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RESUMO 

A presente pesquisa, conduzida no Laboratório de Análise de Sementes e 

no Campo Experimental do Departamento de Agricultura, da Escola Superior de 

Agriculturá "Luiz de Queiroz", da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, Estado de 

São Paulo, objetivou verificar os efeitos dos inseticidas quúnicos deltametrina, 

chlorpirifos, fosfina e da terra diatomácea no controle de insetos e na qualidade de 

sementes de milho armazenadas visando oferecer alternátivas de produtos inseticidas. As 

sementes dos híbridos AG 303, BR 205 e Z 8392, tratadas com deltametrina e 

chlorpirifos, aplicados na forma isolada ou em combinação, fos:fina e terra diatomâcea 

foram acondicionadas em sacos de papel multifoliado e armazenadas por até doze meses 

(maio/1997 a abriJ/1998) em condições normais de ambiente. Em intervalos bimestrais, 

sete épocas no total, as sementes foram submetidas às seguintes determinações: exame de 

sementes infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, 

envelhecimento acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo e 

velocidade de emergência de plântulas. A análise dos dados e interpretação dos 

resultados permitiram concluir que: a) os inseticidas químicos deltametrina e chlorpirifos, 

isolados ou associados, fos:fina e a terra diatomácea promovem, de maneira similar, o 

controle de insetos-praga que ocorrem no armazenamento e não causam toxicidade às 

sementes de milho; b) a qualidade fisiológica das sementes de milho é preservada pelos 

tratamentos com os inseticidas químicos e a terra diatomâcea. 
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SUMMARY 

With the purpose to study the effects of insecticides ( deltamethrin, 

chlorpyrifos, and diatomaceous earth) on the insects control in stored com seeds during 

12 months, looking for an altemative products, a research was conducted at the Seeds 

Analysis Laboratory and at the Experimental Field of the Agricultural Department, 

ESALQ, University of São Paulo, Piracicaba, São Paulo State. Seeds of diferent hybrids 

(AG 303, BR 205, and Z 8392) were treated with either isolated or combined 

deltamethrin and chlorpyrifos, diatomaceous earth, and expurgates; and :further arranged 

into multifoliated paper sacks and stored for up to twelve months (Mai/1997 through 

April/1998) under normal environmental condition. Toe seeds were submitted to infested 

seeds exam, mass of 100 seeds, germination test, cold test, accelerated aging, electric 

conductivity test, emergence of seedlings in :field and seedling emergence speed seven 

times in bimonthly intervals. Toe data analysis and the interpretation of the results 

showed that: a) deltamethrin and chlorpyrifos insecticides, alone or combined, 

diatomaceous earth, and phosphin promoted the control (similar manner) of pest-insects 

occuring during storage without causing toxicity to com seeds; b) the physiological 

quality of com seeds in all three hybrids is e:ffectively preserved by the insecticides and 

diatomaceous earth treatments. 



1. INTRODUÇÃO

Dentre os diversos problemas enfrentados na produção e conservação de 

sementes de milho, um dos maiores refere-se às pragas durante o armazenamento, onde 

as perdas devido ao ataque situam-se em tomo de 20% do produto armazenado, sendo 

que o adequado armazenamento impediria a destruição, no Brasil, de três milhões de 

toneladas (Carvalho, 1978). Além dos prejuízos qualitativos (contaminação, degradação 

do valor nutricional, propagação e desenvolvimento de fungos) e quantitativos (redução 

do massa), o ataque de pragas às sementes pode causar perdas do poder germinativo e do 

vigor (Padilha & Faroni, 1993). 

Durante o período de armazenamento a preservação da qualidade das 

sementes não é absoluta. A medida mais eficaz e melhor para um bom armazenamento 

consiste inicialmente, em armazenar sementes de elevados atributos genéticos, fisicos, 

fisiológicos e sanitários (Popinigis, 1985). A velocidade de deterioração das sementes de 

milho pode também ser influenciada pelas condições e tempo de armazenamento 

(Christensen, 1966). O tratamento de sementes com inseticidas e fungicidas pode 

favorecer a manutenção da qualidade das sementes durante o armazenamento (Machado, 

1988). 

O estabelecimento das plântulas em campo, permitindo a obtenção de 

população adequada de plantas por unidade de área, constitui-se na base para atingir altos 

rendimentos agrícolas em culturas de expressão econômica. Desta maneira, o sucesso da 

emergência de plântulas representa uma meta prioritária dentro do processo de produção. 

A emergência das plântulas em campo, de maneira geral, é o reflexo da 

qualidade fisiológica das sementes. Assim sendo, a responsabilidade pelas falhas na 

emergência, ou mesmo a redução de sua velocidade, :freqüentemente é atribuída ao baixo 

vigor, associado ao processo de deterioração. 
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Os trabalhos realizados para controle de insetos em sementes 

armazeµadas, em sua maioria, são conduzidos com produtos químicos. Assim, 

considerando-se a importância econômica do milho, as características fisiológicas das 

sementes e seus problemas, o presente trabalho objetivou estudar os efeitos dos produtos 

deltametrina, chlorpirifos, fosfina e da terra diatomácea no controle de insetos e na 

qualidade de sementes de milho armazenadas visando oferecer alternativas de produtos 

inseticidas. 



2. REVISÃO DE LITERATURA

Atualmente o Brasil convive com perdas muito elevadas durante o 

armazenamento, devido a insetos que atacam sementes e grãos nesta fase (Santos et al., 

1988a e 1988b; Barney et al., 1991; Santos, 1993). Apesar das vultuosas perdas, o setor 

armazenista do país ainda não se encontra em condições de reduzí-las a despeito do 

montante de conhecimentos acumulados sobre o assunto (Simpósio ... , 1993). 

A crise econômica e a lacuna existente entre o conhecimento teórico e sua 

aplicação prática são alguns dos empecilhos para redução de perdas. As causas de perdas 

podem ser devidas a fatores que antecedem a colheita, na própria colheita e na secagem e 

armazenamento. Vários fatores, tais como a qualidade inicial e condições :tisicas das 

sementes, tratamento e embalagem podem afetar a viabilidade das sementes durante o 

armazenamento (Carvalho & Nakagawa, 1988). 

O objetivo básico do armazenamento é manter o nível de qualidade das 

sementes até que sejam comercializadas e/ou utilizadas para semeadura. A capacidade de 

armazenamento de sementes em um ambiente é determinada por herança genética e pelo 

nível de deterioração das sementes no início do armazenamento (Delouche & Baskin, 

1973). 

A deterioração é toda transformação degenerativa da semente, podendo 

ser de origem bioquímica, tisica, :fisiológica ou genética. Trata-se de processo contínuo e 

com direção progressiva rumo à perda da viabilidade e mudanças nas propriedades 

tisicas e bioquímicas das sementes armazenadas. A velocidade do processo deteriorativo 

pode, até certo ponto, ser controlada pela adoção de técnicas adequadas de colheita, 

secagem, beneficiamento, manuseio e armazenamento (Popinigis, 1985). Para Anderspn 
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& Baker (1983) a alta umidade relativa do ar e o teor de água das sementes acima de 

12% aceleram a deterioração das sementes. 

A deterioração de sementes durante o armazenamento pode ser afetada 

por diversos agentes tendo destaque os microorganismos e os insetos (Faroni, 1988). 

Delouche & Baskin (1973) entendem a deterioração como uma seqüência de eventos, 

que inicia com a desorganiz.ação de membranas e perda de sua integridade e culmina com 

a redução do poder germinativo e morte da semente. Também nessa seqüência, são 

considerados a queda do potencial de armazenamento, o decréscimo da velocidade de 

germinação e da porcentagem de emergência e a ocorrência de anormalidades nas 

p1ântulas. 

A qualidade da semente é fator a ser considerado em qualquer programa 

de produção agrícola, visto que as caracteásticas agronômicas dos cultivares obtidos pela 

pesquisa chegam aos agricultores através da semente (Barros, 1986). A semente para 

expressar toda sua potencialidade deve possuir certos atributos de qualidade, estar 

presente em quantidade suficiente à disposição do agricultor e no momento apropriado. 

Entretanto, sementes de alta qualidade submetidas a práticas culturais inadequadas não 

terão condições de corresponder ao esperado e levam ao insucesso (Peske, 1988). 

Qualidade de semente é o somatório de todos os atributos genéticos, 

fisicos, :fisiológicos e sanitários que afetam sua capacidade de originar plantas e lavouras 

de alta produtividade (Popinigis, 1985). A qualidade fisica consiste na pureza fisica e na 

condição tisica da semente, caracterizada por aspectos relacionados com o teor de água, 

danos mecânicos, textura superficial, perda de massa, massa de mil sementes. A 

qualidade fisiológica está relacionada com a capacidade da semente em desempenhar 

funções vitais, caracterizada pela germinação, vigor e longevidade, ao passo que a 

qualidade sanitária compreende a condição da semente quanto à presença e grau de 

ocorrência de microorganismos e insetos (Mills, 1983). 

A qualidade inicial das sementes é afetada por diversos fatores como: a) 

vigor das plantas que lhe deram origem; b) condições climáticas durante a maturação; c) 

estádio de maturação no momento da colheita; d) grau de dano mecânico; e) secagem 

(Carvalho & Nakagawa, 1988). Muitos cuidados são requeridos para evitar a redução do 
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potencial das sementes durante o armazenamento. As sementes ao serem armazenadas, 

apresentam níveis variáveis de qualidade, em função do que aconteceu durante o 

desenvolvimento no campo (Yaroada, 1989). 

Um lote de sementes armazenado é um ecossistema sujeito a 

transformações, deterioração e perdas devido a interações entre os fenômenos fisicos, 

químicos e biológicos determinando a taxa de deterioração bioquímica e fisica durante o 

armazenamento (Mills, 1983; Sinha & Sinha, 1992). Exercem grande influência nesse 

sistema os fatores temperatura, umidade, disponibilidade de oxigênio, microorganismos, 

insetos, roedores, tipos de unidades armazenadoras, localização geográfica e pássaros 

(Puzzi, 1986; Carvalho & Nakagawa, 1988; Sinha & S� 1990; Santos, 1993; Wrigley 

et ai., 1994). 

Os fungos de armazenamento, principalmente Aspergillus sp. e 

Penicillium sp., são adaptados a ambiente com baixa umidade, podendo se desenvolver 

em materiais com teores de água em equilíbrio com a umidade relativa do ar de 65% a 

90% (Wetzel, 1987). Novembre & Marcos Filho (1991) relataram que as condições de 

armazenagem de sementes, em baixa umidade e baixa temperatura não eliminam os 

"fungos de armàzenamento", como Aspergillus sp. e Penicil/ium sp. Estes fungos são 

disseminados pela presença de insetos (Barney et ai., 1995; Beti et ai., 1995) e podem 

causar grandes danos à qualidade da semente armazenada (Harman, 1983). 

Diversos são os danos causados por insetos às sementes, destacando-se as 

perdas de massa, da pureza. tisica e da qualidade fisiológica. Estes danos podem iniciar

se com o simples dano do tegumento, provocar um aumento na intensidade respiratória 

da semente e conseqüente redução do vigor (Carvalho & Nakagawa, 1988). As sementes 

de milho, como as de outros cereais, podem trazer do campo infestação inicial de insetos, 

que é dependente do local (Sinha & S� 1990); durante o armazenamento a população 

de insetos cresce, proporcionando perdas consideráveis, incluindo a redução da 

porcentagem de germinação das sementes (Barney et al., 1991 ). 

A qualidade da semente armazenada pode ser prejudicada pela presença 

de insetos que contribuem para aumento da temperatura, de CO2 no ambiente e pela 

redução do teor de oxigênio. Os embriões das sementes podem ser danificados ou mortos 
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pela alimentação dos insetos ou oviposição (Howe, 1973; Barney et al., 1991). Os 

insetos, ainda, podem introduzir fungos na semente reduzindo a germinação, a 

emergência e debilitando a plântula (Howe, 1973; Caldwell et al., 1981; Bamey et al., 

1991; Sinha & Sinha, 1992).Os efeitos sobre a qualidade fisiológica, segundo Puzzi 

(1986), geralmente são traduzidos pelo decréscimo na porcentagem de germinação, no 

aumento de plântulas anormais e por redução de vigor das plântulas. Trabalhos 

desenvolvidos por Matioli & Almeida (1979) e Santos & Oliveira (1991), com Sitophilus 

oryzae, em sementes de milho, e Smiderle & Belarmino (1993) e Smiderle et al. (1997), 

em sementes de arroz, ilustram os efeitos causados pelos insetos às sementes. 

A ação de insetos sobre as sementes constitui-se problema para o 

armazenamento, acarretando perda de qualidade (Howe, 1973). Segundo Carvalho & 

Nakagawa (1988), destacam-se entre as espécies de insetos de armazenamento aquelas 

das ordens Coleoptera e Lepidoptera, sendo a temperatura e umidade relativa do ar 

condicionantes da severidade dos danos. Segundo Faroni (1988) e Sedlacek et al. (1991), 

as faixas de temperatma ambiente de 23 a 35°C e teor de água das sementes de 12 a 

15%, são favoráveis ao desenvolvimento dos insetos. A temperatura tem relação direta 

com o desenvolvimento dos insetos. Temperaturas baixas provocam desenvolvimento 

lento após a oviposição e grande redução nas taxas de desenvolvimento e crescimento 

dos insetos (Gilbert & Raworth, 1996). Os insetos mais encontrados danificando 

sementes de milho são o Sitophilus zeamais, Sitotroga cerealella, Rhizopertha dominica, 

Prostephanus truncatus, Plodia interpunctella, Tribolium castaneum, Tribolium 

confusum e Criptolestes ferrugineus (Santos, 1993). 

As pragas em sementes armazenadas estão adaptadas a uma dieta a base 

de material vegetal seco (Faroni, 1992), e muitas delas possuem características especiais 

que lhes permitem a sobrevivência em condições de baixa disponibilidade de água, a 

exemplo do complexo criptonicfridal de Tenebrio (Mordue et al., 1980). 

A aplicação das informações disponíveis sobre a manutenção da qualidade 

sanitária durante o armazenamento é feita principalmente por meio da redução/controle 

de insetos-praga em grãos/sementes (Braga et al., 1992). É dado enfoque ao manejo 

integrado de pragas, entendendo-se como tal a seleção, integração e uso adequado de 
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métodos de controle (Sinclair & Alder, 1984; Puzzi, 1986; lbarra et ai., 1990; Faroni, 

1992). O método de controle atualmente mais utilizado é o químico, com suas 

implicações e limitações. O emprego de substâncias químicas no controle de insetos em 
,-

grãos armazenados deve complementar, mais do que suplantar outras medidas de 

controle. Métodos alternativos de controle são importantes, visando sedimentar o manejo 

integrado, cuja aplicação é incipiente no setor armazenista. 

Machado ( 1988) relatou que o tratamento de sementes com fungicidas e 

inseticidas pode assegurar a qualidade das sementes durante o período de 

armazenamento, porque a qualidade sanitária influencia diretamente o processo de 

deterioração durante o armazenamento. Por outro lado, o efeito de fungicidas em 

algumas ocasiões pode ser negativo às sementes, causando redução na germinação e 

aparecimento de plântulas anormais ou raquíticas (Dhingra et ai., 1980). 

No caso de sementes, é imprescindível o controle das pragas durante o 

armazenamento, pois a comercialização de sementes de milho permite, no máximo, 5% 

de sementes infestadas e germinação mínima de 85% (Brasil, 1991). 

A viabilidade de se executar o controle químico das pragas no milho em 

armazém, fica condicionada a fatores de ordem econômica e restrita a um pequeno 

número de agricultores (Carvalho, 1978; Bitran, 1989; Santos, 1992 e 1993). Em relação 

aos produtores de sementes de milho, existe um consenso sobre a importância de 

medidas preventivas visando a melhor proteção das sementes durante o armazenamento 

e, para tanto, são utilizados produtos químicos para oferecer ação protetora às sementes, 

conservando-as durante o período de armazenamento até a semeadura (Matioli, 1978; 

Santos et ai., 1990). 

