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RESUMO
O objetivo  do  presente  trabalho  foi  avaliar  o  efeito  dos  diferentes  tratamentos  associados  ou  não  a  polímero  de
revestimento,  visando  observar  o  efeito  quanto  ao  desenvolvimento  inicial  de  plântulas  de  milho,  germinação,
emergência e a interação com patógenos. O experimento foi conduzido na Universidade Estadual de Maringá (UEM)
Campus  Regional  de  Umuarama-PR,  no  Laboratório  de  Tecnologia  de  Sementes,  conduzido  em  delineamento
inteiramente casualizado (DIC) em esquema fatorial 2x5, resultando em dez tratamentos. Para o teste de germinação foi
utilizado quatro repetições de 50 sementes por tratamento, utilizando papel de germinação, onde foram colocados no
germinador com temperatura 25±2 °C. Duas contagens foram realizadas, uma ao quinto dia determinando o vigor e a
outra contagem ao sétimo dia determinando a viabilidade das sementes. Em caixa do tipo gerbox foram distribuídas 25
sementes  por  caixa,  transferindo-as  a  BOD,  ao  sétimo  dia  foi  realizada  a  avaliação  de  estruturas  de  fungos  e  a
identificação de espécies. Em casa de vegetação avaliou-se a emergência de plântulas de milho, onde foram semeadas
quatro  repetições de  50 sementes  por  tratamento,  com a contagem ao décimo quinto  dia  após  a  semeadura,  em
seguida, determinou-se o comprimento e massa seca. Os resultados foram submetidos á análise de variância (teste F) e
as médias comparadas pelo teste de Tukey, utilizando o programa estatístico SISVAR – Versão 5.3 (Ferreira, 2000).
Espera-se, que o polímero de revestimento associado aos outros tratamentos resulte em benefícios contra o ataque de
patógenos e no desenvolvimento da plântula. 

PALAVRAS-CHAVE:  Azospirillum  brasilense; Emergência;  Germinação  de  plântulas;  Trichoderma  harzianum;  Zea
mays L.

1 INTRODUÇÃO

A cultura do milho (Zea  mays L.) apresenta papel importante, tanto economicamente como
socialmente em questões mundiais. No Brasil, o milho destaca-se por fazer parte da alimentação
humana e animal, além de ser muito utilizado em rotação de culturas (JULIATTI et al., 2007). Com o
objetivo de obter alta produção agrícola, o uso de sementes de qualidade e tratamentos químicos
possibilitam bons desempenhos no campo (LUDWIG et al., 2011), sendo que as sementes muitas
vezes podem disseminar patógenos, com o tratamento de sementes é possível obter controle na
transmissão de doenças, proporcionando melhor germinação e vigor (CARVALHO et al., 2011). 

O tratamento de sementes com bactérias diazotróficas, é uma técnica simples e de baixo
custo (ARAÚJO et al., 2013), além de contribuir com o vigor da semente (PINTO JUNIOR et al.,
2012). Esses microrganismos endofíticos, são constituídos principalmente por fungos e bactérias
que proporcionam benefícios para a planta (RIBEIRO et al., 2014). O gênero Azospirillum, trata-se
de uma bactéria  que pode atuar  no sistema radicular,  gerando alterações em sua densidade e
proporcionando a planta melhor aproveitamento de água e nutrientes (PEDRINHO, 2009).  Outro
microrganismo  que  pode  ser  utilizado  para  o  tratamento  de  sementes  é  o  fungo  Trichoderma
(RESENDE et al., 2004), sua aplicação resulta em aumento de massa seca e produtividade de grãos
(TAVARES, 2007), além de atuar antagonicamente a alguns patógenos (RESENDE et al., 2004). 

O silício apesar de não ser considerado um elemento essencial também confere benefícios as
culturas (FREITAS et al., 2011), este elemento é capaz de formar uma barreira mecânica tornando a
parede  celular  mais  espessa,  com  isso  aumenta  a  tolerância  ao  estresse  hídrico,  reduz  o
acamamento e transpiração (CAVALCANTE et al., 2009). A utilização de polímero de revestimento
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incorporado a outros produtos pode reduzir o seu desperdício, agir de forma protetora contra insetos
e fungos, melhorando ainda a qualidade de sementes (OLIVEIRA, 2014). 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito dos diferentes tratamentos associados ou
não a polímero de revestimento, visando observar o efeito quanto ao desenvolvimento inicial  de
plântulas de milho, germinação, emergência e a interação com patógenos.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na Universidade Estadual de Maringá (UEM) Campus Regional
de Umuarama-PR, no ano de 2014, no Laboratório de Tecnologia de Sementes. O experimento foi
conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC) em esquema fatorial 2x5, resultando em
dez tratamentos.

