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RESUMO 
 
 
 
 
ABREU JÚNIOR, J.S, Recobrimento de sementes de algodão com fósforo, zinco 
e boro: efeitos imediatos e após o armazenamento. 2014. 122f. Tese (Doutorado) 
– Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de sementes. Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas-RS. 
 
 
 
O trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho das sementes e plântulas de 
algodão recobertas com fósforo, zinco e boro através dos atributos fisiológicos antes 
e após o armazenamento. Para cada tratamento com nutriente utilizou-se inseticida, 
fungicida, polímero e água, para completar a calda. Foram testadas cinco doses, 
sendo elas: 0,0; 5,0; 10,0; 15,0 e 20,0 g.kg-1 de sementes de fitina, 0,0; 3,0; 6,0; 9,0; 
12,0 g.kg-1 de sulfato de zinco e 0,0; 0,05; 0,10; 0,20; 0,30 mL.kg-1 de boro. A 
avaliação da qualidade fisiológica, antes do período de armazenamento foi analisada 
pelos testes de germinação, primeira contagem de germinação, envelhecimento 
acelerado, massa seca da parte aérea e raiz, comprimento de raiz e parte aérea, 
altura de planta, taxa de crescimento da cultura, taxa assimilatória líquida, taxa de 
crescimento relativo, área foliar, índice de velocidade de emergência e emergência a 
campo. Após o armazenamento por 120 dias em condições ambientais de Pelotas 
RS, foram feitos os testes: germinação, primeira contagem de germinação, 
envelhecimento acelerado, comprimento da parte aérea e da raiz, massa seca da 
parte aérea e raiz, altura de planta, índice de velocidade de emergência e 
emergência a campo. Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente 
casualizado, com quatro repetições estatísticas. Concluiu- se que o tratamento de 
sementes de algodão com fitina aumentou a percentagem de germinação, primeira 
contagem de germinação, índice de velocidade de germinação, envelhecimento 
acelerado, comprimento de raiz, emergência a campo, antes e após o período de 
armazenamento. O tratamento de sementes de algodão com ZnSO4 nas sementes 
de algodão não afeta o acúmulo de matéria seca da parte aérea, entretanto, diminui 
o acúmulo de matéria seca das raízes. Para o micronutriente boro o tratamento de 
sementes auxilia no aumento da germinação, primeira contagem de germinação, 
índice de velocidade de germinação, comprimento da parte aérea envelhecimento 
acelerado, antes e após o armazenamento.  
 
 
 
Termos para indexação: Gossypiuum hirsutum, revestimento, micronutriente. 
 

 
 
 

 

 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
 
 
ABREU JR, J.S, Coating cottonseed with phosphorus, zinc and boron: 
immediate effect and after storage. 2014. 122 pages. Thesis (PhD) - Seed Science 

and Technology Program. Federal University of Pelotas, Pelotas-RS.  
 
 
 
The study aimed to evaluate the performance of seeds and seedlings of cotton 
coated with phosphorus, zinc and boron through physiological attributes before and 
after storage. For each treatment was used nutrient insecticide, fungicide, polymer 
and water to complete the syrup. Five doses were tested, namely: 0.0; 5.0; 10.0; 15.0 
and 20.0 g.kg -1 seed phytin 0.0; 3.0; 6.0; 9.0; 12.0 g.kg -1 zinc sulfate and 0.0; 0.05; 
0.10; 0.20; 0.30 mL.kg-1 boron. The evaluation of the physiological quality before the 
storage period was analyzed by germination, first count of germination, accelerated 
aging, dry weight of shoot and root, length of roots and shoots, plant height, crop 
growth rate, net assimilation rate, relative growth rate, leaf area index, speed of 
emergence and emergency field. Germination, first count of germination, accelerated 
aging, shoot length and root dry mass of shoots and roots, plant height, emergence 
index 120 days of storage at ambient conditions of Pelotas RS. It was used a 
completely randomized design with four replications. The conclusions were:  
treatment of cotton seeds with phytin increased the percentage of germination, first 
count, speed index, accelerated aging, root length, emergency field before and after 
the storage period. The treatment of cotton seeds with ZnSO4 in cotton seed does 
not affect the accumulation of dry matter of shoots, however, decreases the 
accumulation of dry roots. For boron micronutrient seed treatment helps improve 
germination, first count of germination, germination velocity index, length of air 
accelerated aging before and after storage. 
 