A aplicação de um inseticida ou da mistura de inseticidas é indispensável 

para evitar a infestação por gorgulhos e traças, que se constitui em grande problema 

durante a armazenagem de sementes de milho (Santos et ai., 1990; Santos, 1993). O 

tratamento das sementes com produtos químicos, dependendo das condições, é 

importante na preservação do vigor, por evitar a ação negativa dos insetos, bem como por 

atenuar os efeitos de outros fatores que prejudicam o vigor (Carvalho & Nakagawa, 

1988). 
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Referente às perdas causadas pelos insetos durante o armazenamento, há 

que se considerar a armazenagem em silos, graneleiros, sacarias e paióis, principalmente 

para milho (Santos et al., 1988a e 1988b). Nas três primeiras modalidades de 

armazenagem, as perdas causadas por insetos são relativamente pequenas, porque há 

tecnologia adequada para ser utilizada no combate às pragas. Porém, no armazenamento 

de milho em espiga, utiliz.ando estruturas rústicas, como os paióis, as perdas causadas por 

insetos têm sido enormes. Apenas mais recentemente é que foram desenvolvidas 

tecnologias apropriadas para uso pelos pequenos e médios produtores. 
Quanto ao tipo de ataque, os insetos são divididos em pragas primárias e 

secundárias. Os primários são aqueles que tem capacidade de atacar as sementes íntegras, 

rompendo a cobertura das sementes, enquanto os secundários somente se alimentam de 

sementes já danificadas, resultantes de danos mecânicos ou da ação dos insetos primários 

(Smiderle, 1994). 

Os insetos que ocorrem nos grãos armazenados são polífagos e 

caracterizam-se pelo alto potencial biótico e infestação cruzada. Deve-se também levar 

em consideração a localização geográfica, a temperatura, a umidade relativa do ar 

( ambiente de conservação) e a disponibilidade de alimentação como fatores importantes 

para a multiplicação desses insetos (V ernalha et al., 1966). Ao descrever os insetos que 

atacam sementes armazenadas, Puzzi (1986) mencionou suas características, os fatores 

que afetam as populações de insetos (temperatura, grãos quebrados, composição da 

atmosfera de armazenamento e teor de água dos grãos) e os prejuízos causados. Agrupou 

os danos em quatro itens: a) criação de bolsas de calor na massa de grãos; b) poluição da 

massa de grãos; c) disseminação de fungos na massa de grãos; e d) desvalorização do 

produto. Na fase inicial, os insetos se alimentam quase que exclusivamente do 

endosperma e, posteriormente do embrião, o que acarreta considerável perda de massa e 

do poder germinativo. 

Os efeitos dos níveis de infestação inicial dos grãos de cereais por 

Sitophilus zeamais em períodos de armazenamento foram determinados por Floyd 

(1971), quando observou que os grãos infestados relacionaram-se diretamente com o 

período de armazenamento e com a porcentagem de infestação inicial. Grãos com 1,2%, 
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3,5% e 6,3% de infestação inicial apresentaram 34,7%, 43% e 63% de danificações, 

respectivamente, após sete meses de armazenamento. Resultados mais severos foram 

obtidos por Takarashi (1985) em sementes de milho com infestação inicial de 1,7%, 

atingindo 41, 7% aos três meses de armazenamento e aos seis meses, 98,2% de 

infestação. 

Sementes atacadas por insetos ou microorganismos normalmente 

apresentam menor vigor. Esta incidência e o efeito podem ter início já no campo, nos 

períodos de desenvolvimento e maturação das sementes ou durante e após a colheita e o 

armazenamento, quando as condições são favoráveis ou quando não se realiza controle 

dos insetos (Carvalho & Nakagawa, 1988). As espécies que surgem nos armazéns 

reduzem o vigor das sementes devido ao consumo de materiais de reserva e à intensa 

atividade respiratória, que pode desencadear outros processos, como fermentação e 

desenvolvimento de fungos, podendo deteriorar por completo as sementes (Lazzari, 

1993). 

Em sementes de arroz BR-IRGA 410 infestadas artificialmente por insetos 

e armazenadas por 180 dias em laboratório, Smiderle et al. (1995) observaram perda de 

massa de 100 sementes, aumento na perda de massa durante o armazenamento e aumento 

na porcentagem de sementes infestadas quando estavam presentes, pelo menos, 20 

insetos por 100 gramas de sementes. 

Noutro trabalho realizado em sementes de arroz, infestadas artificialmente 

por populações de insetos das espécies Sitophilus sp. e Rhizopertha dominica, isolados e 

em associação e armazenadas por seis meses, Smiderle et ai. (1997) verificaram que as 

sementes sofreram redução na massa, na porcentagem de germinação, na emergência e 

índice de velocidade de emergência de plântulas em casa de vegetação, com aumento na 

lixiviação de eletrólitos (solutos), quando infestadas por, pelo menos, 20 insetos adultos 

por 100 gramas de sementes. 

Poucos inseticidas estão registrados para utilização em grãos 

armazenados, pois deles são exigidas uma série de vantagens e padrões. Quanto às 

vantagens, os produtos devem persistir por longos períodos em concentrações letais para 

as pragas; devem ser de aplicação mais segura que os fumigantes e não devem requerer 
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para isso, equipamentos especiais ou metodologia sofisticada. Com relação à padrões de 

segurança, os inseticidas devem ser eficientes contra as pragas por longo período de 

tempo, devem apresentar seletividade, de baixa toxicidade para os mamíferos, não deixar 

resíduos tóxicos acima dos limites admitidos pelas fontes legais e nem reduzir a 

viabilidade das sementes (Harein & Las Casas, 1974). 

A maioria dos produtos protetores são aplicados nas sementes/grãos para 

evitar a infestação por insetos, não se esperando que eliminem a população já existente. 

O tratamento dos grãos deve ser efetuado antes de que sejam armazenados (Harein & Las 

Casas, 1974), ou durante a transferência para o local de armazenamento, antes que ocorra 

a infestação. Os protetores são usados na forma de pó, na forma líquida ou em 

formulações destinadas a nebuliz.ação. 

Em sementes de cereais, La Hue (1976) avaliou a ação dos inseticidas 

pirimiphos-metil, chlorpirifos-metil, fenitrotion e malathion contra a infestação de traças 

e verificou que os produtos não afetaram a germinação. 

Bitran et ai. (1980) conduziram trabalho testando a persistência residual 

dos piretróides deltamethrin e bioresmethrin, concluindo que o deltamethrin, nas 

condições experimentais, se destacou com ação residual persistente e altamente eficaz no 

controle de gorgulhos. 

Avaliando os efeitos da aplicação de inseticidas, :fungicidas e suas 

associações na qualidade das sementes de milho, Takahashi (1986) observou que os 

inseticidas deltametrina 2,5% CE+ butóxido de piperonila e de avermectim 0,36% SL 

apresentaram eficiência na proteção das sementes durante 12 meses de armazenamento. 

Godoy et ai. (1990) estudando o efeito do armazenamento sobre a 

qualidade fisiológica de sementes tratadas com os inseticidas sistêmicos Thiodicarb e 

Carbofuram, ambos na dose de 700 g i.a./ 100 kg de sementes, verificaram que as 

sementes de milho, quando armazenadas, apresentaram menor porcentagem e velocidade 

de emergência de plântulas em relação à testemunha não tratada, sendo tais diferenças 

mais marcantes após 15 dias de armazenamento. 

Arthur et ai. (1990) tratando sementes de milho com 6 ppm de 

chlorpirifos-metil, 6 ppm de chlorpirifos-metil + 1 ppm de methoprene e posterior 



infestação artificial, observaram controle por 12 meses. Resultados semelhantes foram 

obtidos por Giga & Zvoutete (1990), que avaliaram a proteção de diferentes inseticidas 

na proteção contra algumas pragas de produtos armazenados, infestados de forma 

artificial com Sitophilus zeamais e Tribolium castaneum por 1, 7 e 14 dias, e posterior 

armazenamento por quatro meses. Os autores constataram a eficácia do chlorpirifos

metil, pirimiphos-metil e fenitrotion na preservação por quatro meses. 

Pinto (1991) afirmou que os insetos prejudicam diretamente a semente de 

milho, polS ao se alimentarem podem destruir total ou parcialmente o embrião, 

comprometendo o desenvolvimento normal da plântula. Recomendou o uso de: expurgo 

com fosfina nas dosagens de 2 pastilhas de 3g/ tonelada ou 2 comprimidos de 0,4g/ 200 

kg de sementes, à temperaturas não inferiores a 1 SºC por 7 dias; tratamento com os 

inseticidas líquidos misturados às sementes: fenitrotion CE, malathion CE, pirimiphos

metil CE nas doses de 1 O e 20 g i.aJt e deltamethrin CE nas doses 1 e 2 g i.a./t, cuja 

proteção esperada é duas vezes superior na dose mais alta em relação à mais baixa. Citou 

ainda que, das 38 localidades onde os experimentos foram conduzidos, em apenas 4 

(Capinópolis- MG, St° Antonio da Platina- PR, St' Helena- GO e lnhumas- GO), 

Deltametrina não foi eficiente no controle de Sitophilus sp., devido ao surgimento de 

novas raças do inseto. Concluiu que, nas doses testadas, os inseticidas não apresentaram 

efeitos fitotóxicos às sementes e são compatíveis em mistura com os fungicidas Captan, 

Thiram, Metalaxyl e Thiabendazole. 

Na avaliação da eficiência de inseticidas organofosforados e piretróides 

contra insetos-praga de grãos de milho, trigo e arroz armazenados, Bitran et ai. (1991) 

observaram eficiência de 1 ppm de deltametrina no controle de Rhizopertha dominica em 

trigo por 12 meses e de 6 meses para Sitophilus zeamais. Já para Arthur (1992), 

chlorpirifos-metil aplicado em sementes de milho foi eficiente no controle de Sitophilus 

zeamais durante 1 O meses. A aplicação superficial não se mostrou eficiente e o 

tratamento das sementes propiciou 6 meses de proteção contra Sitophilus zeamais. Em 

outro trabalho, Arthur (1994) observou que 1 ppm de deltametrina e a mistura de 

deltametrina com chlorpirifos-metil foram eficientes no controle de Rhizopertha 

dominicu em trigo e de chlorpirifos-metil, no controle de Sitophilus oryzae em milho. 
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Ao estudar a influência do tamanho das sementes e do tratamento 

:fungicida e inseticida ( Captan 7,5%; dehametrina 2,5% + pirimiphos-metil 50%) em 

sementes de milho na preservação da qualidade durante o armazenamento e posterior 

comportamento no campo, Von Pinho et al. (1995) verificaram que as sementes tratadas 

proporcionaram maiores estandes inicial e final. 

Estudando a aeração a baixa temperatura e a aplicação de 6 ppm de 

chlorpirifos-metil em trigo armazenado, na Georgia, Arthur (1995a) observou após a 

infestação artificial com Rhizopertha dominica e Sitophilus oryzae a preservação por 4 

meses. O mesmo autor, Arthur (1995b) estudou a degradação e eficácia de deltametrina +

chlorpirifos-metil e ciflutrina + chlorpirifos-metil como protetores em trigo armazenado 

no sudeste da Georgia, verificou que a infestação artificial com Rhizopertha dominica e 

Sitophilus oryzae em trigo armazenado foi controlada por 9 meses com 0,25 ppm de 

deltametrina + 6 ppm de chlorpirifos-metil + 4 ppm de butóxido de piperonila. Em outro 

trabalho, Arthur (1995c) estudou a eficácia de inseticidas no controle de insetos em 

sementes de milho armazenadas e, dois meses após o tratamento, as sementes foram 

infestadas artificialmente com Tribolium castaneum, Sitophilus zeamais e Plodia 

interpunctela, constatou eficiência de proteção do chlorpirifos e do pirimiphos-metil por 

10 meses. 

Através da aplicação de chlorpirifos-metil + methoprene e phenotrin +

butóxido de piperonila para controle de coleópteros em milho, Deglish et al. (1995) 

observaram eficiência por 7 meses e não constataram a presença de coleópteros após os 

tratamentos. 

Avaliando o efeito dos inseticidas chlorpirifos, carbossulfam e thiodicarb 

aplicados nas sementes de milho 15 dias antes e no. momento da semeadura, Silva et ai. 

(1996) concluíram que o armazenamento das sementes tratadas reduziu a porcentagem de 

emergência em campo e este efeito foi mais pronunciado no vigor e na porcentagem de 

germinação. 

Guedes et al. ( 1994) constataram resistência a deltametrina de raças de 

Sitophilus zeamais Motsch. coletadas em Jacarezinbo no Estado do Paraná e concluíram 

que a resistência é controlada por um gen simples recessivo ligado ao sexo. 
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Utiliz.ando combinações de inseticidas organofosforados e piretróides 

formulados na forma de pó, aplicados para controle de insetos em milho armazenado no 

Togo (África), Richter et ai. (1998) observaram que deltametrina isolada ou em 

combinação com pirimifos-metil foi igualmente efetiva contra Prostephanus truncatus. 

Entretanto, verificaram que permetrina associada com pirimifos-metil foi pouco efetiva e 

que Sitophilus zeamais não foi controlado satisfatoriamente por nenhum dos tratamentos. 

Por outro lado, as perdas e danos nos tratamentos com inseticida foram 

significativamente menores que as observadas na testemunha. 

Há muito tempo é conhecido o emprego de inseticidas fumigantes. Bitran 

& Mello (1972) recomendaram o expurgo com hidróxido de alumínio, mesmo para casos 

de pequenas infestações. Os fumigantes são produtos que exercem ação tóxica no estado 

gasoso, podendo apresentar-se sob a forma de fumigantes gasosos, líquidos, sólidos e 

cristalinos (Oliveira et al, 1979). Destacando-se o fosfeto de alumínio (sólido) que libera 

gás fos:fina, como o mais utilizado em silos e armazéns (Puzzi, 1986; Gallo et ai., 1988). 

O gás difunde"".se na forma de moléculas isoladas e penetra em toda a 

massa de grãos agindo sobre a fauna existente. No inseto, penetra pelos espiráculos e por 

meio das traquéias é conduzido até as células onde atua sobre as enzimas, provocando 

sua morte. Em temperaturas mais elevadas, o ritmo respiratório do inseto é mais intenso 

havendo maior absorção de gases, além de favorecer a expansibilidade do fumigante 

(Gallo et ai., 1988). 

Diferenças de sensibilidade entre cultivares de milho quando submetidas à 
- \ 

fumigação, foram observadas por Yadav & Mookherjee (1975), porém a porcentagem de 

germinação não foi afetada. Popinigis (1985) afirmou ser a fosfina empregada no 

expurgo de sementes por oferecer menores riscos. Puzzi (1986) relatou que a aplicação 

de fosfina não altera as qualidades organolépticas dos produtos e a capacidade 

germinativa das sementes. Gallo et ai. (1988) acrescentaram que mesmo em dosagens 

elevadas, o poder germinativo não é alterado. 

Em relação ao emprego da fosfina em sementes visando o controle de 

insetos, alguns pesquisadores observaram que o expurgo feito com diferentes doses e 

tempos de exposição não tem causado prejuízos à qualidade da semente. O efeito da 
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fosfina na germinação tem sido observado, sendo que autores relatam resultados 

satisfatórios. Vários autores, em seus trabalhos a respeito da aplicação de fosfina em 

sementes, referem-se à capacidade germinativa sem, no entanto considerar o vigor das 

sementes. Fumigação em dosagem dupla e tripla foi estudada por Coelho et al. (1980) e 

Andrade & Nascimento (1984) os quais não constataram efeitos prejudiciais à qualidade 

das sementes. 

A fumigação com fosfina, por 48 horas de exposição, em sementes de 

milho, não causou variações significativas no poder germinativo e no vigor das sementes 

medido pelos testes de envelhecimento acelerado, de Hoope e índice de emergência 

(Andrade & Nascimento, 1984). Komatsu (1985) aplicou Gastoxin na base de 12 g/m3

por 72 horas de exposição sem constatar perdas de qualidade fisiológica em sementes de 

milho e feijão. 

A aplicação de inseticidas com ação residual em grãos tem sido 

recomendada após o expurgo, visando prevenir reinfestações, sendo para esse fim 

aplicados diversos inseticidas, entre eles os piretróides e os organofosforados. Assim, 

Komatsu (1985) observou que a aplicação de fosfina e deltametrina sinergizada, 

associados ou isolados, promoveu o controle das pragas que ocorrem no armazenamento 

do milho e do feijão, além de não revelar fitotoxicidade às sementes. 