Para o tratamento com fungicida utilizou-se a dose de 300 mL 100 kg -1 de sementes do
produto  Vitavax-Thiram® 200SC (carboxina  200  g  L-1 +  tiram 200  g  L-1).  O  tratamento  com  A.
brasilense  utilizou a dose de 1.1011 UFC (unidades formadores de colônia) 100 kg-1 de sementes
correspondente a 500 mL do produto Masterfix®, para o tratamento que aplicou T. harzianum a dose
adotada foi de 3.1012 UFC 100 kg-1 de sementes, que é correspondente a 33 g do produto Ecotrich®

WP tendo sido diluído em 300 mL de água destilada.  Já para o tratamento com silício  a  dose
utilizada foi  de 300 mL 100 kg-1 de sementes do produto Silifort®.  Por fim, para a realização do
tratamento com polímero utilizou-se a dose 100 mL 100 kg-1 de sementes do produto Polifix® G4 da
Laborsan, sequencialmente, as sementes foram submetidas aos testes de avaliação.

Para o teste de germinação foi utilizado quatro repetições de 50 sementes por tratamento,
utilizando papel de germinação, onde foram colocados no germinador com temperatura 25±2 °C.
Duas contagens foram realizadas, uma ao quinto dia determinando o vigor e a outra contagem ao
sétimo dia determinando a viabilidade das sementes.

Em caixa do tipo gerbox foram distribuídas 25 sementes por caixa, transferindo-as a BOD, ao
sétimo dia foi realizada a avaliação de estruturas de fungos e a identificação de espécies. Em casa
de vegetação foi  avaliou-se  a  emergência  de  plântulas de milho,  onde foram semeadas quatro
repetições  de  50  sementes  por  tratamento,  com  a  contagem  ao  décimo  quinto  dia  após  a
semeadura, em seguida, determinou-se o comprimento e massa seca. 

Os resultados foram submetidos á análise de variância (teste F) e as médias comparadas
pelo teste de Tukey, utilizando o programa estatístico SISVAR – Versãp 5.3 (FERREIRA, 2000).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De  acordo  com  os  resultados  da  Tabela  1,  não  ocorreu  diferença  significativa  para  as
variáveis vigor, viabilidade e massa seca, pelo teste F a 5% de probabilidade de erro quanto aos
fatores tratamento, polímero e a interação de ambos. Com referencia a emergência de plântulas em
casa de vegetação constatou-se diferença significativa para o tratamento e para a interação de
tratamentos  com polímero.  Com relação  á  análise  de sanidade  de sementes para  as  variáveis
Aspergillus flavus,  Rhizopus,  Penicillium,  Botrytis e as sementes sem ataque de patógenos houve
diferença significativa quanto aos fatores tratamento, polímero e a interação entre ambos. Já em
relação a variável Aspergillus niger verificou-se significância quanto ao tratamento e a interação de
tratamento com polímero.

Tabela  1:  Ánalise  de  variância,  para  experimento  com  sementes  de  milho  tratadas  com  fungicida,  A.
brasilense, T. harzianum e silício, em combinação com a aplicação ou não de polímero de revestimento, para
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os testes de vigor, viabilidade, emergência, massa seca, A. flavus, A. niger, Rhizopus, Penicillium, Botrytis, e
sem ataque de fungos

Fator de variação Vigor Viabilidade Emergência Massa seca

Tratamento (T) 0,020 ns 0,006 ns 4,679 * 0,556 ns

Polímero (P) 0,009 ns 0,043 ns 0,075 ns 1,136 ns

T x P 0,057 ns 0,049 ns 3,510 * 2,454 ns

CV (%) 35,87 34,71 16.54 17,21

Fator de variação A. flavus A. niger Rhizopus Penicillium Botrytis
Sem

ataque

Tratamento (T) 23,810 * 18,272 * 20,192 * 14,919 * 26,156 * 5,917 *

Polímero (P) 13,287 * 0,061 ns 26,331 * 13,652 * 59,769 * 33,804 *

T x P 4,193 * 3,481 * 4,400 * 9,683 * 9,516 * 5,616 *

CV (%) 40,30 73,91 98,90 33,61 54,43 99,13

*  e  ns:  significativo  e  não-significativo  a  5% de  probabilidade  de  erro  pelo  teste  de  Tukey,  respectivamente;  CV:
coeficiente de variação.
Fonte: Dados da pesquisa

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os tratamentos  com ou sem polímero não apresentaram efeito  sobre vigor,  viabilidade e
massa  seca.  Referente  a  emergência  houve  diferença  significativa  para  o  tratamento  e  para  a
interação de tratamentos com polímero.

Com relação á análise de sanidade de sementes houve diferença significativa aos fatores
tratamento, polímero e a interação para as sementes com e sem ataque de patógenos, exceto em
relação  á  variável  Aspergillus  niger,  onde  verificou-se  significância  quanto  ao  tratamento  e  a
interação de tratamento com polímero.
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