão com 12-13% de umidade (65-70% de 

UR) os fungos 

halofilicu5; com 

que se desenvolvem são 

umidade entre 13-14% (70-75% de UR). A. 
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Tabela 14. Incidincia de ~5pergillu5 spp., durante o 
armazenamento por 18 meses em condições de 
ambiente não controlado, em sementes de 
algodão (Método do papel de filtro, 7 dias de 
incubação>, submetidas a dois tipos de 
deslintamento. Resultados são médias de doze 
amostras de sementes. 

Épocas de 
avaliação 

Janeiro 1988 
Abril 1988 
Julho 1988 
Outubro 1988 
Janeiro 1989 
Abril 1989 
Julho 1989 

Médias 

CVY. 

Deslintamentos 
----------------------------- Médias 

Mecânico Flambagem 

---------------Y.------------------
0,5d A 2,7b A 1,5f 
7.6b A 3,2ab B 5,2d 

12,6a A 3,6ab B 7,5ab 
4,5c A 2,4b B 3,4e 
7,7b A 3,9ab B 5,6cd 

12,7a A 2,6ab B 6,8bc 
14,1a A 4.8a B 8,9a 

7,8A 3,3B 

----------------27,8-------------

Letras minúsculas comparam médias na vertical e maiúsculas 
na horizontal. 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si ao 
nível de 5Y. de probabilidade. 
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Tabela 15. Incidlncia m~dia de Aspergillus spp. em sementes 
de algodão durante 18 meses de armazenamento 
sob condições de ambiente não controlado. 

Deslintamentos 
Amostras -------------------------- M~dias 

Mecânico Flambagem 
------------------------------------------------------ ----

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

M~dias 

CVX 

Letras minúsculas 
na horizontal. 

-----------------X-----------------
5,lcd A L6d B 3,2de 
4,lcd A 2,3d B 3,2de 
5,8c A 3,4cd B 4,5cd 
4,9cd A 2,ld B 3,4de 
4,9cd A 2.0d B 3,4de 
6,8c A 2.Gcd B 4,6cd 

13,0ab A 2,3d B 6,Gb 
10,9b A 3,0cd B 6,5bc 
11,5b A 4,9bc B 7,9b 
16,0a A 6,4ab B 10,7a 
11,9ab A 9,7a A 10,8a 
3,ld A 1, 4d B 2,2e 

7 , 8A 3,3B 

---------------27,8-------------

comparam médias na vertical e maiúsculas 

Médias seguidas pela mesma 
nível de 5X de probabilidade 

letra não diferem entre si ao 
pelo teste de Tuke~. 
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Figura 16. Incidência de Aspergillus spp. em em sementes de 
algodão, nas seis amostras da cultivar IAC-20, 
submetidas a dois tipos de deslintamento , 
durante o armazenamento por 18 meses em 
condições de ambiente não controlado. 
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restrictus, A. glaucus e /IIaldemia sebi. Em teores de água 

mais elevados. entre 14-15% (75-80% de UR) proliferam A. 

c<.wdidus, A. ochraceus e para umidade entre 15-17% (80-85% 

de UR) se desenvolvem os fungos anteriores e A. flavus e 

PeniciJJiw1T e para 17-19% (85-90% de UR) os fungos 

anteriores (HALLOIN, 1986). 

Pode ter ocorrido, também, uma sucessão de 

espécies de AspergiJJus não detectada neste trabalho porque 

não se procedeu à identificação de espécies do fungo. Em 

futuros trabalhos sobre armazenamento, devido à importância 

de fungos do gênero AspergiJJus na deterioração de 

sementes, é interessante que a avaliação seja feita a nível 

de espécie, inclusive utilizando meios de cultura 

específicos para identificação de fungos deste gênero. 

Utilizando meio malte-ágar com NaOel a 10% em sementes de 

algodão, com ou sem desinfecção superficial com cloreto de 

sódio, foram detectadas espécies de AspergiJJus dos grupos 

AspergiJJus flavus, AspergiJJus glaucus, A. ochraceus, A. 

versicoJor, A. niger, A. niduJans, além de f'enicillium e 

alguns fungos de campo. Em algodão. ao contrário de outras 

espécies como soja e milho, estes fungos foram encontrados 

em quantidades semelhantes em sementes com e sem 

desinfecção, principalmente o fungo AspergilJus gJaucus, 

que normalmente é o primeiro a colonizar as sementes 

(WEIDENBORNER & HINDORF, 1989) 
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4.4.5. F'enic:il1iwTf spp. 

Os resultados da incidência deste fungo nas 

sementes de algodão estão listados na Tabela 16. 

Houve variação na quantidade encontrada de 

Penic:illillm sPP. 

incidência inicial 

nas diversas épocas de avaliação. A 

foi a mais baixa. havendo aumento a 

partir de abril de 1989. As sementes deslintadas 

mecanicamente apresentaram quantidades superiores deste 

microrganismo após janeiro de 1989. 

Verificou-se. através do teste F de contraste 

entre as médias. que as amostras da cultivar IAC-20. com 

média de 5,44%. 