As pragas ocorrentes durante o armazenamento causam severos 

problemas, por essa razão diversos trabalhos vem sendo realizados com inseticidas, 

incluindo alguns não convencionais, para reduzir a pressão de seleção e evitar o 

surgimento de populações resistentes aos inseticidas (Subramanyam, 1995), 

evidenciando a importância do tratamento das sementes armazenadas. 

A utilização de pós inertes e abrasivos, como a sílica amorfa, tem sido 

indicada como uma forma de controle alternativo simples, barato e de boa eficiência na 

redução de pragas em grãos armazenados. Este substrato inerte apresenta a capacidade de 

remover a camada cerosa da cutícula dos insetos, resultando na morte por dessecação 

(Braccini & Picanço, 1995). 

A terra diatomácea é um depósito geológico que consiste de esqueletos 

petrificados de numerosas espécies de silícios e organismos unicelulares marinhos e 
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outras algas. É um produto natural e extremamente estável, não produz resíduos químicos 

tóxicos às sementes e aos mamíferos e não reage com outras substâncias (Korunic, 

1998). O produto não é inflamável, não apresenta riscos de explosão é de fácil aplicação, 

dispensando o uso de equipamentos sofisticados ou a vedação das estruturas de 

armazenamento. A terra diatomácea tem sido estudada para proteção de grãos 

armazenados (Kats, 1991; Quarles, 1992; Banks & Fields, 1994; Bridgeman, 1994; 

McLaughlin, 1994; Subramanyam et al., 1994; Korunic et al., 1996; Quarles & Winn, 

1996; Korunic et al., 1998) sendo que a primeira formulação comercial foi obtida em 

1950. 

Diversos trabalhos indicam que o efeito dos pós inertes nos insetos 

depende de sua habilidade em absorver lipídeos da camada protetora que recobre a 

cutícula dos insetos e também de propriedades abrasivas. Os insetos perdem água por 

danos provocados por abrasão na cutícula causando a morte por dessecação após certo 

tempo (Ebeling, 1971; Golob, 1997; Korunic, 1998). Este tempo depende da umidade 

relativa do ar e, no caso de insetos de grãos armazenados, do teor de água dos grãos 

(Korunic, 1997). Outro modo de ação da terra diatomácea é a ação repelente causada pela 

presença fisica do pó. Além disso, uma terra diatomácea com alta capacidade de absorver 

óleo é um inseticida potencial (Korunic, 1998). Vários trabalhos têm sido realizados 

mostrando a eficácia de dessecantes contra insetos-praga de grãos armazenados (La Hue, 

1970; Le Patourel, 1986; Desmarchelier & Dines, 1987; Aldrym, 1990, 1993; Korunic et 

al., 1998; Nielsen, 1998). Entretanto, os resultados de pesquisas mostram que a eficácia 

da terra diatomácea contra insetos depende bastante das diferentes características tisicas 

e morfológicas e da sua origem (Korunic, 1998). Porém, o número de produtos testados é 

limitado, sendo observadas variações nas condições de teste, espécie de inseto e períodos 

de exposição, tornando dificil as comparações de eficácia dos diferentes produtos 

encontrados no mercado. 

Nos últimos anos, na Austrália, tem sido realizadas pesquisas com pós 

dessecantes para o tratamento estrutural de armazéns de grãos e de usinas de 

beneficiamento de grãos. Este método recebeu aceitação geral pelas indústrias 

australianas de grãos e tem contribuído para preservação da qualidade do grão da 
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Austrália e a diminuição dos resíduos nos grãos. Também pode oferecer redução 

considerável de custos sobre os tratamentos químicos e prover proteção mais efetiva, a 

longo pram (Desmarchelier et al., 1993). 

Ao avaliar a eficácia de pó inert) (terra diatomácea) no controle de

Sitophilus spp. e Rhizopertha dominica em sementes de sorgo e seu efeito sobre a 

germinação, Rupp et al. (1996) observaram que os pós inertes foram eficazes no controle 

dos insetos, não deixaram resíduos tóxicos no produto e não provocaram fitotoxicidade. 

Além disso, houve redução na germinação das sementes sem tratamento inseticida e das 

tratadas com 20 ml/t de K-Obiol 25 CE. 

Lazzari et al. (1996) trabalhando com grãos de milho híbrido C-855, 

tratado com K-Obiol 25 CE e terra diatomácea, infestados artificialmente com 

Rhizopertha dominica e Sitophilus spp., observaram que os produtos foram eficazes no 

controle dos insetos e na manutenção da qualidade das sementes ao longo das avaliações. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Dupchak et al. (1996) em milho ln'brido C-701 

e por Gionédis et al. (1996) com o híbrido C-805. 

Pinto Junior et al. (1996) estudaram a manutenção da qualidade de milho, 

com umidade de 13%, armazenado a temperatura de 25°C ± 2°C, por nove meses pela 

aplicação de terra diatomácea (750, 1000 e 1250 g/t). A terra diatomácea foi eficaz no 

controle de Sitophilus zeamais, tendo sido observado maior massa de 100 sementes e 

menor teor de água em relação à testemunha. 



3. MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi conduzido no Laboratório de Análise de Sementes 

(LAS) e no Campo Experimental do Departamento de Agricultura (LAG), da Escola 

Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (ESALQ), da Universidade de São Paulo 

(USP), em Piracicaba, durante os anos de 1997 e 1998. 

3 .1. Sementes 

Foram utilizadas sementes de milho, sem qualquer tratamento químico, 

obtidas junto às Unidades de Produção de Sementes Fartura (HJ.brido BR 205, da safra 

95/96), Sementes Agroceres (Híbrido AG 303, da safra 96/97) e Zeneca Sementes 

(Híbrido Z 8392, da safra 96/97). 

Os lotes de sementes foram divididos em frações de aproximadamente 5

kg (repetições dos diferentes tratamentos) e submetidas à aplicação dos produtos. 

3.2. Tratamentos 

Os tratamentos consistiram da aplicação ou não de produtos inseticidas 

nas sementes (Tabela 1). 

O insecto ® é uma terra diatomácea, registrada nos Estados Unidos da 

Améric� que apresenta as seguintes características: contém 87% de sílica amorfa 

( dióxido de silício); 3% de sílica cristalina; diâmetro médio das partículas de 6,89 µm; 

capacidade de absorção de óleo de 175% em relação ao peso; pH 7,0; massa específica 

de 0,128 g/cm3
; gravidade específica de 0,23 (Subramanyam et al., 1994; Korunic et al., 

1996). 
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Tabela 1. Tratamentos realizados para cada hfürido, nomenclatura e doses utilizadas nos 

tratamentos. 

Tratamentos Nomenclatura Doses
1

1. Deltametrina 2,5 CE sinergizada DELT 14ml 

2. Chlorpirifos, dosagem 1 CLOR1 14ml 

3. Chlorpirifos, dosagem 2 CLOR2 28ml 

4. Deltametrina + Chlorpirifos, dosagem 1 DELT+CLOR1 14 + 14ml 

5. Deltametrina + Chlorpirifos, dosagem 2 DELT+CLOR2 14 + 28ml 

6. Terra diatomácea-lnsecto INSECTO 1000g 

7. Terra diatomácea-Keepdry KEEPDRY 1000g 

8. Testemunha TEST 

9. Expurgo-Gastoxin EXPURGO 3g 

Produto Comercial/ton de sementes

O keepdry- FEF 2000 é uma terra diatomácea, que apresenta as seguintes 

características: produto natural; mineral; não tóxico; contém 90% de sílica amorfa; l 0% 

de outros silicatos; pó uniforme; ligeiramente bege; fino e sem odor; 200-300 gil de 

massa específica; pH 7 ,5. 

O principal modo de ação da terra diatomácea é fisico; provoca abrasão, 

removendo a camada de cera da cutícula dos insetos, ocasionando perda de água e morte 

por dessecação (Golob, 1997). Os produtos tem a capacidade de reter várias vezes seu 

massa em água. 

3.3. Aplicação dos produtos nas sementes 

Para a aplicação dos produtos líquidos (tratamentos 1, 2, 3, 4 e 5), as 

sementes foram dispostas em uma camada uniforme sobre filme plástico, possibilitando 

uma adequada distribuição dos produtos na superficie das sementes. Em seguida, as 

sementes foram agitadas, por dois minutos, prendendo-se as extremidades do filme 

plástico, de maneira que o recobrimento fosse uniforme. 
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A aplicação do pó inerte (terra diatomácea) foi feita colocando as 

sementes e o produto em sacos plásticos, agitando-se por dois minutos para 

homogeneização. 

Por outro lado, o expurgo foi realizado com produto à base de fosfeto de 

alumínio (Gastoxin), na forma de pastilhas, conforme o recomendado pelo fabricante (2g 

i.a/m3). As aplicações foram realizadas em abril e novembro de 1997, na Unidade de

Beneficiamento de Sementes do LAG/ESALQ/USP, sendo as amostras colocadas no 

interior de tambor metálico (200 1) e mantidas por 72 horas. 

3.4. Embalagem e armazenamento 

Após a aplicação dos produtos, as sementes de cada tratamento foram 

divididas em 4 frações e acondicionadas em sacos de papel muhifoliado e, 

posteriormente armazenadas em condições de ambiente não controlado do 

LAG/ESALQ/USP. 

3.5. Período experimental 

As sementes permaneceram armazenadas por um período de 12 meses 

( maio de 1997 a abril de 1998), sendo as avaliações efetuadas em sete épocas bimestrais. 

No local de armazenamento, as condições de temperatura e de umidade relativa do ar do 

ambiente foram registradas em higrotermógrafo durante o referido período (Figura 1 ). 

3.6. Determinações de laboratório 

3.6.1. Determinação do teor de água 

Durante o desenvolvimento do trabalho, foi determinado o teor de água 

das sementes em cada época de avaliação. Foi utilizado o método da estufa a 105°C ±

3°C durante 24 horas, segundo as Regras para Análise de Sementes - RAS (Brasil,

1992). 
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3.6.2. Exame de sementes infestadas 

Foram utilizadas quatro repetições de 100 sementes. As sementes foram 

imersas em água por um período de 48 horas e posteriormente seccionadas, ao meio para 

expor a maior face interior, para a avaliação. Para a determinação da porcentagem de 

sementes infestadas por insetos durante o período de armaz.enamento, foram consideradas 

atacadas as sementes em que foram constatados a presença de ovo, larva, pupa, inseto 

adulto ou ainda orifício de saída do inseto, conforme as RAS (Brasil, 1992). 
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Figura 1. Dados climáticos registrados durante o período de armazenamento 

das sementes de milho no Laboratório de Análise de Sementes do 

LAG/ESALQ/USP, no município de Piracicaba-SP. 
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3.6.3. Massa de 100 sementes 

Foram pesadas 16 repetições de 100 sementes, separadas manualmente e, a 

seguir, foi calculado a massa média de 100 sementes. Os resultados foram expressos em 

gramas. 

3.6.4. Teste de germinação 

Foi realiz.ado com 4 repetições de 100 sementes, utilizando-se como 

substrato rolos de papel Germitest, umedecidos com quantidade de água equivalente a 

2,5 vezes a massa do papel seco e mantidas à temperatura de 25°C. As avaliações foram 

efetuadas aos quatro e sete dias após a semeadura, conforme as RAS (Brasil, 1992). Os 

resultados foram expressos em porcentagem de plântulas normais. 

3.6.5. Teste de frio 

O substrato utilizado foi uma mistura de 2/3 de areia e 1/3 de terra, 

proveniente de uma área cultivada com milho há vários anos, colocada em caixa plástica 

com dimensões de 47 cm x 30 cm x 11 cm A semeadura foi realizada com 4 repetições 

de 100 sementes. A irrigação foi realizada ajustando a umidade para 60% da capacidade 

de retenção de água da mistura. 

Os recipientes, cobertos com material plástico (as próprias caixas) para 

reduzir as perdas de água por evaporação, foram mantidos em uma câmara fria regulada 

a 1 0ºC, durante sete dias. Após esse período, as caixas foram retiradas e colocadas em 

condições de ambiente do LAS/LAG/ESALQ/USP, onde permaneceram por mais sete 

dias, quando foi procedida a contagem das plântulas emergidas. 

3.6.6. Envelhecimento acelerado 

Foi adotada a metodologia recomendada pelo Comitê de Vigor da 

"Association of Official Seed Analysts" (AOSA, 1983). Assim, uma camada única de 

sementes foi colocada sobre a tela metálica interna de uma caixa tipo gerbox. As caixas 

contendo 40 ml de água, foram tampadas e mantidas em incubadora, a 41 ºC, durante 96 

horas. Após esse período de envelhecimento, foi determinado o teor de água das 
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sementes, conforme descrito no item 3.6.1., e conduzido o teste de germinação, conforme 

o item 3.6.4., com avaliação única aos 4 dias, computando-se a porcentagem média de

plântulas normais. 

3.6.7. Condutividade elétrica 

Foi conduzido através do sistema de massa; quatro repetições de 50 

sementes foram pesadas, colocadas em copos plásticos de 200 ml, com 75 ml de água 

destilada e mantidas em germinador à temperatura constante de 20°C. Após 24 horas de 

embebição, foi realiz.ada a leitura da condutividade elétrica em um condutivímetro marca 

Digimed CD-20, de acordo com metodologia descrita por Krzyzanowski et al. (1991). Os 

resuhados foram expressos em micromho por centímetro (µmho/cm). 

3.6.8. Persistência dos produtos aplicados nas sementes 

Foi avaliada aos 360 dias após a aplicação dos produtos. Para esse fim, 

quatro repetições de 50 gramas . de sementes dos tratamentos 1 a 7 e 9 foram 

acondicionadas no interior de vidros com capacidade para 150 gramas e após procedida a 

infestação com 20 insetos adultos em cada repetição foram vedados com tela. Os insetos 

adultos com 2 a 3 semanas de idade foram obtidos de criação, em sementes de trigo, 

realizada no local de armazenamento das sementes. A avaliação da mortalidade dos 

insetos foi realizada 15 dias após a infestação artificial. 

3. 7. Determinações de campo

3.7.1 Emergência de plântulas em campo 

Foi instalado em canteiros, no campo experimental do LAG/ESALQ/USP, 

nas épocas de avaliações (maio/97, julho/97, setembro/97, novembro/97, janeiro/98, 

março/98 e maio/98). Os dados de umidade relativa do ar e temperatura estão 

apresentados na Figura 2. Para cada tratamento foram semeadas, manualmente, 100 

sementes na profundidade de 3-5 c� em quatro linhas de quatro metros, espaçadas de 20 

cm. A contagem foi realizada aos 21 dias após a semeadura.
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3.7.2. Velocidade de emergência de plântulas 

Foi conduzida juntamente com o teste de emergência de plântulas em 

campo; assim, a velocidade de emergência (VE) foi obtida a partir dos dados das 

contagens diárias das plântulas emergidas, de comprimento superior a 1,5 cm (da parte 

emersa), até o vigésimo primeiro dia após a semeadura, conforme descrito em 3.7.1. O 

cálculo do índice de velocidade de emergência foi obtido pela soma dos dados diários, 

dividida pelo número de dias após a semeadura, conforme Popinigis (1985). 
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Figura 2. Dados climáticos coletados durante o período de realização do 

trabalho, no Posto Agrometeorológico do Departamento de Física e 

Meteorologia- LFM/ESALQ/USP, coordenadas: latitude 22° 42' 30"; 

longitude 47° 38' 30"; altitude 546 m, no município de Piracicaba-SP. 
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3.8. Procedimento estatístico 

O delineamento experimental utilizado nas determinações de laboratório 

(Tabelas 2 e 3) foi o inteiramente casuaJizado e nas determinações de campo o de blocos 

ao acaso {Tabela 4). 

A análise de variância dos dados obtidos, foi realizada para cada 

determinação, época e luõrido; as médias foram.comparadas pelo teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade, utilizando-se o Sistema de Análise Estatística- SANEST (Zonta & 

Machado, 1984). Os dados obtidos nos testes de germinação, primeira contagem de 

germinação, teste de frio, envelhecimento acelerado e emergência de plântulas em campo 

foram transformados em arco seno (%/100)0.S e, para sementes infestadas foram 

transformados em (% + 0,5)°·5• A transformação dos dados foi necessária pelo fato da 

diferença entre a maior e a menor média em cada teste ter sido superior a 20% (Banzatto 

& Kronka, 1992). 

