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RESUMO 

O milho é uma cultura de grande importância econômica para o Brasil, um dos principais fatores que afetam 
sua produção é o armazenamento das sementes, estas sofrem redução de vigor e sanidade devido à 
intemperes climáticos e a ação de patógenos. Diante dessa problemática, este trabalho teve como objetivo 
avaliar o desenvolvimento inicial da plântula de milho em diferentes tempos de armazenamento das 
sementes. As variáveis respostas avaliadas foram: Taxa de germinação, desenvolvimento da parte aérea e 
radicular das plantulas. Os tratamentos foram: T0 Sementes tratadas e plantadas no mesmo dia; T1 
Sementes tratadas e plantadas após 2 dias; T3 Sementes tratadas e plantadas após 4 dias; T4 Sementes 
tratadas e plantadas após 8 dias; T5 Sementes tratadas e plantadas após 16 dias e T6 Sementes tratadas e 
plantadas após 32 dias. Cada tratamento possui quatro repetições, com delineamento inteiramente 
casaualizado. As avaliações foram conduzidas em casa de vegetação e em laboratório, onde foi avaliado 
tanto o desenvolvimento inicial das plântulas quanto o teste de germinação das sementes. Em relação ao 
tempo de armazenamento, o tratamento que foi feito o tratamento e armazenadas as sementes durante 32 
dias para posterior plantio foi o qual apresentou menor taxa de germinação, contribuindo inclusive para 
redução da parte área das plântulas quando comparada aos demais tratamentos. Conclui-se através deste 
estudo, que quanto maior o tempo de armazenamento das sementes posterior tratamento com produtos 
químicos, maior é a probabilidade de que as mesmas tenham seu vigor diminuído devido a redução de seu 
vigor.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Emergencia; Enraizamento; Plântula.  
 

1     INTRODUÇÃO 

A cultura do milho é de grande importância para economia do Brasil, sendo 
responsável por uma produção de 89,2 milhões de toneladas anuais (CONAB, 2018). Um 
dos grandes fatores que causam perdas neste sistema produtivo é a sanidade das 
sementes armazenadas, assim como seu vigor, as sementes ficam expostas a alguns 
fatores bióticos (pragas e doenças) e abióticos que podem causar danos ao seu 
desempenho genético e fisiológico, diminuindo sua germinação e emergência das 
plântulas (ALMEIDA et al., 2014).  

Diante destes prejuízos surge a importância na utilização da técnica de tratamento 
nas sementes, principalmente contra a ação de insetos e visando promover um estande 
adequado e plântulas vigorosas na lavoura (DAN et al., 2012). Está técnica tem como 
objetivo proporcionar bom índice de germinação, além de reduzir o ataque de pragas do 
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solo, evitar o replantio e promover uma lavoura com plantas bem distribuídas na linha 
(BORÉM et al., 2017). Brustolin et al., (2012), propõem a utilização do controle químico 
por meio do tratamento de sementes para evitar a perda na produção e diminuir o ataque 
de pragas iniciais na cultura do milho 

Realizar a avaliação da qualidade fisiológica das sementes para fins de cultivo em 
campo e na comercialização de lotes é baseado fundamentalmente no teste de 
germinação, que permite expressar o potencial máximo de produção de plântulas normais 
(LARRÉ et al., 2007). O teste de germinação é uma das informações importantes que 
estabelece o limite para o desempenho do lote de sementes após sua semeadura 
(CATÃO et al., 2010). 

Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a influencia do tratamento de 
semente e tempo de armazenamento destas na germinação e desenvolvimento inicial das 
plântulas de milho.  

 
2     MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido na fazenda Biotec do Centro Universitário de Maringá 
- Unicesumar. Foram utilizadas sementes de milho híbrido 2B533PW, sendo distribuídas 
em vasos que continham substrato composto de casca de pinus, vermiculita, corretivo de 
acidez e macro nutriente, CTC =200 mmolc/kg,  e em papel de germinação, o qual estava 
umedecido com água destilada.  

Os tratamentos foram os seguintes: T0 (sementes tratadas e plantadas no mesmo 
dia), T1 (sementes tratadas e plantadas há 2 dias), T3 (sementes tratadas e plantadas há 
4 dias), T4 (sementes tratadas e plantadas há 8 dias), T5 (sementes tratadas e plantadas 
há 16 dias) e T6 (sementes tratadas e plantadas há 32 dias). 

Os tratamentos foram semeados em vasos plásticos de alta drenagem (30 X 25 cm 
– 9 litros) e conduzidos com quatro repetições no viveiro. Paralelo a isso, foram incubados 
o mesmo lote de sementes conforme seus respectivos tratamentos em papéis germitest, 
com água destilada no laboratório de fitopatologia da instituição, sendo o delineamento 
inteiramente casualizado. 