Penic:illillm sPP. 

média de 3.14%. 

apresentaram índices superiores de 

aos das amostras da cultivar IAC-19, com 

A incidência de F'enic:ilJium spp., tal como o 

microrganismo anterior, aument ou com o decorrer da 

estocagem das sementes. Em abril e julho de 1989 foram 

encontrados os maiores índices. Na instalação do 

experimento. a incidência nas amostras variava entre 0,4 e 

7.3%. Em julho de 1989 os níveis nas sementes estavam entre 

0,7 e 37,6%. Notou-se que o coeficiente de variação foi 

relativamente alto. Possivelmente, também, possa ter havido 

contaminação pelo ambiente, já que fungos dos gêneros 

Aspergillus e F'enic:illium são freqüentes no ambiente, e a 
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metodologia empregada para avaliação não tenha sido a ideal 

para fungos de armazenamento. 

As sementes 

apresentaram incidências 

flambadas, 

maiores do 

inicialmente, 

fungo, mas esta 

situação se reverteu a partir de julho de 1988. Em abril e 

julho de 1989, os índices foram baixos para sementes 

fl ambadas e elevados para sementes deslintadas 

mecanicamente, possivelmente devido ao menor teor de 

umidade das primeiras (Fig. 17 e 18). Ocorreu. assim como 

para Aspergillus spp. , uma flutuação da presença de 

PenicilliulR SPp. nas sementes, ou porque a metodologia 

empregada não é a mais adequada ou por contaminação do 

ambiente, ou porque houve uma sucessão de espécies, com a 

morte de algumas e a substituição por outras. Há, porém, 

uma tendência de aumento de Aspergillus e PenicilliulR em 

sementes durante o armazenamento (Tabelas 14 e 16). 

Considerando-se a média de todas as amostras 

(Tabela 17), as sementes flambadas apresentaram menores 

incidências de Penicillium spp. que as deslintadas 

mecanicamente. As amostras com maiores níveis do fungo 

foram 9, 10, 11 e a amostra com menor nível foi a 12. 
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Ta bel a 16 . I n c i d ê n c i a de F'e n i c i 11 i um s p p .• d u r a n t e o 
armazenamento por 18 meses em condições de 
ambiente não controlado, em sementes de algodão 
(Método do papel de filtro. 7 dias de 
incubação) submetidas a dois tipos de 
deslintamento. Resultados são médias de doze 
amostras de sementes. 

Épocas de 
avaliação 

Janeiro 1988 
Abril 1988 
Julho 1988 
Outubro 1988 
Janeiro 1989 
Abril 1989 
Julho 1989 

Médias 

CVX 

letras minúsculas 
na horizontal. 

Deslintamentos 
---------------------------- Médias 

Mecânico Flambagem 

----------------X---------------
1.24e B 3,18b A ê.14b 
3,43d A ê,29bcd A 2,84b 
5.66c A 0.95d B 2.95b 
2.94d A 2,43bc A 2,68b 
4,39cd A 1,15cd B 2,59b 

17,82a A 2,33bcd B 8,50a 
13,60b A 6,02a B 9,47a 

6,09a ê,50b 

----------------33,4-----------

comparam médias na vertical e maiúsculas 

Médias seguidas pela mesma 
nível de 5X de probabilidade 

letra não diferem entre si ao 
pelo teste de Tuke~. 
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Tabela 17. Incidência média de PeniciJlium spp. em sementes 
de algodão durante 18 meses de armazenamento 
sob condições de ambiente não controlado. 

Deslintamentos 
Amostras -------------------------- Médias 

Mecânico Flambagem 
----------------------------------------------------------
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Médias 

CVX 

Letras minúsculas 
na horizontal. 

-----------------X-----------------
6,5cd A 2,3bcd B 4,2cd 
5,2cd A 0,7d B 2,6de 
4,9cde A 2,0bcd B 3,3cd 
4,1de A 2,0bcd B 3,0de 
4,2de A 2.2bcd B 3,2de 
3,9de A 1,5cd B 2,6de 
6.9bcd A 1,8cd B 4,0cd 
8,0abc A 2,9abc B 5,2bc 
10.8ab A 5,1 a B 7,70. 
11,20. A 4,5ab B 7,5ab 
7,7abc A 5,60. B 6,6ab 
2,5e A 0,9cd B L6e 

6.1 A 2,5 B 

---------------33,4-------------

comparam médias na vertical e maiúsculas 

Médias seguidas pela mesma 
nível de 5X de probabilidade 

letra não diferem entre si ao 
pelo teste de Tuke~. 
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Figura 17. Incidência de Penicil1ium spp, em sementes de 
algodão, nas seis amostras da cultivar IAC-19, 
submetidas a dois tipos de deslintamento, 
durante o armazenamento por 18 meses em 
condi~ões de ambiente não controlado, 
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Figura. 18. Incidência de Penicil1ium spp. em sementes de 
algodão. nas seis amostras da cultivar IAC-20, 
submetidas a dois tipos de deslintamento, 
durante o armazenamento por 18 meses em 
condições de ambiente não controlado. 
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4.4.6. Discussão geral 

o principal efeito benéfico da flambagem foi a 

redução na umidade das sementes, que se manteve durante os 

18 meses de armazenamento. Como conseqüência, as sementes 

flambadas apresentaram resultados superiores de germina~ão 

e vigor (emergência em areia) durante todo o período. As 

sementes flambadas também mostraram índices 

significativamente inferiores de A5pergi llus SPP. 