Tabela 2. Esquema utilizado para análise de variância dos dados relativos à sementes 

infestadas- SI, massa de 100 sementes- MI 00S, teste de germinação- TG, 

teste de frio- TF, envelhecimento acelerado- EA e condutividade elétrica

CE, · para cada lu'brido e em cada época de avaliação. 

Causas da Variação 

Tratamentos 

Resíduo 

Total 

G.L.

8 

27 

35 

Tabela 3. Esquema utilizado para análise de variância dos dados obtidos na avaliação de 

persistência dos produtos aplicados nas sementes, para cada lu'brido. 

Causas da Variação 

Tratamentos 

Resíduo 

Total 

G.L.

7

24

31 
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Tabela 4. Esquema utiliz.ado para análise de variância dos dados obtidos nas 

determinações de campo, para cada ln'brido e em cada época de avaliação. 

Causas da Variação 

Tratamentos 

Blocos (B) 

Resíduo 

Total 

G.L.

8

3

24

35



4. RESULTADOS

4.1. Htbrido AG 303 

Os dados relativos aos teores de água das sementes (Tabela 5), permitem 

verificar que os valores obtidos para os tratamentos nas diferentes épocas, ficaram entre 

9,9% e 12,1%, valores esses considerados como normais para o armazenamento de 

sementes de milho em ambiente não controlado na região de Piracicaba- SP (Figura 1 ). 

Tabela 5. Htbrido AG 303: teores médios de água(%) das sementes, observados nos 

tratamentos nas sete épocas de avaliação, durante 12 meses de 

armazenamento. 

PERÍODO DE ARMAZENAMENTO (MESES) 

TRATAMENTOS o 2 4 6 8 10 12 

1. DELT 10,1 11,8 10,4 10,8 10,9 11,3 11,5 

2. CLOR1 10,2 11,8 10,4 10,7 10,5 11,1 11,3 

3. CLOR2 10,1 11,6 10,3 10,7 10,8 11,0 11,3 

4. DELT + CLOR1 10,0 11,5 10,3 10,7 10,5 11,0 11,2 

5. DELT + CLOR2 10,3 11,6 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4 

6. INSECTO 9,9 11,5 10,5 10,8 10,8 11, 1 11,2 

7. KEEPDRY 10,1 11,6 10,6 10,7 10,8 11,0 11,3 

8. TESTEMUNHA 10,0 11,4 10,6 11,0 11,3 11,7 12,1 

9. EXPURGO 10,0 11,2 10,3 10,8 10,6 11,0 11, 1 

Por outro lado, os valores de F para as demais determinações de 

laboratório e de campo, calculad.os para as sete épocas, estão contidos na Tabela 6. 



27 

Tabela 6. Hfürido AG 303: valores de F, para as determinações de laboratório (sementes 

infestadas-SI, massa de 100 sementes-MlO0S, teste de germinação-TO, teste 

de frio-TF, envelhecimento acelerado-EA e condutividade elétrica-CE) e de 

campo ( emergência de plântulas em campo-EC e velocidade de emergência

VE), calculados para as sete épocas. 

DETERMI- PERIODO DE ARMAZENAMENTO (MESES) 

NAÇÕES o 2 4 6 8 10 12 

SI 7,24 6,98 7,11 4,5� 110,74""' 107,39""' 103,75""' 

M100S 26,23 20,17 14,71 .... 20,10"" 17,82 .... 3,10- 205,41 .... 

TG 6,32""' 2,15 .... 6,81 .... 2,05 21,26""' 62,83 .... 193,93""' 

TF 1,05 1,14 2,79* 3,00* 10,36""' 28,87 .... 23,91""' 

EA 2,53 2,85 .... 1,37 3,252 31,91""' 18,27""' 60,74""' 

CE 5,79""' 2,58 5,33 .... 14,02""' 78,75 .... 51,18 .... 449,86 .... 

EC 2,01 0,55 1,30 14,92 9,35 .... 182,63 .... 344,62 .... 

VE 0,57 0,56 7,42 12,01 11,92" 87,77" 129,31" 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** Significativo ao nível de 1 % de probabilidade

Na Tabela 7 são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 

infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, envelhecimento 

acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, velocidade de 

emergência e seus respectivos coeficientes de variação, observados na primeira época 

Como se pode observar, as sementes, dos nove tratamentos apresentaram porcentagem de 

infestação semelhantes. A maior infestação observada, em termos numéricos, foi de 3% 

(sementes expurgadas); o referido valor é admitido nos padrões de Sementes Certificadas 

e de Sementes Fiscaliz.adas (Brasil, 1991). Em relação à massa de 100 sementes, também 

foram observados resultados semelhantes entre os tratamentos. 

Com relação ao teste de germinação observou-se para o tratamento 

testemunha maior porcentagem de plântulas normais em relação aos tratamentos 1 

(DELT), 2 (CLORI), 3 (CLOR2), 4 (DELT + CLOR2) e 9 (EXPURGO), havendo 

comportamento semelhante ao das sementes dos demais tratamentos. 
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Por outro lado, no teste de condutividade elétrica as sementes do 

tratamento 4 (DELT + CLORI) apresentaram menor qualidade fisiológica em relação à 

maioria dos demais tratamentos. 

Tabela 7. Ht'brido AG 303- Primeira época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (MI00S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS 

1. DELT

2. CLOR1

3. CLOR2

4. DELT + CLOR1

5. DELT + CLOR2

6. INSECTO

7.KEEPDRY

8. TESTEMUNHA

9. EXPURGO

S1
1 

M1005
2 

TG
1 

1,oa* 

1,5a 

1,5a 

0,5a 

1,5a 

2,0a 

2,0a 

1,5a 

3,0a 

28,3a 

28,4a 

28,2a 

28,3a 

28,5a 

28,4a 

28,6a 

28,7a 

30,1a 

95b 

97b 

96b 

96b 

98ab 

98ab 

98ab 

100a 

97b 

86,5a 

89,8a 

83,Sa 

86,3a 

87,5a 

84,0a 

87,8a 

87,5a 

82,8a 

76,3a 

75,0a 

83,3a 

82,0a 

73,3a 

80,5a 

79,5a 

76,Ba 

79,8a 

EC
1 

12,1ab 91,3a 15,75a 

12,0b 93,Sa 15,76a 

11,4b 94,3a 15,82a 

13,0a 

12, 1ab 

12,0b 

12,0b 

11,4b 

11,8b 

95,5a 15,96a 

94,3a 15,66a 

96,3a 16, 18a 

95,8a 16,05a 

95,3a 15,90a 

96,0a 15,98a 

C.V. 17,7 1,9 3,7 5,3 4,7 3,2 2,5 3,5 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 Dados em porcentagem 
2 Dados em gramas 
3 Dados em µmho/cm 
4 Dados na forma de índice 

Nos demais parâmetros utilizados para avaliação de vigor das sementes 

(teste de frio, envelhecimento acelerado, emergência de plântulas em campo e velocidade 

de emergência de plântulas em campo) não houve diferenças significativas entre os nove 

tratamentos aplicados às sementes. 
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Na Tabela 8 são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 

infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, envelhecimento 

acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, velocidade de 

emergência e seus respectivos coeficientes de variação, obtidos 60 dias após a aplicação 

dos produtos (segunda época). Como se pode observar, no exame de sementes infestadas, 

massa de 100 sementes, teste de frio, condutividade elétrica, emergência de plântulas em 

campo e velocidade de emergência não foram constatadas diferenças significativas entre 

os nove tratamentos. 

Tabela 8. Htbrido AG 303- Segunda época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (MIO0S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS 

1. DELT

2. CLOR1

3. CLOR2

4. DEL T + CLOR1

5. DELT + CLOR2

6. INSECTO

7. KEEPDRY

8. TESTEMUNHA

9. EXPURGO

c.v.

2,3a· 

3,0a 

3,5a 

2,0a 

3,5a 

1,5a 

0,8a 

6,0a 

1,5a 

28,8 

29,0a 

28,Sa 

28,7a 

28,7a 

29,0a 

28,Sa 

28,9a 

29,1a 

30,4a 

1,8 

98ab 

97ab 

96ab 

97ab 

95b 

98ab 

99a 

97ab 

98ab 

3,5 

92,5a 48,5b 

92,5a 58,3ab 

90,3a 52,0ab 

92,0a 59,0ab 

92,5a 56,3ab 

91,Sa 62,0a 

93,0a 63,0a 

90,Sa 60,5ab 

94,5a 56,5ab 

CE
3 

13,9a 

14,5a 

14,0a 

13,9a 

14,7a 

13,3a 

13,0a 

14,3a 

13,0a 

EC
1 

93,3a 13,30a 

93,5a 13,32a 

93,8a 13,23a 

93,5a 13, 12a 

92,5a 12,77a 

93,0a 13, 15a 

93,8a 13,12a 

92,8a 12,78a 

90,3a 12,51a 

3,7 6,6 5,8 3,2 5,8 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 Dados em porcentagem
2 Dados em gramas
3 Dados em µmho/cm
4 Dados na forma de índice

No teste de germinação foi observado para o tratamento 7 (KEEPDRY) 
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maior porcentagem de germinação em relação ao tratamento 5 (DEL T + CLOR2), não 

sendo constatadas diferenças estatística em relação aos demais tratamentos. 

No envelhecimento acelerado, as sementes dos tratamentos 6 (INSECTO) 

e 7 (KEEPDRY) apresentaram valores superiores ao das sementes do tratamento 1 

(DELT). 

Na terceira época (Tabela 9), são apresentadas as médias relativas ao 

exame de sementes infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, 

envelhecimento acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, 

velocidade de emergência e seus respectivos coeficientes de variação, observadas 120 

dias após a aplicação dos produtos (terceira época). Como se pode observar, o exame de 

sementes infestadas, o teste de envelhecimento acelerado, a emergência e a velocidade de 

emergência de plântulas no campo não revelaram diferenças significativas entre os nove 

tratamentos. Por outro lado, as sementes do tratamento 9 (EXPURGO) apresentaram 

maior massa de 100 sementes em relação aos demais tratamentos. 

No teste de germinação verificou-se superioridade estatística dos 

tratamentos 6 (INSECTO) e 7 (KEEPDRY) em relação à maioria dos demais 

tratamentos. 

Para o teste de frio, as sementes do tratamento 4 (DELT + CLORI) 

apresentaram maior vigor em relação ao das sementes dos tratamentos 1 (DELT) e 2 

(CLORI), não tendo sido observada diferenças estatísticas entre os demais tratamentos. 

Por outro lado, o teste de condutividade elétrica acusou vigor mais baixo 

para a testemunha em relação aos tratamentos 6 (INSECTO), 7 (KEEPDRY) e 9 

(EXPURGO). O tratamento 9 (EXPURGO) foi superior aos tratamentos 2 (CLORl ) e 4 

(DELT + CLORl ), havendo comportamento semelhante entre os demais tratamentos. 

Na Tabela 1 O são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 

infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, primeira contagem de 

germinação, teste de frio, envelhecimento acelerado, condutividade elétrica, emergência 

de plântulas em campo, velocidade de emergência e seus respectivos coeficientes de 

variação, observadas 180 dias após a aplicação dos produtos (quarta época). Como se 

pode observar, o tratamento 8 (TES:fEMUNHA) apresentou infestação superior aos 
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demais tratamentos. Por outro lado, o tratamento 9 (EXPURGO) apresentou maior massa 

de 100 sementes em relação aos demais tratamentos. 

Tabela 9. Hfürido AG 303- Terceira época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (MI00S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS Sl1 M100S2 TG1 CE3 

1. DELT 2,oa* 28,4b 95c 44,3b 59,5a 14,2abc 93,5a 15,24a 

2. CLOR1 2,0a 28,2b 97bc 42,8b 67,0a 14,9ab 93,0a 14,87a 

3. CLOR2 4,0a 28,1b 97bc 53,3ab 69,8a 14,4abc 92,3a 14,72a 

4. DELT + CLOR1 2,0a 28,3b 98ab 57,5a 61,8a 15,2ab 91,5a 14,39a 

5. DEL T + CLOR2 3,5a 28,4b 97bc 51,Sab 61,8a 14,6abc 88,0a 13,91a 

6. INSECTO 2,0a 28,2b 99a 50,3ab 71,Sa 14,1bc 92,Sa 14,96a 

7. KEEPDRY 2,3a 28,5b 99a 53,3ab 70,3a 14,2bc 92,3a 14,95a 

8. TESTEMUNHA 8,0a 28,5b 97bc 50,0ab 59,3a 15,9a 91,0a 14,24a 

9. EXPURGO 1,5a 29,7a 98ab 51,5ab 64,3a 13,0c 91,3a 13,63a 

c.v. 26,4 1,7 2,3 6,9 9,2 5,0 3, 1 3,8 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 

Dados em porcentagem 
2 Dados em gramas 
3 Dados em µmho/cm 
4 Dados na forma de índice 

Nos testes de germinação, envelhecimento acelerado, emergência de 

plântulas em campo e velocidade de emergência, não foram constatadas diferenças 

significativas entre os nove tratamentos. 

No teste de frio, as sementes dos tratamentos 6 (INSECTO) e 7 

(KEEPDRY), apresentaram vigor superior ao apresentado pelas sementes do tratamento 
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1 (DEL T), não sendo observadas diferenças significativas entre os demais tratamentos. 

Por outro lado, para leitura de condutividade elétrica, o tratamento 8 

(TESTEMUNHA) foi maior do que os demais tratamentos, portanto, apresentando 

sementes menos vigorosas. Por sua vez, as sementes dos tratamentos 1 (DELT) e 9 

(EXPURGO) apresentaram maior vigor em relação ao tratamento 5 (DELT + CLOR2). 

Tabela 10. Ht'brido AG 303- Quarta época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (Ml 00S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS S1
1 

M100S
2 

TG
1 

1. DELT 2 3b. 
' 

28,5b 96a 

2. CLOR1 2,3b 28,6b 97a 

3. CLOR2 2,0b 28,Sb 97a 

4. DEL T + CLOR1 2,3b 28,6b 98a 

5. DEL T + CLOR2 1,Sb 28,Sb 97a 

6. INSECTO 2,Sb 28,6b 98a 

7.KEEPDRY 2,0b 28,Sb 98a 

8. TESTEMUNHA 9,0a 28,Bb 94a 

9. EXPURGO 2,8b 30,2a 96a 

C.V. 28,0 1,9 3,7 

74,0b 54,3a 

81,3ab 61,Sa 

80,Bab 66,Sa 

82,3ab 64,3a 

80,Sab 66,Sa 

85,3a 59,3a 

85,0a 63,3a 

82,0ab 54,0a 

81,3ab 67,0a 

4,1 6,4 

12,Sc 

14,1bc 

14,Sbc 

13,Sbc 

15,2b 

13,Sbc 

13,6bc 

17,7a 

13,0c 

5,6 

EC
1 

92,5a 17,90a 

91,Sa 17,68a 

92,Sa 17,85a 

94,Sa 18,39a 

93,Ba 18,06a 

94,0a 18,22a 

92,Sa 18,42a 

77,Sa 14,76a 

92,Ba 18,72a 

5,8 8,3 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 Dados em porcentagem 
2 Dados em gramas 
3 Dados em µmho/cm 
4 Dados na forma de índice 

Na Tabela 11, são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 

infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, envelhecimento 



33 

acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, velocidade de 

emergência e seus respectivos coeficientes de variação, observados 240 dias após a 

aplicação dos produtos (quinta época). Como se pode observar, o tratamento 8 

(TESTEMUNHA) apresentou porcentagem de infestação superior aos demais 

tratamentos. Esse mesmo tratamento apresentou também menor massa de 100 sementes 

quando comparado ao tratamento 9 (EXPURGO) porém, seu comportamento foi 

semelhante aos demais tratamentos. 

