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RESUMO 

 
Para garantir o adequado estabelecimento de plântulas em campo, bem como, a uniformidade da 
emergência, diferentes combinações de defensivos têm sido utilizadas via tratamento de sementes. Neste 
cenário, o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos de diferentes combinações de tratamento químico na 

qualidade fisiológica de sementes de trigo, ao longo de três períodos de armazenamento. Empregando-se a 
cultivar TBIO Toruk, o delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado com quatro 
repetições, seis tratamentos e três períodos de armazenamento (0, 60 e 120 dias). Os tratamentos 
consistiram na combinação de produtos fungicida, inseticida e fungicida-inseticida, associado ao emprego 
de bioestimuante, resultando em diferentes volumes de calda. O potencial germinativo das sementes foi 

mensurado pelo teste de germinação. Nas condições em que o experimento foi realizado, em conjunto, o 
elevado volume de calda e o armazenamento causaram efeitos adversos à germinação das sementes de 
trigo.  
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1  INTRODUÇÃO 
 

O trigo (Triticum aestivum) é o segundo cereal mais produzido no mundo. Para 
obter elevadas produtividades, a cultura requer a utilização de sementes de elevada 
qualidade fitossanitária. Entretanto, a ocorrência de doenças e pragas, associadas às 
sementes, é um dos fatores que mais causa danos aos cultivos agrícolas e aos 
agroecossistemas (MACHADO et al., 2006). Neste cenário, surge o tratamento de 
sementes, técnica capaz de aumentar o desempenho da lavoura, por permitir uma 
adequada emergência de plântulas no campo, seja protegendo-as contra o ataque de 
microrganismos e insetos, seja evitando a disseminação de patógenos para áreas em que 
os mesmos não ocorrem (BAUDET & PESKE, 2006). 

 Entretanto, apesar do recobrimento das sementes com defensivos tornar a cultura 
mais competitiva, esta prática pode, muitas vezes, resultar em efeito prejudicial aos 
atributos fisiológicos das sementes, principalmente se as combinações de produtos 
resultarem em um elevado volume de calda (SANTOS et al., 2018). Neste contexto, o 
objetivo do trabalho foi avaliar os possíveis efeitos do tratamento de semente de trigo com 
diferentes combinações de produtos e volumes de calda na qualidade fisiológica das 
sementes, ao longo do armazenamento. 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido na Universidade Estadual de Maringá (UEM), 
município de Maringá-PR, empregando-se 3,0 kg de sementes de trigo pertencentes a 
cultivar TBIO Toruk. Adotou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, 
com quatro repetições, seis tratamentos e três períodos de armazenamento (0, 60 e 120 
dias) os tratamentos foram constituídos pela combinação dos produtos esquematizados 
na tabela abaixo.  
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Tabela 1. Esquema resumido dos tratamentos aplicados às sementes.  

Tratamento Produtos utilizados nos tratamentos Volume de calda (mL 100 kg-1) 

1 Controle - 
2 Fungicida 250 
3 Fungicida + inseticida 500 

4 Fungicida + inseticida + bioestimulante 1100 

5 Fungicida-inseticida  200 

6 Fungicida-inseticida + bioestimulante 800 

Fungicida: carboxin (200 g L-1) + thiram (200 g L-1) na dose de 250 mL 100 kg-1 de sementes. 
Inseticida: tiametoxam (350 g L-1) na dose de 250 mL 100 kg-1 de sementes. 
Fungicida-Inseticida: piraclostrobina (25 g L-1) + tiofanato metílico (225 g L-1) + fipronil (250 g L-1) na dose 
de 200 mL 100 kg-1 de sementes. 
Bioestimulante: cinetina (0,09 g L-1) + ácido 4-indol-3-ilbutírico (0,05 g L-1) + ácido giberélico (0,05 g L-1) na 
dose de 600 mL 100 kg-1 de sementes.  

 
Para investigar a influência dos referidos tratamentos no potencial germinativo das 

sementes, foi avaliada a germinação em cada período de armazenamento. O teste foi  
conduzido utilizando-se rolo de papel, com quatro subamostras de 50 sementes para 
cada tratamento e repetição, semeadas entre três folhas de papel substrato para 
germinação, umedecidas com quantidade de água equivalente a duas vezes e meia a 
massa do substrato e mantidas em germinador, tipo “Mangelsdorf”, a 20 ± 1ºC sob regime 
de luz constante. As avaliações foram realizadas no oitavo dia após a semeadura, 
segundo os critérios estabelecidos nas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 
2009).  

Os dados foram submetidos à ANAVA, a 5% de probabilidade, e, quando o teste 
"F" foi significativo, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey, a 
10% de probabilidade, por meio do programa estatístico SISVAR. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  
De acordo com a ANAVA, a associação desses defensivos afeta diferentemente o 

potencial germinativo das sementes, dentro dos diferentes períodos de armazenamento.  
Com exceção do tempo zero, para variável germinação, todos os demais períodos 

de armazenamento apresentaram diferenças significativas (p < 0,05) entre os tratamentos 
testados (Tabela 2). Independentemente do período analisado, o controle (tratamento 1) 
alcançou valores superiores a 80%, estando dentro dos padrões aceitos para 
comercialização de sementes de trigo, conforme IN n° 45 de 17 de setembro de 2013 
(BRASIL, 2013). 

Aos 60 dias de armazenamento, apenas os tratamentos constituídos pela aplicação 
do fungicida carboxin + thiram (tratamento 2) e do fungicida-inseticida fipronil + 
piraclostrobina e tiofanato-metílico (tratamento 5) não diferiram do controle (tratamento 1). 

 
 
 
 
 

Tabela 2.  Potencial germinativo aos 0, 60 e 120 dias, em função do tratamento das 
sementes. 

 
Tratamento 

Germinação 

0 60 120 
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1 97,00 ns 97,00 a 89,00 a 

2 99,00 ns 96,00 ab 94,00 a 

3 96,00 ns 91,00 c 89,00 a 

4 98,00 ns 93,00 bc 63,00 c 

5 95,00 ns 96,00 ab 90,00 a 

6 97,00 ns 93,00 bc 73,00 b 

CV 3,28 3,67 9,37 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna não diferem entre si, a 10% de probabilidade, pelo 
teste de Tukey. ns = não significativo. 

 
Na avaliação realizada decorridos 120 dias do recobrimento das sementes, com 

exceção dos tratamentos compostos pelos maiores volumes de calda (tratamentos 4 e 6), 
os quais resultaram nos menores percentuais germinativos, todos os demais foram 
estatisticamente iguais ao controle (tratamento 1).  Segundo SANTOS et al. (2018), a 
predominância aquosa das caldas é fator determinante na velocidade de deterioração das 
sementes, sobretudo quando armazenadas. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas condições em que o experimento foi realizado, em conjunto, o elevado volume 
de calda e o armazenamento causaram efeitos adversos à germinação das sementes de 
trigo.  
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