Penicillium spp. e de Fusarium spp. durante 

armazenamento. Quanto ao vigor, medido pelo teste 

e 

o 

de 

envelhecimento acelerado, as sementes flambadas superaram 

as sementes deslintadas mecanicamente, mas a superioridade 

não foi tão nítida quanto para a germina~ão. Logo após o 

deslintamento através da flambagem não houve diferen~a 

quanto à incidência de fungos em sementes deslintadas 

mecanicamente e flambadas. Durante o armazenamento não 

ocorreram diferen~as entre os tratamentos para a incidência 

de C. gosS!:Ipii e Botr!:lodiplodia sp. Para Fusarium sp. o 

decréscimo na viabilidade foi mais acentuado em sementes 

fI ambadas. Aspergi llus spp. e F'enicillium spp. se 

desenvolveram em maior intensidade em sementes deslintadas 

mecanicamente, provavelmente devido ao maior teor de água 

das mesmas. 

Ocorreu decréscimo na germina~ão durante o 

armazenamento, que já era esperado devido a uma série de 
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reações que ocorrem nas sementes durante o processo de 

deterioração. O período de exposição ao envelhecimento 

acelerado foi considerado muito longo. ocorrendo flutuação 

nos resultados. 

De uma maneira geral os fungos de campo tiveram 

a sua incidência reduzida durante o armazenamento. O 

decréscimo na incidência de C. goss~pii foi mais rápido que 

o decréscimo na incidência de Fusarium spp. ASP€Tgillu'S 

spp. e Penicillium spP. apresentaram aumento de incidência 

durante o armazenamento. 

Não foram encontradas correlações entre os 

parâmetros avaliados neste trabalho (Tabela 18). Isto 

ocorreu possivelmente porque, em cada lote, durante o 

armazenamento. uma série de processos ocorrem 

simultaneamente, sendo difícil atribuir o decréscimo na 

viabilidade das sementes apenas a umas das variáveis 

avaliadas. 
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Tabela 18. Matriz de correlação entre as varlavelS gerlina~ão, envelhecimento acelerado, umidade, e incidência de 
Colletotrichul goss~pii, Botr~odíplodia sp., fusariul spp., Aspergillus spp. e Penicilliul spp. 

Variáveis Germinação Envelhecimento Umidade Colletotrichul Botr~odiplodia fusariul Aspergillus Penicil1iUl 
Acelerado 90SS!lPÜ sp. spp. spp. spp. 

Germinação 1," 0,21 &.11 &,O7 0,0& .,03 e,1. e,13 

Envelhecimento 1,.e e,H e,09 0,01 0,e4 e,05 O,16 
Acelerado 
Umidade 1,O0 0,21 O,O1 O,O1 0,06 .,O2 

ColletotTichUl 1.00 O,26 0,25 O,02 0,.2 
goss!:ipii 

Botr!:iodiplodia 1,0. e,17 0,02 0,0e 
sp. 

fusariulII 1,00 e,ee e,.' 
spp. 

Aspergi 11us 1,0e .,49 
spp. 

PenicilliuI 1,00 
spp. 
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5. CONCLUSõES 

Os resultados encontrados no presente trabalho 

permitiram a obten~ão das seguintes conclusões; 

I. O deslintamento adicional por flambagem, em 

rela~ão ao apenas mecânico, resultou em umidade 

significativamente menor nas sementes de algodão 

armazenadas durante 18 meses, maior germina~ão, emergência 

em areia, índice de envelhecimento acelerado, e níveis 

significativamente inferiores de Fusarium spp., AspergiJ1us 

spp. e Penicillium spp. 

I!. O efeito benéfico da fl ambagem foi 

significativo logo após os deslintamentos considerados, 

acentuando-se com o passar do período de armazenamento. 

111. É provável que o efeito benéfico do 

deslintamento de sementes de algodão a flama. em relação ao 

mecânico, quanto à. germinação, emergência em areia, 

envelhecimento acelerado e sanidade para Aspergi1Jus spp. e 

Penici1Jium spp. seja uma conseqüência da diminuição da 

umidade. 

IV. As incidências de CaJJetatrichum gass!1pii 

e de Batr!Jadipladia sp. .... nao foram afetadas pelo 

deslintamento a flama em relação ao mecânico. 
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V. Durante o armazenamento das sementes de 

algodão ocorreram decréscimos na germinação, no vigor 

(emergênCia em areia, envelhecimento acelerado) e 

incidências de C. gossypii, Fusariul1I spp. e BotryodipJodia 

sp. e acréscimos nas incidências de AspergiJJus spp. e 

f'eniciJJiul1I spp. 

VI. A flambagem favoreceu a sanidade das 

sementes durante o armazenamento, reduzindo, ao longo do 

tempo, as incidências de Fusariul1I spp., AspergiJJus SPp. e 

f'eniciJJiul1I spP. 
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