Tabela 11. Híbrido AG 303- Quinta época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (MI 00S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS S1
1 

M100S
2 

TG
1 

TF
1 

1. DELT 3 5b. , 28,9ab 92a 34,Sab 30,5c 16,2b 81,5a 13,11a 

2. CLOR1 3,3b 28,6ab 94a 32,0b 38,0abc 16,0b 82,8a 13,76a 

3. CLOR2 3,0b 28,3ab 96a 32,5b 33,8bc 15,3b 78,0a 13,14a 

4. DEL T + CLOR1 3,0b 28,6ab 94a 32,5b 35,Sbc 16,5b 79,0a 13,06a 

5. DEL T + CLOR2 4,0b 28,9ab 95a 34,Sab 27,0c 15,8b 84,3a 14,02a 

6. INSECTO 2,0b 28,Sab 97a 47,5a 49,3a 15,4b 88,3a 14,54a 

7.KEEPDRY 2,0b 28,7ab 97a 48,0a 49,0a 14,2b 85,Ba 13,96a 

8. TESTEMUNHA 46,5a 28,2b 75b 18,5c 9,0d 34,7a 62,0b 9,40b 

9. EXPURGO 3,3b 30,3a 95a 38,Sab 44,Sab 15,4b 84,5a 13,61a 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.V. 24,3 2,1 3,4 9,4 8,3 8,1 12,4 11,8 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 Dados em porcentagem 
2 Dados em gramas 
3 Dados em µmho/cm 
4 Dados na forma de índice 
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Nos testes de germinação, condutividade elétrica, emergência de plântulas 

em campo e velocidade de emergência, foi observado para o tratamento testemunha, 

menor qualidade fisiológica em relação aos demais tratamentos. 

No teste de frio, as sementes do tratamento 8 (TESTEMUNHA) 

apresentaram menor vigor em relação ao apresentado pelas sementes dos demais 

tratamentos. Os tratamentos 6 (INSECTO) e 7 (KEEPDRY) apresentaram maior vigor do 

que o observado para os tratamentos 2 (CLORl), 3 (CLOR2) e 4 (DELT + CLORl) não 

diferindo dos tratamentos 1 (DELT), 5 (DELT + CLOR2}e 9 (EXPURGO). 

No teste de envelhecimento acelerado, as sementes do tratamento 8 

(TETEMUNHA) apresentaram vigor mais baixo em relação aos demais tratamentos, ao 

passo que os tratamentos 6 (INSECTO) e 7 (KEEPDRY) apresentaram valores 

superiores aos observados para os tratamentos 1 (DELT), 3 (CLOR2), 4 (DELT + 

CLORl) e 5 (DELT + CLOR2). 

Na Tabela 12, são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 

infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, envelhecimento 

acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, velocidade de 

emergência e seus respectivos coeficientes de variação, observadas 300 dias após a 

aplicação dos produtos (sexta época). Como se pode observar, o tratamento testemunha 

apresentou maior porcentagem de infestação e menor massa de 100 sementes quando 

comparado aos demais tratamentos. 

Nos resultados obtidos nos testes de germinação, de frio, envelhecimento 

acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo e velocidade de 

emergência foi observada qualidade fisiológica mais baixa para as sementes do 

tratamento 8 (TESTEMUNHA) em relação aos demais tratamentos. 

Na Tabela 13, são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 

infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, envelhecimento 

acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, velocidade de 

emergência e seus respectivos coeficientes de variação, observadas 360 dias após a 

aplicação dos produtos (sétima época). Como se pode observar, o tratamento 8 

(TESTEMUNHA) apresentou porcentagem de infestação superior e massa de 100 
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sementes inferior quando comparado aos demais tratamentos, ocorrência já observada na 

sexta época de avaliação. 

Tabela 12. Hfürido AG 303- Sexta época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SD, massa de 100 sementes (MI 00S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS M100S
2 

TG
1 

TF
1 

1. DELT 3,8b* 26,6a 94a 28,8a 33,5a 19,3b 80,8a 12,95a 

2. CLOR1 1,5b 28,4a 96a 27,5a 43,Ba 16,1b 86,0a 13,68a 

3. CLOR2 1,8b 28,4a 95a 27,3a 41,Sa 17,6b 87,Sa 13,98a 

4. DEL T + CLOR1 1,8b 28,4a 95a 36,8a 34,Sa 16,7b 84,5a 14,24a 

5. DEL T + CLOR2 3,Sb 28,8a 95a 25,0a 40,3a 17,3b 84,3a 13,84a 

6. INSECTO 1,8b 28,6a 96a 32,8a 51,0a 16,3b 84,8a 14,39a 

7.KEEPDRY 1,3b 28,6a 95a 34,Sa 54,0a 17,3b 85,Sa 14,59a 

8. TESTEMUNHA 95,8a 25,2b 24b 2,Sb 2,3b 68,4a 5,0b 0,79b 

9. EXPURGO 1,3b 30,2a 95a 31,3a 45,Sa 17,5b 81,5a 13,30a 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.V. 24,7 4,7 5,7 10,5 14,5 20,8 29,4 24,2 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 Dados em porcentagem 
2 Dados em gramas 
3 Dados em µmho/cm 
4 Dados na forma de índice 

No teste de germinação, foi observado para o tratamento testemunha 

menor porcentagem de germinação em relação aos demais tratamentos, ao passo que o 

tratamento 7 (KEEPDRY) apresentou valores superiores aos observados para os 

tratamento 1 (DEL T) e 9 (EXPURGO), não sendo observadas diferenças entre esses e os 

demais tratamentos, excluído o tratamento 8 (TESTEMUNHA). 
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Nos testes de frio, envelhecimento acelerado, condutividade elétrica, 

emergência de plântulas em campo e velocidade de emergência de plântulas em campo, o 

tratamento 8 (TESTEMUNHA) apresentou sementes com vigor mais baixo em relação 

aos demais tratamentos. 

Tabela 13. Htbrido AG 303- Sétima época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (MI 00S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS Sl
1 

M100S
2 

TG
1 

1. DELT 5 Sb* ' 28,7a 88b 9,3a 15,Sa 18,Sb 88,Sa 15,31a 

2. CLOR1 2,3b 28,6a 91ab 10,3a 16,Sa 18,0b 93,3a 16,30a 

3. CLOR2 2,8b 28,4a 92ab 10,0a 21,Sa 17,3b 92,0a 16,29a 

4. DEL T + CLOR1 1,Sb 28,7a 91ab 10,0a 22,0a 18,2b 92,3a 16,27a 

5. DEL T + CLOR2 2,5b 28,7a 89ab 8,Sa 16,Sa 17,1b 89,Sa 14,73a 

6. INSECTO 1,0b 28,6a 93ab 10,Sa 20,Sa 17,6b 91,Sa 16,78a 

7.KEEPDRY 1,0b 28,7a 96a 9,8a 22,0a 17,2b 93,Sa 17,09a 

8. TESTEMUNHA 98,0a 22,8b 8c 0,0b O,Ob 94,6a 5,5b 0,67b 

9. EXPURGO 2,3b 30,2a 89b 8,3a 19,3a 17,4b 89,3a 15,44a 

C.V. 24,6 7,3 4,2 15,4 9,8 9,2 28,6 26,4 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 Dados em porcentagem 
2 Dados em gramas 
3 Dados em µmho/cm 
4 Dados na forma de índice 
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4.2. Hfürido BR 205 

Os dados relativos aos teores de água das sementes (Tabela 14), permitem 

verificar que os valores obtidos para os tratamentos nas diferentes épocas, ficaram entre 

10,0% e 11,8%, valores esses considerados como normais para o armazenamento de 

sementes de milho em ambiente não controlado na região de Piracicaba- SP (Figura 1 ). 

Tabela 14. IHbrido BR 205: teores médios de água(%) das sementes, observados nos 

tratamentos nas sete épocas de avaliação, durante 12 meses de 

armazenamento. 

PERÍODO DE ARMAZENAMENTO (MESES) 

TRATAMENTOS o 2 4 6 8 10 12 

1. DELT 10,7 11,8 10,2 10,5 11,0 10,7 11,5 

2. CLOR1 11,0 11,8 10,2 10,6 10,8 10,7 11,4 

3. CLOR2 10,9 11,8 10,2 10,6 11,0 10,7 11,4 

4. DEL T + CLOR1 10,7 11,7 10,2 10,7 10,6 10,8 11,4 

5. DEL T + CLOR2 10,9 11,5 10,1 10,7 10,7 10,6 11,3 

6. INSECTO 10,3 11,3 10,0 10,6 10,4 10,6 11,2 

7.KEEPDRY 10,3 11, 1 10,0 10,7 10,7 10,5 11, 1 

8. TESTEMUNHA 10,3 11,0 10,1 10,8 10,7 10,6 11,7 

9. EXPURGO 10,5 11,0 10,0 10,6 10,8 10,6 11, 1 

Por outro lado, os valores de F para as demais determinações de 

laboratório e de campo, calculados para as sete épocas, estão contidos na Tabela 15. 



38 

Tabela 15. Hfürido BR 205: valores de F, para as determinações de laboratório (sementes 

infestadas-SI, massa de 100 sementes-MlO0S, teste de germinação-TG, 

teste de :frio-TF, envelhecimento acelerado-EA e condutividade elétrica-CE) 

e de campo (emergência de plântulas em campo-EC e velocidade de 

emergência-VE), calculados para as sete épocas. 

DETERMI- PERÍODOS DE ARMAZENAMENTO {MESES) 

NAÇÕES o 2 4 6 8 10 12 

SI 2,16 5,22 4,34 9,90 69,59- 160,10- 103,41-

M100S 6,17 2,89 0,01 1,84 2,19 11,11- 91,13-

TG 1,54 1,34 2,96* 2,90* 8,90- 3,02- 118,31-

TF 0,52 3,31** 5, 13** 2,48* 8,13** 7,11** 12, 11** 

EA 0,85 4,34** 1,87** 2,85* 38,60** 8,02** 54,35** 

CE 37,70** 2,01 8,00** 5,75** 41,27** 47,67** 830,03** 

EC 2,08 1,49 1,70 1,80 4,43 54,26- 69,18** 

VE 1,34 1,34 1,10 4,50 10,01** 26,40** 80,20** 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** Significativo ao nível de 1 o/o de probabilidade

Na Tabela 16 são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 

infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, envelhecimento 

acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, velocidade de 

emergência e seus respectivos coeficientes de variação, observadas na primeira época. 

Como se pode observar, as sementes dos nove tratamentos apresentaram porcentagem de 

infestação semelhantes. A maior infestação observada, em termos numéricos, foi de 3%; 

o referido valor é admitido nos padrões de Sementes Certificadas e de Sementes

Fiscalizadas (Brasil, 1991). Por sua vez, todos os tratamentos apresentaram massa de 100 

sementes semelhante. 

Nos testes de germinação, de frio, de envelhecimento acelerado, de 

emergência de plântulas e de velocidade de emergência de plântulas em campo não 

foram constatadas diferenças significativas entre os nove tratamentos. 
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Tabela 16. Hfürido BR 205- Primeira época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (Ml00S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC) e velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS 

1. DELT

2. CLOR1

3. CLOR2

4. DEL T + CLOR1

5. DEL T + CLOR2

6. INSECTO

7.KEEPDRY

8. TESTEMUNHA

9. EXPURGO

Sl
1 

M100S
2 

TG
1 

2,oa· 27,3a 98a 

2,0a 27,Sa 98a 

3,0a 27,1a 95a 

2,0a 

3,0a 

2,0a 

3,0a 

3,0a 

3,0a 

27,4a 

27,3a 

27,3a 

27,3a 

27,2a 

26,9a 

96a 

98a 

96a 

97a 

99a 

95a 

EC
1 

78,0a 84,3a 14,1ab 87,0a 14,14a 

82,0a 87,3a 13,Sb 92,Sa 14,76a 

82,0a 84,0a 13,6b 90,Sa 14,41a 

79,Sa 

76,Sa 

81,0a 

81,0a 

82,3a 

84,Sa 

81,Ba 

82,Sa 

82,0a 

86,3a 

83,Ba 

84,Sa 

14,Sa 

13,9b 

12,4c 

12,Bc 

12,4c 

13,6b 

92,0a 

88,3a 

90,Ba 

92,Sa 

94,0a 

92,0a 

14,30a 

14,08a 

14,39a 

14,71a 

14,B0a 

14,72a 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
e. V. 8,3 0,6 5,5 6,9 5, 1 1,8 2,9 3,3 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tuk:ey ao nível de 5% de probabilidade 
1 Dados em porcentagem 
2 Dados em gramas
3 Dados em µmho/cm 
4 Dados na forma de índice 

Por outro lado, no teste de condutividade elétrica, as sementes do 

tratamento 4 (DEL T + CLORl) apresentaram menor qualidade fisiológica em relação à 

maioria dos demais tratamentos, sendo os melhores resultados obtidos nos tratamentos 6 

(INSECTO), 7 (KEEPDRY) e 8 (TESTEMUNHA). 

Na Tabela 17 são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 

infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, envelhecimento 

acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, velocidade de 

emergência e seus respectivos coeficientes de variação observadas na segunda época. 

Como se pode observar, no exame de sementes infestadas, massa de 100 sementes, teste 
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de germinação, condutividade elétrica, emergência de plântulas e velocidade de 

emergência de plântulas em campo não foram constatadas diferenças significativas entre 

os nove tratamentos. 

No teste de frio, no tratamento 9 (EXPURGO) as sementes apresentaram 

maior vigor do que o observado para as sementes do tratamento 3 (CLOR2), não sendo 

constatadas diferenças estatísticas em relação aos demais tratamentos. 

Tabela 17. Hfürido BR 205- Segunda época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (Ml00S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS M100S
2 

TG
1 

TF
1 

CE
3 

1. DELT 2,sa· 27,5a 95a 89,Sab 47,0c 16,3a 93,8a 12,61a 

2. CLOR1 3,0a 27,7a 97a 91,3ab 51,8bc 15,2a 93,5a 12,97a 

3. CLOR2 3,0a 27,5a 96a 86,3b 62,0ab 16,0a 89,3a 12,45a 

4. DEL T + CLOR1 2,5a 27,9a 96a 90,3ab 56,8abc 16,1a 92,3a 12,77a 

5. DEL T + CLOR2 2,0a 27,4a 95a 88,Sab 60,5ab 15,8a 90,3a 12,34a 

6. INSECTO 1,0a 27,6a 98a 91,3ab 59,8ab 15,3a 92,5a 12,77a 

7.KEEPDRY 1,3a 27,4a 96a 91,0ab 55,5abc 15,7a 93,5a 13,01a 

8. TESTEMUNHA 4,5a 27,4a 96a 89,0ab 54,5abc 16,6a 93,5a 12,68a 

9. EXPURGO 1,3a 27,6a 98a 93,5a 65,3a 14,5a 94,5a 12,97a 

c.v. 20,4 0,7 3,6 3,1 6,3 5,8 3,1 3,2 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 

Dados em porcentagem 
2 

Dados em gramas 
3 

Dados em µmho/cm 
4 

Dados na forma de índice 

Por outro lado, no teste de envelhecimento acelerado as sementes do 

tratamento 1 (DEL T) apresentaram menor vigor em relação ao apresentado pelas 
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sementes dos tratamentos 3 (CLOR2), 5 (DELT + CLOR2), 6 (lNSECTO) e 9 

(EXPURGO), não diferindo significativamente dos demais tratamentos. Houve, também, 

superioridade estatística do tratamento 9 (EXPURGO) em relação ao tratamento 2 

(CLORl). 

Na Tabela 18 são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 

infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, envelhecimento 

acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, velocidade de 

emergência e seus respectivos coeficientes de variação, observadas na terceira época. 

Como se pode verificar, o exame de sementes infestadas, a massa de 100 sementes, a 

emergência de plântulas e a velocidade de emergência de plântulas em campo não 

revelaram diferenças significativas entre os nove tratamentos. 

No teste de germinação verificou-se superioridade estatística do 

tratamento 9 (EXPURGO) em relação ao tratamento 2 (CLORI), não sendo constatadas 

diferenças em relação aos demais tratamentos. 

Pelos resultados apresentados no teste de frio, foi observado maior vigor 

do tratamento 9 (EXPURGO) em relação aos tratamentos 1 (DELT), 2 (CLORl), 3 

(CLOR2), 4 (DELT + CLORl) e 5 (DELT + CLOR2) e comportamento semelhante em 

relação aos demais tratamentos. 

Os resultados observados no teste de envelhecimento acelerado 

apresentaram diferenças apenas entre as sementes do tratamento 9 (EXPURGO) e as dos 

tratamentos 8 (TESTEMUNHA) e 4 (DEL T + CLORl ), as quais apresentaram menor 

vigor. 