Os parâmetros avaliados foram: taxa de germinação; presença do inoculo do 
patogeno; comprimento da parte aérea e parte radicular das plantas em vaso. O 
comprimento da parte aérea das plântulas foi determinado entre o colo e o ápice aéreo e 
o comprimento da raiz principal das plântulas correspondeu à distância entre o colo e o 
ápice da raiz, ambos medidos com o auxílio de régua milimetrada. 

O tratamento de semente foi feito nas concentrações de 300 ml de inseticida com 
princípio ativo IMIDACLOPRIDO + TIODICARBE, a cada 60.000 sementes e 250 ml de 
fungicida com principio ativo CARBOXAMIDA + TIRAM a cada 100 kg de sementes. 
Foram avaliadas as quatro repetições dos vasos e dos papéis germitest. Nos vasos, 
foram examinadas sementes germinadas, comprimento das raízes e comprimento da 
parte aérea.  

Os testes de germinação em papel umedecido foram feitos com quatro repetições 
de 50 sementes distribuídas sobre dois papéis e cobertas com um terceiro, previamente 
umedecido. Os rolos contendo as sementes foram acondicionados em estufas 
controladas a 25ºC. Foi efetuada no 12º dia a contagem das plântulas normais 
(VANZOLINI et al., 2007). Posteriormente com base no Manual de Análise de Sementes 
(RAS, 2018) os testes de germinação foram examinados individualmente, contabilizando 
as sementes com sintomas/sinais típicos dos agentes patogênicos e as sementes 
normais.  

Os dados foram avaliados por análise de variância e as médias entre tratamentos 
comparados pelo teste Scott Knott a 5% de significância (FERREIRA, 2011). 
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3     RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Após mensuração dos dados coletados em campo, os resultados das variaveis 
respostas encontram-se dispostos na Tabela 1.  

 
Tabela 1 - Avaliação realizada em estufa controlada e casa de vegetação, com programa 

estatístico Sisvar aplicado ao teste de Scott – Knott 

Tratamento Germinadas 
(%)  

CR (cm) CA (cm) 

T1 87% a1 54,66 a1 114,00 a1 

T2 89% a1 

 
61,33 a1 83,66 a1 

T3 
 

94% a1 61,00 a1 97,00 a1 

T4 
 

49% a2 32,66 a2 101,00 a1 

T5 
 

51% a2 35,33 a2 68 a2 

T6 59% a2 38,00 a2 64,00 a2 
 

CV% 14,94 13,21 14,34 

 
Pode ser verificado que os tratamentos um três e quatro tiveram diferença 

significativa dos demais quanto ao índice de germinação, além de apresentarem 
superiores índices de desenvolvimento da parte radicular e aérea das plântulas. Andreoli 
et al., (2002) ressalta que lotes de milho com germinação superior a 85% são 
fundamentais para a emergência mais rápida das plântulas no campo e aumento da 
produtividade. 

A utilização do milho híbrido cultivar 2B533PW, quando tratados com fungicida 
Carboxina com Tiram e inseticida Imidacloprido com Tiodicarbe resultaram em superior 
desenvolvimento inicial das plântulas de milho. A aplicação do tratamento químico das 
sementes contribuiu para maior índice de germinação devido ao fato de que estes 
produtos inibiram o desenvolvimento de possíveis patógenos que poderiam tornar estas 
sementes inviáveis para cultivo.  

Sena et al. (2015) ao realizarem um estudo sobre o vigor fisiológico de milho, 
observaram que quanto maiores as taxas de germinação, maiores serão o 
desenvolvimento inicial destas plântulas. As sementes com alto desempenho fisiológico 
possuem processos metabólicos rápidos e estáveis, e por isso, uma emissão mais rápida 
e uniforme da raiz primaria no processo de germinação (MINUZZI et al., 2010). 

Em relação ao tempo de armazenamento das sementes, percebe-se ao se 
comparar as sementes do T1 que foram plantadas no mesmo dia e as sementes do T6 
que foram plantadas depois de 32 dias, que o tempo de armazenamento das mesmas 
contribuiu de maneira significativa para redução da taxa de germinação das sementes de 
milho, resultando na queda de vigor das mesmas. Sementes armazenadas de maneira 
incorreta são expostas a intemperes climáticos e a ação de patógenos, reduzindo a 
sanidade delas. 
 
4     CONCLUSÃO 
 

Conclui-se através deste experimento que o aumento do período de 
armazenamento das sementes quando tratadas, acarretará atraso da parte aérea, da 
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zona radicular, redução da taxa de germinação e perda de eficiência no controle de 
patógenos. 
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