Por outro lado, no teste de condutividade elétrica as sementes dos 

tratamentos 3 (CLOR2), 4 (DELT + CLORl) e 8 (TESTEMUNHA) não apresentaram 

diferenças significativas entre si, porém apresentaram valor de condutividade elétrica 

superior aos das sementes dos tratamentos 1 (DELT), 2 (CLORl) e 6 (INSECTO), 

tratamentos esses que apresentaram maior qualidade fisiológica em relação à maioria dos 

demais tratamentos. 

Na Tabela 19 são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 

infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, envelhecimento 
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acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, velocidade de 

emergência e seus respectivos coeficientes de variação, observadas na quarta época 

Como se pode verificar, o exame de sementes infestadas, a massa de 100 sementes, a 

emergência de plântulas e a velocidade de emergência de plântulas em campo não 

revelaram diferenças significativas entre os nove tratamentos. Em termos numéricos as 

sementes do tratamento 8 (TESTEMUNHA) apresentaram porcentagem de infestação 

superior ao permitido nos padrões de sementes (Brasil, 1991 ). 

Tabela 18. Htbrido BR 205- Terceira época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (MI 00S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS SI
1 

M100S
2 

TG
1 

1. DELT 2,sa· 27,0a 97ab 23,3b 62,Bab 15,6c 85,5a 12,84a 

2. CLOR1 3,0a 27,1a 94b 25,3b 58,Bab 15,6c 89,8a 13,42a 

3. CLOR2 4,0a 27,1a 97ab 21,0b 64,3ab 17,1a 89,Ba 13,48a 

4. DELT + CLOR1 2,Sa 27,2a 95ab 23,0b 57,8b 16,8ab 88,0a 13,02a 

5. DEL T + CLOR2 2,5a 26,9a 96ab 23,0b 62,3ab 16,Sabc 88,Sa 13,13a 

6. INSECTO 1,8a 27,1a 98ab 28,3ab 62,0ab 15,2c 91,8a 14,21a 

7.KEEPDRY 1,3a 26,9a 98ab 28,Sab 62,Sab 15,9bc 90,3a 13,93a 

8. TESTEMUNHA 6,Sa 26,9a 95ab 28,0ab 52,3b 17,7a 86,0a 12,57a 

9. EXPURGO 1,3a 26,9a 98a 36,0a 74,0a 16,0bc 91,3a 14,02a 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.V. 18,7 0,4 2,9 8,4 10,0 3,6 3,9 7,6 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 Dados em porcentagem 
2 Dados em gramas 
3 Dados em µmho/cm 
4 Dados na forma de índice 
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No teste de germinação verificou-se para os tratamentos 9 (EXPURGO) e 

4 (DELT + CLORI) maior porcentagem de germinação, sendo significativamente 

superiores ao tratamento 8 (TESTEMUNHA), não havendo diferenças estatísticas em 

relação aos demais tratamentos. 

Os testes de frio e de envelhecimento acelerado, mostraram 

comportamento semelhante; foi verificado que no tratamento 9 (EXPURGO) as sementes 

apresentaram maior vigor em relação ao observado para as sementes do tratamento 8 

(TESTEMUNHA), não sendo constatadas diferenças significativas entre os demais 

tratamentos. 

Tabela 19. Htbrido BR 205- Quarta época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (MI 00S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS . S1
1

M100s2 TG1

1. DELT 3,oa· 

2. CLOR1 3,0a 

3. CLOR2 2,5a 

4. DELT+ CLOR1 3,3a

5. DEL T + CLOR2 2 ,8a

6. INSECTO 1,8a 

27,2a 

27,4a 

27,1a 

27,4a 

27,2a 

27,2a 

7. KEEPDRY 2,0a 27,3a 

8. TESTEMUNHA 11,8a 27 ,0a

9. EXPURGO 2,0a 27,2a 

96ab 

95ab 

96ab 

98a 

96ab 

96ab 

73,8ab 60,0ab 14,Bab 

75,0ab 70,0ab 13,8abc 

74,Sab 69,Bab 14,4abc 

71,Bab 67,3ab 14,2abc 

72,0ab 64,Bab 13,1bc 

76,Sab 70,Bab 12,4c 

95ab 70,Sab 63,Sab 13,2bc 

93b 64,Sb 52,3b 15,7a 

98a 78,3a 75,0a 13, 1 bc 

86,3a 

91,0a 

89,3a 

90,3a 

87,Sa 

92,Sa 

91,Sa 

87,0a 

92,0a 

VE
4 

17,49a 

18,40a 

17,88a 

17,70a 

16,71a 

18,68a 

18,32a 

16,29a 

18,36a 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e.V. 31,5 0,5 3,9 5,6 9,0 6,5 3,8 4,6 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 Dados em porcentagem
2 Dados em gramas 
3 Dados em µmho/cm 
4 Dados na forma de índice 
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Por outro lado, no teste de condutividade elétrica as sementes do 

tratamento 8 (TESTEMUNHA) apresentaram qualidade fisiológica inferior ao dos 

tratamentos 9 (EXPURGO), 7 (KEEPDRY), 6 (INSECTO) e 5 (DELT + CLOR2) e 

semelhante aos demais tratamentos. O tratamento 6 (INSECTO) apresentou maior 

qualidade fisiológica em relação aos tratamentos 1 (DELT) e 8 (TESTEMUNHA). 

Na Tabela 20 são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 

infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, envelhecimento 

acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, velocidade de 

emergência e seus respectivos coeficientes de variação, observadas na quinta época. 

Como se pode observar, as sementes do tratamento 8 (TESTEMUNHA) apresentaram 

porcentagem de infestação superior e menor massa de 100 sementes quando comparado 

aos obtidos para as sementes dos demais tratamentos. 

Nos testes de germinação e condutividade elétrica verificou-se, para o 

tratamento testemunha, menor qualidade fisiológica em relação aos demais tratamentos. 

No teste de frio foi observada semelhança de vigor entre os tratamentos 7 

(KEEPDRY) e 9 (EXPURGO), sendo que ambos apresentaram vigor superior ao 

apresentado pelas sementes do tratamento 8 (TESTEMUNHA). O tratamento 9 

(EXPURGO) foi também superior estatisticamente em relação à maioria dos demais 

tratamentos. 

Para o vigor das sementes avaliado pelo teste de envelhecimento 

acelerado, foi constatado comportamento semelhante entre as sementes dos tratamentos 6 

(INSECTO), 7 (KEEPDRY) e 9 (EXPURGO), sendo as mesmas mais vigorosas em 

relação às sementes dos tratamentos 1 (DELT), 4 (DELT + CLORI), 5 (DELT + 

CLOR2) e 8 (TESTEMUNHA) e as do último tratamento apresentaram menor vigor em 

relação aos demais tratamentos. 

Por outro lado, no teste de emergência de plântulas em campo não foram 

constatadas diferenças significativas entre os nove tratamentos. 

Finalizando a análise da Tabela 20, para a velocidade de emergência de 

plântulas, o tratamento 7 (KEEPDR Y) resultou em índice superior ao apresentado pelos 

tratamentos 1 (DELT) e 8 (TESTEMUNHA). As sementes do tratamento 8 
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(TESTEMUNHA) apresentaram menor velocidade de emergência do que a dos 

tratamentos com terra diatomácea (6- INSECTO e 7- KEEPDRY) não diferindo 

significativamente dos demais. 

Tabela 20. Hfürido BR 205- Quinta época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (Ml 00S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS Sl1 M100s2 TG1 EC1 

1. DELT 4,5b• 27,4a 94a 24,0bc 35,5c 17,1bc 82,0a 13,25bc 

2. CLOR1 2,8b 27,4a 94a 22,5bc 40,3bc 17,2bc 88,5a 14,78abc 

3. CLOR2 3,0b 27,3a 94a 26,5b 40,0bc 18,9b 84,Sa 14,36abc 

4. DELT + CLOR1 3,5b 27,4a 94a 24,5bc 37,Bc 17,3bc 83,5a 14,11abc 

5. DEL T + CLOR2 3,3b 27,2a 93a 25,5bc 36,Sc 17,9bc 84,Sa 14,71abc

6. INSECTO 2,3b 27,5a 95a 27,5b 55,0a 16,?bc 88,3a 16,88ab 

7.KEEPDRY 2,0b 27,3a 96a 29,5ab 51,8a 16,Sbc 91,8a 17,51a 

8. TESTEMUNHA 29,0a 26,9b 80b 17,5c 14,3d 27,5a 72,5a 12,97c 

9. EXPURGO 2,5b 27,3a 97a 38,5a 49,8ab 16,3c 89,5a 16,30abc 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.V. 24,1 0,7 4,1 8,5 6,2 5,9 6,3 10,6 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 Dados em porcentagem 
2 Dados em gramas 
3 Dados em µmho/cm 
4 Dados na forma de índice 

Na Tabela 21 são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 

infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, envelhecimento 

acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, velocidade de 

emergência e seus respectivos coeficientes de variação, observadas na sexta época. Como 

se pode verificar, as sementes do tratamento 8 (TESTEMUNHA) apresentaram 
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porcentagem de infestação superior e menor massa de 100 sementes quando comparado 

aos obtidos para as sementes dos demais tratamentos. 

Tabela 21. Hfürido BR 205- Sexta época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (Ml 00S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS SI
1 

M100S
2 

TG
1 

1. DELT 6,5b• 27,3a 92ab 

2. CLOR1 3,0b 27,5a 96a 

3. CLOR2 3,3b 27,4a 93ab 

4. DEL T + CLOR1 2,5b 27,5a 94ab 

5. DEL T + CLOR2 1,3b 27,3a 95ab 

6. INSECTO 1,5b 27,4a 95ab 

7.KEEPDRY 1,8b 27,3a 96a 

8. TESTEMUNHA 69,Ba 26,2b 68b 

9. EXPURGO 1,0b 27,3a 95ab 

C.V. 26,3 1,5 13,5 

12,8a 

17,5a 

14,0a 

17,0a 

16,0a 

17,0a 

18,0a 

5,0b 

19,Ba 

13,5 

51,0a 19,8b 70,0a 10,01a 

48,Ba 18,5b 79,3a 11,43a 

49,3a 19,8b 75,Ba 10,82a 

45,Ba 20,0b 81,Ba 12,01a 

54,Ba 20,1b 86,5a 12, 13a 

53,3a 20,1b 82,Ba 12,14a 

64,3a 19,Bb 75,3a 10,76a 

12,5b 38,6a 25,0b 3,88b 

64,0a 18,8b 78,5a 10,96a 

15,6 8,5 18,3 29,0 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 Dados em porcentagem 
2 Dados em gramas 
3 Dados em µmho/cm 
4 Dados na forma de índice 

Nos testes de frio, de envelhecimento acelerado, condutividade elétrica, 

emergência de plântulas e velocidade de emergência de plântulas em campo, foi 

observado para o tratamento 8 (TESTEMUNHA) menor qualidade fisiológica em relação 

aos demais tratamentos. 

Por outro lado, no teste de germinação foi constatada inferioridade 

estatística do tratamento 8 (TESTEMUNHA) apenas em relação aos tratamentos 2 
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(CLORl) e 7 (KEEPDRY). 

Na Tabela 22 são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 

infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, envelhecimento 

acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, velocidade de 

emergência e seus respectivos coeficientes de variação, observadas na sétima época. 

Como se pode observar, as sementes do tratamento 8 (TESTEMUNHA) apresentaram 

porcentagem de infestação superior e massa de 100 sementes inferior quando comparado 

aos obtidos para as sementes dos demais tratamentos, conforme ocorrência verificada a 

partir da quinta época de avaliação (Tabela 20). 

Tabela 22. Ht'brido BR 205- Sétima época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (MI 00S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS. S11 M100S2 TG1

1. DELT 5,0b
º 

27,4a 87c 

2. CLOR1 2,0b 27,5a 90bc 

3. CLOR2 2,0b 27,5a 91bc 

4. DEL T + CLOR1 2,0b 27,Sa 89bc 

5. DEL T + CLOR2 2,5b 27,4a 93ab 

6. INSECTO 1,3b 27,Sa 95ab 

7.KEEPDRY 1,5b 27,5a 96a 

8. TESTEMUNHA 97,5a 23,3b 12d 

9. EXPURGO 1,8b 27,5a 92ab 

C.V. 24,4 5,1 4,9 

3,3a 28,Ba 

3,3a 30,0a 

3,8a 30,3a 

5,0a 30,3a 

4,0a 30,Sa 

4,0a 33,8a 

4,5a 33,5a 

0,3b 0,3b 

4,8a 39,0a 

19,2 9,8 

22,6b 83,0a 14,60a 

21,4b 87,0a 16,01a 

20,6b 90,Ba 15,86a 

21,6b 87,Sa 15,23a 

21,9b 86,8a 15,12a 

20,1b 92,0a 16,75a 

20,2b 92,5a 16,49a 

78,4a 16,Bb 2,70b 

19,8b 82,5a 14,53a 

4,8 23,1 28,3 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 Dados em porcentagem 
2 Dados em gramas 
3 Dados em µmho/cm 
4 Dados na forma de índice 
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4.3. Hfürido Z 8392 

Os dados relativos aos teores de água das sementes (Tabela 23), permitem 

verificar que os valores obtidos para os tratamentos nas diferentes épocas, ficaram entre 

9,9% e 12,2%, valores esses considerados como normais para o armazenamento de 

sementes de milho em ambiente não controlado na região de Piracicaba- SP (Figura 1 ). 

Tabela 23. Hfürido Z 8392: teores médios de água (%) das sementes, observados nos 

tratamentos nas sete épocas de avaliação, durante 12 meses de 

armazenamento. 

PERÍODO DE ARMAZENAMENTO (MESES) 

TRATAMENTOS o 2 4 6 8 10 12 

1. DELT 10,4 11,8 10,5 10,3 10,8 11,1 11,6 

2. CLOR1 10,6 11,8 10,5 10,4 10,7 11, 1 11,6 

3. CLOR2 10,5 11,7 10,4 10,4 10,7 11,0 11,7 

4. DEL T + CLOR1 10,5 11,7 10,4 10,5 10,5 11,0 11,5 

5. DEL T + CLOR2 10,4 11,3 10,0 10,3 10,3 10,7 11,0 

6. INSECTO 10,0 11,2 10,2 10,4 10,4 10,7 11,0 

7.KEEPDRY 10,0 11,0 10,1 10,5 10,3 10,7 11, 1 

8. TESTEMUNHA 9,9 10,9 10,2 10,6 10,8 11,3 12,2 

9. EXPURGO 10,0 11,1 10,5 10,8 10,5 10,7 11,2 

Por outro lado, os valores de F para as demais determinações de 

laboratório e de campo, calculados para as sete épocas, estão contidos na Tabela 24. 
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Tabela 24. Hfürido Z 8392: valores de F, para as determinações de laboratório (sementes 

infestadas-SI, massa de 100 sementes-MI 00S, teste de germinação-TO, teste 

de frio-TF, envelhecimento acelerado-EA e condutividade elétrica-CE) e de 

campo (emergência de plântulas em campo-EC e velocidade de emergência

VE), calculados para as sete épocas. 

DETERMI- PERÍODO DE ARMAZENAMENTO (MESES) 

NAÇÕES o 2 4 6 8 10 12 

SI 0,53 1,69 10,41""" 42,29""" 151,42""" 184,81** 134,57""" 

M100S 3,38 0,96 1,85 5,26""" 36,62""" 103,55""" 173,44""" 

TG 1,46 0,87 5,22""" 15,21""" 56,63** 92,27""" 167,35""" 

TF 1,96 2,08 2,10 7,68
** 19,06** 108,06** 195,08** 

EA 1,16 1,75 2,14""" 5,18""" 45,88""" 55,50** 134,79** 

CE 23,68** 2,67* 3,23""" 38,57""" 427,37** 38,13** 3533,7** 

EC 0,53 2,21* 2,13 3,24 36,10** 472,48""" 982,57""" 

VE 1,83 1,43 3,59 8,58** 34,62** 74,47""" 418,54""" 

* Significativo ao nível de 5% de probabilidade
** Significativo ao·nível de 1% de probabilidade

Na Tabela 25 são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 

infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, envelhecimento 

acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, velocidade de 

emergência e seus respectivos coeficientes de variação, observadas na primeira época. 

Como se pode verificar, as sementes, dos nove tratamentos apresentaram porcentagens 

de infestação semelhantes. A maior infestação observada, em termos numéricos, foi de 

1 % nos tratamentos 7 (KEEPDRY), 8 (TESTEMUNHA) e 9 (EXPURGO); o referido 

valor é admitido nos padrões de Sementes Certificadas e de Sementes Fiscalizadas 

(Brasil, 1991). Com exceção do teste de condutividade elétrica, resultados semelhantes 

entre os tratamentos também foram obtidos em relação às demais determinações. 

No teste de condutividade elétrica, os tratamentos 1 (DELT) e 2 (CLORI) 

apresentaram qualidade fisiológica inferior a maioria dos demais tratamentos. 
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Tabela 25. Htbrido Z 8392- Primeira época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (Ml00S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS M100S2 TG1 
TF1 

CE
3 

VE
4 

1. DELT o,sa· 32,7a 98a 97,0a 93,Ba 11,4a 93,Ba 14,98a 

2. CLOR1 0,5a 32,6a 96a 96,0a 94,5a 11,6a 94,5a 15,53a 

3. CLOR2 0,5a 32,4a 94a 95,3a 91,Ba 10,1c 93,Ba 15,52a 

4. DEL T + CLOR1 0,5a 32,3a 97a 93,3a 94,5a 9,7cd 95,0a 15,65a 

5. DEL T + CLOR2 0,5a 32,5a 98a 95,0a 91,5a 10,3bc 93,0a 15,47a 

6. INSECTO 0,5a 32,6a 97a 96,0a 91,3a 9,4d 92,Ba 15,35a 

7.KEEPDRY 1,0a 32,Ba 98a 93,5a 93,5a 10,4bc 94,5a 15,44a 

8. TESTEMUNHA 1,0a 32,3a 97a 92,0a 95,Sa 10,3bc 93,0a 15,21a 

9. EXPURGO 1,0a 32,4a 97a 94,Ba 93,3a 10,9ab 92,5a 14,97a 

C.V. 11,7 0,5 4,6 3,7 4,3 2,9 2,5 2,3 

Na coluna. médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 Dados em porcentagem 
2 Dados em gramas 
3 Dados em µmho/cm 
4 Dados na forma de índice 

Na Tabela 26 são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 

infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, envelhecimento 

acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, velocidade de 

emergência e seus respectivos coeficientes de variação, observadas na segunda época. 

Como se pode verificar no exame de sementes infestadas, massa de 100 sementes, testes 

de germinação, de frio, de envelhecimento acelerado e velocidade de emergência de 

plântulas em campo não foram constatadas diferenças significativas entre os nove 

tratamentos. 

Por outro lado, no teste de condutividade elétrica as sementes do 
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tratamento 5 (DELT + CLOR2) apresentaram menor qualidade fisiológica em relação às 

do tratamento 7 (KEEPDRY), não havendo diferenças significativas em relação aos 

demais tratamentos. 

Tabela 26. IUbrido Z 8392- Segunda época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (Ml 00S), teste de germinação (TO), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS M100S2 TG
1 EC

1 

1. DELT 2,oa· 33,1a 96a 94,5a 62,5a 10,7ab 96,0ab 13,93a 

2. CLOR1 2,3a 32,9a 97a 93,5a 65,3a 11,6ab 95,5ab 13,72a 

3. CLOR2 2,5a 33,0a 97a 94,8a 61,3a 11,0ab 93,5b 13,43a 

4. DEL T + CLOR1 2,0a 33,0a 96a 92,3a 68,3a 11,2ab 97,5ab 13,83a 

5. DEL T + CLOR2 2,Qa 32,8a 97a 95,8a 62,5a 11,8a 96,5ab 13,71a 

6. INSECTO 1,3a 33,0a 97a 95,5a 66,5a 10,Sab 97,0ab 13,91a 

7. KEEPDRY 1,3a 33,1a 97a 96,3a 67,8a 10,3b 95,0ab 13,49a 

8. TESTEMUNHA 3,5a 32,9a 97a 95,0a 60,5a 11,7ab 96,3ab 13,63a 

9. EXPURGO 1,3a 33,0a 98a 96,0a 69,8a 11,4ab 98,0a 13,41a 

C.V. 13,5 0,3 3,0 2,9 5,8 5,4 2,5 3,1 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 Dados em porcentagem 
2 Dados em gramas 
3 Dados em µmho/cm 
4 Dados na forma de índice 

Para finalizar a análise da Tabela 26, no teste de emergência de plântulas 

em campo, as sementes do tratamento 9 (EXPURGO) apresentaram maior desempenho 

em relação ao observado nas sementes do tratamento 3 (CLOR2), não sendo constatadas 

diferenças estatísticas entre os demais tratamentos. 

Na Tabela 27 são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 
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infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, envelhecimento 

acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, velocidade de 

emergência e seus respectivos coeficientes de variação, observadas na terceira época. 

Como se pode verificar, as sementes do tratamento 8 (TESTEMUNHA) apresentaram 

porcentagem de infestação superior em relação aos demais tratamentos. 

Tabela 27. Hfürido Z 8392- Terceira época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (MI 00S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS Sl
1 

M100S2 TG1 TF1 

1. DELT 1,5b* 32,3a 97ab 72,0a 61,0ab 13,7ab 93,8a 15,34a 

2. CLOR1 2,0b 32,5a 96b 67,5a 65,Sab 13,0ab 94,5a 15,43a 

3. CLOR2 2,5b 32,5a 97ab 72,8a 66,3ab 13,7ab 96,0a 15,61a 

4. DELT+CLOR1 1,8b 32,4a 97ab 66,3a 62,Sab 13,1ab 93,5a 15,12a 

5. DEL T + CLOR2 1,5b 32,2a 96b 70,3a 66,5ab 13,0ab 94,5a 15,39a 

6. INSECTO 1,5b 32,6a 99a 72,0a 61,5ab 13,1ab 93,3a 15,08a 

7. KEEPDRY 1,3b 32,4a 97ab 71,8a 63,3ab 12,0b 93,3a 15,49a 

8. TESTEMUNHA 12,3a 32,3a 94b 67,3a 58,0b 15,2a 90,3a 14,50a 

9. EXPURGO 1,3b 32,5a 99a 77,3a 74,5a 12,7b 95,3a 15,68a 

c.v. 35,6 o,4 3,2 5,2 7,5 7,3 2,4 2,5 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 Dados em porcentagem
2 Dados em gramas
3 Dados em µmho/cm
4 Dados na forma de índice

Para os parâmetros massa de 100 sementes, teste de frio, emergência de 

plântulas em campo e índice de velocidade de emergência não foram constatadas 

diferenças significativas entre os tratamentos. 
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No teste de germinação verificou-se para os tratamentos 2 (CLORl ), 5

(DELT + CLOR2) e 8 (TESTEMUNHA) menor porcentagem de germinação em relação 

aos obtidos para as sementes dos tratamentos 6 (INSECTO) e 9 (EXPURGO), não 

havendo diferenças significativas em relação aos demais tratamentos. 

Por outro lado, no teste de envelhecimento acelerado, as sementes do 

tratamento 8 (TESTEMUNHA) apresentaram menor vigor em relação às sementes do 

tratamento 9 (EXPURGO). 

No teste de condutividade elétrica, as sementes dos tratamentos 7 

(KEEPDRY) e 9 (EXPURGO) apresentaram maior qualidade fisiológica em relação às 

sementes do tratamento 8 (TESTEMUNHA), não sendo constatadas diferenças 

significativas entre os demais tratamentos. 

Na Tabela 28 são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 

infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, envelhecimento 

acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, velocidade de 

emergência e seus respectivos coeficientes de variação, observadas na quarta época 

Como se pode verificar, as sementes do tratamento 8 (TESTEMUNHA) apresentaram 

maior porcentagem de infestação e menor massa de 100 sementes em relação aos demais 

tratamentos. 

Nos testes de germinação, de frio, de envelhecimento acelerado e 

condutividade elétrica foi observada menor qualidade fisiológica das sementes do 

tratamento 8 (TESTEMUNHA) em relação aos demais tratamentos. 

Finalizando a análise da Tabela 28, os resultados obtidos na emergência 

de plântulas em campo e índice de velocidade de emergência não apresentaram 

diferenças significativas entre os nove tratamentos. 

Na Tabela 29 são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 

infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, envelhecimento 

acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, velocidade de 

emergência e seus respectivos coeficientes de variação, observadas na quinta época. 

Como se pode verificar, as sementes do tratamento 8 (TESTEMUNHA) apresentaram 

porcentagem de infestação superior e massa de 100 sementes inferior aos demais 
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tratamentos, não sendo obtidas diferenças significativas em relação aos demais 

tratamentos. 

Tabela 28. HJ.brido Z 8392- Quarta época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (MI00S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS Sl
1 

M100S
2 TG

1 
CE

3 
EC

1 
VE

4 

1. DELT 3,5b• 32,6a 97a 89,8a 63,5a 12,4b 88,3a 16,99a 

2. CLOR1 2,3b 32,6a 95a 87,5a 68,Ba 10,7b 84,3a 16,56a 

3. CLOR2 1,8b 32,4a 97a 90,0a 67,Ba 11,5b 87,0a 17,20a 

4. DEL T + CLOR1 2,0b 32,5a 96a 88,5a 65,3a 12,3b 87,3a 17,17a 

5. DEL T + CLOR2 3,5b 32,5a 97a 90,5a 74,0a 11,Sb 88,3a 17,74a 

6. INSECTO 3,0b 32,6a 97a 86,5a 65,0a 11,2b 89,3a 18,63a 

7. KEEPDRY 1,5b 32,5a 98a 88,3a 64,Ba 11,4b 94,8a 20,30a 

8. TESTEMUNHA 41,8a 31,5b 83b 68,3b 43,3b 22,3a 86,Ba 17,38a 

9. EXPURGO 4,5b 32,4a 96a 87,8a 67,8a 11,3b 89,0a 17,59a 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C.V. 23,9 1,1 3,0 5,3 8,3 9,2 3,7 15,9 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 Dados em porcentagem 
2 Dados em gramas 
3 Dados em µmho/cm 
4 Dados na forma de índice 

Nos testes de germinação, teste de frio, emergência de plântulas em 

campo e índice de velocidade de emergência, verificou-se para o tratamento 8 

(TESTEMUNHA) valores inferiores aos constatados para os demais tratamentos, não 

sendo observadas diferenças significativas entre os demais tratamentos. 

No teste de envelhecimento acelerado, verificou-se maior vigor para as 

sementes do tratamento 7 (KEEPDRY) em relação à maioria dos demais tratamentos. As 
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sementes do tratamento 8 {TESTEMUNHA) apresentaram vigor inferior ao apresentado 

pelas sementes dos demais tratamentos. 

Tabela 29. Hfürido Z 8392- Quinta época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (MI 00S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS S11 M100S2 TG1 

1. DELT 3,5b* 

2. CLOR1 2,3b 

3. CLOR2 2,8b 

4. DEL T + CLOR1 2,5b 

5. DEL T + CLOR2 2,8b 

6. INSECTO 2,5b 

7.KEEPDRY

8. TESTEMUNHA

9. EXPURGO

c.v.

2,5b 

75,3a 

4,0b 

25,7 

32,7a 

32,5a 

32,6a 

32,5a 

32,5a 

32,9a 

32,7a 

30,3b 

32,Sa 

2,5 

97a 

96a 

97a 

96a 

96a 

96a 

97a 

60b 

94a 

3,2 

TF1 

67,5a 

63,5a 

61,5a 

70,Qa 

· 69,5a

70,0a

48,5b 15,5bcd 93,3a 

49,5b 15,2bcd 94,3a 

51,Sab 16,6b 92,0a 

49,8b 16,4bc 93,0a 

51,0b 15,3bcd 93,3a 

59,0ab 13,9ccl 94,Sa 

17,11a 

17,62a 

17,20a 

16,95a 

16,77a 

18,13a 

73,0a 63,Sa 13,Sd 94,3a 19,63a 

18,5b 8,3c 47,4a 53,Sb 9,91b 

63,0a 55,Sab 15,1bcd 95,0a 18,64a 

9,1 7,1 5,6 12,6 15,5 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 Dados em porcentagem 
2 Dados em gramas 
3 Dados em µmho/cm 
4 

Dados na forma de índice 

Por outro lado, no teste de condutividade elétrica as sementes dos 

tratamentos 6 (INSECTO) e 7 (KEEPDRY) apresentaram maior qualidade fisiológica em 

relação as sementes dos tratamentos 3 (CLOR2) e 8 (TESTEMUNHA). As sementes do 

tratamento 8 (TESTEMUNHA) mostraram menor qualidade em relação às dos demais 

tratamentos. 

Na Tabela 30 são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 

infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, envelhecimento 
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acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, velocidade de 

emergência e seus respectivos coeficientes de variação, observadas na sexta época. Como 

se pode verificar, as sementes do tratamento 8 (TESTEMUNHA) apresentaram 

porcentagem de infestação superior em relação às apresentadas pelas sementes dos 

demais tratamentos. As sementes do tratamento 8, também apresentaram menor massa de 

100 sementes em relação aos demais tratamentos. 

Tabela 30. Hfürido Z 8392- Sexta época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (Ml 00S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS M100S
2 

TG
1 

1. DELT 5,8b* 32,6a 95a 

2. CLOR1 1,8b 32,6a 96a 

3. CLOR2 2,8b 32,7a 96a 

4. DEL T + CLOR1 1,0b 32,6a 96a 

5. DEL T + CLOR2 1,8b 32,6a 97a 

6. INSECTO 1,5b 32,8a 98a 

7.KEEPDRY 1,8b 32,4a 98a 

8. TESTEMUNHA 99,8a 25,7b 12b 

9. EXPURGO 3,8b 32,6a 94a 

C.V. 17,6 7,2 5,7 

46,3a 43,0a 

48,5a 42,5a 

45,0a 41,5a 

41,5a 49,5a 

47,5a 50,8a 

44,5a 50,5a 

48,Sa 56,3a 

1,Ob O,8b 

48,3a 54,8a 

6,5 11,4 

CE
3 EC

1 

15,9b 89,3a 15,09a 

15,2b 92,0a 15,18a 

16,3b 91,8a 15,88a 

15,3b 91,3a 15,52a 

14,7b 92,8a 16,53a 

13,8b 92,0a 16,52a 

13,7b 93,5a 17,33a 

78,4a 2,3b 0,44b 

14,7b 91,5a 16,07a 

17,8 21,2 24,7 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 Dados em porcentagem 
2 Dados em gramas 
3 Dados em µmho/cm 
4 Dados na forma de índice 

Nos testes de germinação, de frio, de envelhecimento acelerado, de 

condutividade elétrica, de emergência de plântulas em campo e índice de velocidade de 
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emergência foi observado para as sementes do tratamento 8 {TESTEMUNHA) menor 

qualidade fisiológica em relação aos demais tratamentos. 

Na Tabela 31 são apresentadas as médias relativas ao exame de sementes 

infestadas, massa de 100 sementes, teste de germinação, teste de frio, envelhecimento 

acelerado, condutividade elétrica, emergência de plântulas em campo, velocidade de 

emergência e seus respectivos coeficientes de variação, observadas na sétima época. 

Como se pode verificar, as sementes do tratamento 8 (TESTEMUNHA) apresentaram 

porcentagem de infestação superior e massa de 100 sementes inferior em relação aos 

demais tratamentos. 

Tabela 31. Hfürido Z 8392- Sétima época: médias relativas ao exame de sementes 

infestadas (SI), massa de 100 sementes (MI00S), teste de germinação (TG), 

teste de frio (TF), envelhecimento acelerado (EA), condutividade elétrica 

(CE), emergência de plântulas em campo (EC), velocidade de emergência 

(VE) e respectivos coeficientes de variação (C.V., %). 

TRATAMENTOS. 

1. DELT

2. CLOR1

3. CLOR2

4. DEL T + CLOR1

5. DEL T + CLOR2

6. INSECTO

7.KEEPDRY

8. TESTEMUNHA

9. EXPURGO

C.V.

M100S2 TG1

5,5b• 32,9a 93a 18,5a 37,8a 17,7b 93,3a 16,15a 

2,3b 

1,8b 

32,8a 93a 18,0a 37,3a 16,5b 94,8a 17, 19a 

33,0a 92a 17,5a 37,8a 16,9b 95,3a 18,07a 

1,8b 32,6a 93a 18,3a 36,5a 16,7b 91,0a 16,94a 

1,8b 32,8a 94a 19,3a 43,5a 16,9b 92,8a 18,06a 

1,5b 32,9a 94a 20,8a 43,Sa 16,7b 95,8a 19,13a 

2,3b 32,9a 96a 20,0a 45,8a 16,3b 95,8a 18,99a 

99,Sa 21,4b 0,0b 0,0b 0,0b 106,3a 1,3b 0,19b 

2,8b 32,6a 94a 20,5a 45,0a 15,4b 95,8a 18,28a 

20,6 12,1 5,7 5,4 6,5 3,8 24,6 27,6 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
1 Dados em porcentagem
2 Dados em gramas 
3 Dados em µmho/cm 
4 Dados na forma de índice 
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Nos testes de germinação, de frio, de envelhecimento acelerado, de 

condutividade elétrica, de emergência de plântulas em campo e úidice de velocidade de 

emergência foi observado para as sementes do tratamento 8 (TES'IEMUNHA) menor 

qualidade fisiológica em relação aos demais tratamentos. 

4.4. Persistência dos produtos aplicados nas sementes 

Os insetos utilizados na infestação artificial e os encontrados nas sementes 

do tratamento 8 (TESTEMUNHA) foram identificados, por meio da análise de genitálias 

de insetos adultos, conforme Pacheco & Paula (1995), como sendo da espécie Sitophilus 

zeamais Motsch. Esta espécie de inseto é hábil em infestar sementes de milho não apenas 

no armazém mas, também, no campo, quando são trazidos para o armazém no interior 

dos grãos (Richter et al., 1998). 

Na Tabela 32 são apresentados os dados médios em porcentagem, de 

controle de Sitophilus zeamais Motsch. proporcionado pelos produtos, 12 meses após a 

aplicação, em sementes de milho dos luõridos AG 303, BR 205 e Z 8392, infestadas 

artificialmente por insetos. Como se pode observar, todos os produtos aplicados nas 

sementes do lubrido AG 303 foram eficazes no controle da espécie de inseto utilizada, 

resultando em controle igual ou maior que 99%. 

Por outro lado, para os lubridos BR 205 e Z 8392, observou-se menor 

eficiência do tratamento 1 (DEL T) em relação aos demais tratamentos. 
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Tabela 32. Dados médios, em porcentagem, de controle de Sitophilus zeamais Motsch. 

proporcionado pelos produtos, 12 meses após a aplicação, em sementes de 

milho dos hfüridos (AG 303, BR 205 e Z 8392) e respectivos coeficientes de 

variação (C.V., %). 

AG303 

TRATAMENTOS 

1. DELT 99,7 a 
* 

2. CLOR1 100,0 a 

3. CLOR2 100,0 a 

4. DEL T + CLOR1 100,0 a 

5. DEL T + CLOR2 100,0 a 

6. INSECTO 99,7 a 

7.KEEPDRY 99,0 a 

9. TESTEMUNHA (EXPURGO) 0,0 b 

BR205 

Mortalidade (%) 

94,2 b 

100,0 a 

100,0 a 

100,0 a 

100,0 a 

99,0 a 

99,7 a 

0,0 e 

28392 

89,0 b 

100,0 a 

100,0 a 

100,0 a 

100,0 a 

100,0 a 

100,0 a 

o,o e 
--------------------------······---------------------------------------------------------------------------------

C.V. 4,8 4,8 6,4 

Na coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 



S. DISCUSSÃO

5 .1. Qualidade :tisica 

As condições sob as quais as sementes foram armazenadas revelaram 

variações de temperatura e UR normais para o local e região (Figura 2). Observou-se que 

nos primeiros quatro meses as condições de armazenamento (Figura 1) foram 

apropriadas para um armazenamento seguro, o que se refletiu nos resultados de qualidade 

fisiológica e de sementes infestadas por insetos. Essas condições determinaram, também, 

os teores de água das sementes durante o período de armazenamento, para os três 

htbridos (Tabelas 5, 14 e 23). Os teores de água constatados nas sementes podem ser 

considerados adequados para armazenamento em ambiente não controlado. Além disso, 

são considerados baixos para o desenvolvimento dos insetos, o que justifica a lenta 

proliferação da população nas sementes, verificada nos primeiros quatro meses de 

armazenamento, como pode ser observado no tratamento 8 (TESTEMUNHA), nas três 

primeiras épocas de avaliação, para os três htbridos. A multiplicação dos insetos se torna 

lenta quando as condições para o seu desenvolvimento não são apropriadas; o teor de 

água observado nas sementes ao longo do período esteve compreendida entre 9,9% e 

12,1%, valores esses que dificultam a multiplicação rápida dos insetos, de acordo com 

Faroni (1988) e Sedlacek et al. (1991). 

A proliferação de insetos observada na presente pesquisa foi lenta em 

relação aos dados obtidos por Takahashi (1985), que constatou infestação de 41,7% e 

98,2%, respectivamente aos 90 e 180 dias de armazenamento, para sementes de milho. 

Os valores de infestação, constatados no presente trabalho, para o tratamento 8 
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(TESIBMUNHA), aos seis meses, foram de 9%, 11,8% e 41,8%, respectivamente para 

os híbridos AG 303, BR 205 e Z 8392 (Tabelas l O, 19 e 28). 

O aumento da :ipfestação das sementes do tratamento 8 (TESTEMUNHA) 

verificado para o hfürido AG 303, a partir dos dois meses de armazenamento, mostraram 

a necessidade de aplicação de produtos visando o controle dos insetos, concordando com 

resultado obtido por Bitran et a1. (1980). 

As sementes do tratamento 8 (TESTEMUNHA), já aos dois meses de 

armazenamento para o lu'brido AG 303 e aos quatro meses para os outros dois lu'bridos, 

não poderiam ser comercializadas por apresentarem percentuais de sementes infestadas 

superiores ao estabelecido nos padrões de sementes (Brasil, 1991 ). Após seis meses de 

armazenamento foi observado crescimento acentuado da porcentagem de sementes 

infestadas no tratamento 8 (TESTEMUNHA), para os três luôridos. 

Com relação aos produtos aplicados nas sementes foi verificado que, com 

exceção do deltametrina, os demais foram altamente eficientes no controle e na proteção 

(poder residual) contra os insetos-praga durante os 12 meses de armazenamento. O 

inseticida deltametrina proporcionou menor controle em relação aos demais a partir de 1 O 

meses de armazenamento, quando as sementes tratadas com o referido produto não 

poderiam ser comercializadas, por não atenderem aos padrões de sementes (Brasil, 

1991). 

A ação específica dos produtos INSECTO e KEEPDRY (terras 

diatomáceas) resultou na preservação eficiente das sementes de milho, não permitindo 

infestações superiores a 3% durante os 12 meses de armazenamento. Esses resultados 

concordam com os obtidos por Pinto Junior et al. (1996), que conseguiram controle 

eficiente de gorgulhos em sementes de milho tratadas com terra diatomácea. 

Com relação ao massa de 100 sementes, não foi constatada durante os 12 

meses de armazenamento perda de massa das sementes tratadas; por outro lado, as 

sementes do tratamento 8 (TESTEMUNHA) tiveram perdas crescentes de massa de 100 

sementes, corroborando os resultados obtidos por Smiderle et a1. (1995), que verificaram 

reduções deste atributo, durante o armazenamento, no material sem tratamento inseticida. 
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As sementes tratadas com terra diatomácea apresentaram teores de água e 

massa de 100 sementes semelhantes aos observados para as sementes dos demais 

tratamentos, diferindo dos resultados observados por Pinto Junior et al. (1996), que 

constataram aumento da massa de 100 sementes e no teor de água das sementes tratadas 

com terra diatomácea, durante o armazenamento. 

5.2. Qualidade fisiológica 

Os produtos aplicados contribuíram sobremaneira para preservar a 

germinação das sementes de milho dos três ln'bridos, as quais, após 12 meses de 

armazenamento apresentaram percentuais de germinação dentro dos padrões de sementes 

(Brasil, 1991), exigidos para comercialização. Observou-se também que, a queda do 

poder germinativo das sementes ao longo do período de armazenamento foi normal, 

ressaltando o efeito dos produtos aplicados sobre a preservação do poder germinativo em 

relação à TESTEMUNHA que, a partir de oito meses, passou a decrescer drasticamente. 

Esta redução dO poder germinativo está diretamente relacionada com a porcentagem de 

sementes infestadas que, também, a partir do oitavo mês de armazenamento aumentou 

consideravelmente e atingiu ao final do trabalho índices superiores a 97 ,5% de 

infestação, dependendo do ln'brido. 

Conforme relatos de Howe (1973), a germinação de sementes de milho 

sem tratamento inseticida é prejudicada pela presença crescente de insetos durante o 

armazenamento das sementes e, assim sendo, a proteção oferecida pelos produtos 

inseticidas, certamente contribuiu para preservar a integridade do embrião e do 

endosperma das sementes de milho, embora, algumas vezes, a destruição parcial do 

endosperma não cause redução de germinação. 

Durante o armazenamento, foi observado que as sementes não tratadas 

(TESTEMUNHA) apresentaram vigor inferior ao das sementes tratadas. Desta forma, 

grande vantagem da aplicação dos produtos foi constatada para o ln'brido Z 8392, já aos 

seis meses de armazenamento (Tabela 28) e aos oito meses de armazenamento para os 
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htbridos AG 303 e BR 205 (Tabelas 11 e 20). Aos oito meses, as sementes tratadas com 

todos os produtos apresentaram qualidade fisiológica visivelmente superior às do 

tratamento TESTEMUNHA. 

Não foi observado efeito negativo dos produtos sobre o vigor das 

sementes, mesmo para os tratamentos em que foi aplicado chlorpirifos usando o dobro da 

dose comercial, diferindo do observado por Silva et ai. (1996) que constataram redução 

na porcentagem de emergência em campo para sementes de milho tratadas com o 

referido produto. 

A aplicação de deltametrina isolada ou associada com chlorpirifos nas 

sementes de milho não provocou efeitos negativos sobre a qualidade fisiológica das 

sementes, diferindo do observado por Godoy et ai. (1990), que constataram menores 

porcentagem e velocidade de emergência quando as sementes foram tratadas com 

inseticidas sistêmicos e por La Hue (1976) que verificou declínio na germinação das 

sementes. 

Da mesma forma, não houve efeito negativo da fumigação, com fosfina, 

na qualidade fisiológica das sementes concordando com os relatos de Andrade & 

Nascimento (1984), Komatsu (1985), Puzzi (1986) e Gallo et ai. (1988) que verificaram 

que a aplicação de fosfina não altera a capacidade germinativa das sementes, mesmo 

quando em doses elevadas (Coelho et ai., 1980). Foi, também, observado comportamento 

semelhante para os três lubridos, diferindo do constatado por Y adav & Mookherjee 

(1975) que obtiveram resposta diferenciada para cultivares. 

Por outro lado, a aplicação das terras diatomáceas (INSECTO e 

KEEPDRY), também não provocou qualquer efeito fitotóxico para as sementes durante o 

armazenamento, concordando com os resultados obtidos por Rupp et ai. (1996), Lazzari 

et ai. (1996), Dupchak et ai. (1996) e Gionédis et ai. (1996), os quais observaram efeitos 

benéficos do tratamento de sementes de milho no controle de insetos e no poder 

germinativo das sementes armazenadas por períodos de até 120 dias. 

Os resultados obtidos no teste de condutividade elétrica demonstraram 

que as sementes do tratamento 8 (TESTEMUNHA), já aos quatro meses, apresentavam 
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maior quantidade de solutos lixiviados e, aos seis meses, para os três lnbridos, foram 

constatadas diferenças significativas entre a TESTEMUNHA e os demais tratamentos. 

Já na emergência e na velocidade de emergência de plântulas em campo, 

as condições ambientais ocorridas (Figura 2) no período foram variadas, mas não 

adversas para a condução desse teste e confirmou os resultados obtidos para as demais 

avaliações realiz.adas para as sementes dos três híbridos. As sementes da 

TESTEMUNHA apresentaram menores porcentagem de emergência e velocidade de 

emergência de plântulas em relação aos demais tratamentos, principalmente a partir dos 

1 O meses de armazenamento. 

Os efeitos prejudiciais resultantes da presença de insetos obtidos nesse 

trabalho corroboram as afirmações relatadas por Carvalho & Nakagawa (1988), de que 

os insetos causam diversos danos às sementes, com maior ou menor severidade 

dependendo das condições de armazenamento. Conforme Faroni (1988), Sedlacek et al. 

(1991) e Gilbert & Raworth (1996), a redução do vigor ocorre devido aos insetos 

causarem danos no tegumento, aumentando a atividade respiratória e provocando 

deterioração das sementes. 

Os produtos inseticidas aplicados nas sementes de milho, nas condições 

de condução do presente trabalho, foram importantes para a preservação do vigor, por 

evitar a ação negativa dos insetos durante o armazenamento, conforme destacado por 

Carvalho & Nakagawa (1988). A redução de vigor apresentada pelas sementes do 

tratamento 8 (TESTEMUNHA) em relação as sementes tratadas foi constatada pelos 

diversos testes realizados. Redução de vigor de sementes durante o armazenamento 

provocado pela presença de insetos, também, foi observado por Smiderle et ai. (1997). 

5 .3. Persistência dos produtos aplicados nas sementes 

O controle dos insetos com os produtos utilizados no presente trabalho foi 

satisfatório e semelhante aos obtidos em trabalhos realiz.ados por Rupp et ai. (1996), 

Lazzari et al. ( 1996), Dupchak et ai. ( 1996) e Gionédis et ai. ( 1996), ao utilizarem terra 
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diatomácea, bem como, aos trabalhos realiz.ados com vários inseticidas químicos isolados 

ou em misturas, como os de Takahashi (1985), Komatsu (1985), Giga & Zvoutete 

(1990), Arthur et ai. (1990), Bitran et ai. (1991), Deglish et ai. (1995) e Arthur (1992, 

1994, 1995a, 1995b, 1995c ). 

O produto deltametrina, na dose aplicada, proporcionou menor proteção 

às sementes. Esta baixa dose (Tabela 1 ), é indicada para uma proteção por até seis meses. 

Desta forma, os resuhados verificados são concordantes com os obtidos nos trabalhos de 

Pinto (1991), Arthur (1994) e Von Pinho et ai. (1995). Para os demais produtos aplicados 

nas sementes de milho, inclusive as terras diatomáceas, foi obtida eficiência superior a 

99% no controle da população de insetos. Estes resultados corroboram os observados por 

Rupp et ai. (1996), Lazz.ari et ai. (1996), Dupchak et ai. (1996) e Gionédis et ai. (1996). 

A infestação artificial das sementes com Sitophilus zeamais adultos 

mostrou que os produtos aplicados nas sementes podem manter proteção contra essa 

espécie durante o armazenamento por 12 meses. 

O produto chlorpirifos (Clorsan 500CE), nas duas doses empregadas, 

isolado ou associado com deltametrina (K.-Obiol 25CE) e fosfina (Gastoxin), preservam 

as sementes por·12 meses, de forma semelhante à deltametrina isolada, na dose utilizada, 

conforme observado pelos resultados obtidos no presente trabalho. 

As terras diatomáceas não proporcionaram 100% de mortalidade aos 15 

dias após o contato dos insetos com as sementes tratadas. No entanto, não foi obtida 

população originada por estes insetos, que não estavam mortos na ocasião da avaliação. 

Este fato, sugere que os produtos, mesmo não tendo eficiência de 100% de mortalidade, 

impediram que os insetos tivessem a capacidade de provocar danos ou mesmo postura 

nas sementes. Desta forma, as perspectivas de uso da terra diatomácea no tratamento das 

sementes de milho são promissoras, tendo em vista que não foram constatados prejuízos, 

provocados pelos produtos aplicados nas sementes. Constatou-se, assim, que a aplicação 

destes dois produtos naturais apresenta vantagem sobre a aplicação dos produtos 

químicos por não apresentarem riscos de poluição ambiental e possibilitarem o 

reaproveitamento das sementes para consumo humano e animal. 
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6. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos, no presente trabalho, permitiram concluir que: 

a) os inseticidas químicos deltametrina e chlorpirifos, isolados ou

associados, fosfina e as terras diatomáceas promovem, de maneira similar, 

o controle de insetos�praga que ocorrem no armazenamento e não causam

toxicidade às sementes de milho; 

b) a qualidade fisiológica das sementes de milho é preservada pelos

tratamentos com produtos químicos e terra diatomácea. 
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