 
 
Index terms: Gossypium hirsutum, coating, micronutrient. 
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INTRODUÇÃO GERAL  

 

O algodoeiro (Gossypium hirsutum) é uma das dez principais espécies de 

plantas superiores domesticadas pelo homem e, dentre elas, destaca-se pela tríplice 

qualidade de produzir fibra (principal produto), óleo e energia (biodiesel) (BELTRÃO; 

AZEVEDO, 2008).  

Nos últimos anos, houve uma crescente expansão da cotonicultura brasileira, 

sobretudo na região Centro-Oeste, que durante uma década passou a ocupar o 

primeiro lugar no ranking de maior área cultivada, assim como produção e 

produtividade de algodão em plumas (AGRIANUAL, 2010). 

O algodão é a mais importante das fibras têxteis, naturais ou artificiais, quer 

pelo valor monetário da produção, a multiplicidade de produtos que dele se originam 

e o conforto que proporcionam. O algodoeiro é a planta de aproveitamento mais 

completo e a que oferece a mais variada gama de produtos de utilização universal 

(BALLAMINUT, 2009).  

A cultura do algodão assume posição de destaque como uma das mais 

cultivadas no cerrado brasileiro, sendo de relevante importância para a economia de 

muitos países. O alto nível tecnológico empregado, a topografia do cerrado 

brasileiro, que favorece a mecanização das áreas e o clima favorável, permite bom 

desenvolvimento do algodoeiro e obtenção de fibra de qualidade equivalente ou 

superior aos melhores algodões do mundo (YAMASHITA et al., 2008). 

As reservas de fósforo nas plantas são geralmente na forma de fitatos. Estes, 

são sais do ácido fítico (mioinositol do ácido hexafosfórico), logo, quando sais de 

cálcio e magnésio ligam–se no ácido fítico, temos a fitina. 

O fosfato de reserva da planta está como fitina nas sementes e frutos e, na 

forma inorgânica, nos tecidos vegetativos (BUTLER & JONES, 1973). A 

concentração de fósforo fítico em grãos de cereais é relativamente alta, 

representando cerca de 70% e 80% do fósforo total, enquanto que em leguminosas, 

esse valor não ultrapassa 50% (COMMON, 1940). Nas plantas deficientes, são 

principalmente os níveis de fósforo das reservas que decrescem (MENGEL & 

KIRKBY, 1987). 

De forma direta e indireta, o P está relacionado a todas as etapas 

metabólicas, por apresentar estreita relação com síntese proteica e energética, na 

translocação e formação de ácidos graxos, fosfolipídios e nucleoproteínas além de 
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interferir diretamente no processo fotossintético (MARSCHNER, 1995; MALAVOLTA 

ET AL., 1997; MALAVOLTA, 1980).  

O fósforo é um dos elementos chave no metabolismo energético e biossíntese 

de ácidos nucleicos e membranas, tendo importante papel no balanço de carbono e 

na regulação de várias enzimas (RAUSSCH e BUCHER, 2002; VANCE et al., 2003). 

O processo principal de transporte de P no solo é a difusão (NOVAIS e 

SMYTH, 1999). A manutenção de boa difusão de P no solo depende da sua 

umidade (RUIZ, 1986). 

Alguns autores como, DURRANT (1958), TURKIEWICZ (1976), GEORGE et 

al. (1978), VIEIRA et al. (1987) e BOLLAND et al. (1989) observaram que, a 

aplicação de P à planta-mãe aumenta o conteúdo de P da semente produzida. 

 Além disso, o fósforo é um nutriente que estimula bastante o desenvolvimento 

de raízes, especialmente das secundárias, que são bastante importantes para a 

absorção de água e nutrientes (RAIJ, 1991; TAIZ; ZEIGER, 2004). 

A deficiência de boro aumenta na presença de calagem excessiva, ou em 

solos pobres em matéria orgânica, principalmente em regiões sujeitas a períodos de 

chuvas intensas e solos arenosos (STAUT e KURIHARA, 2001). 

O B disponível do solo é resultado quase que totalmente da mineralização da 

matéria orgânica, numa amplitude que varia de 0,1 a 2 mg/dm3 de B (DANTAS, 

1991). 

 O algodoeiro é uma planta sensível à deficiência de boro. Em conjunto com a 

calagem a planta responde fortemente à aplicação desse nutriente em solos 

deficientes (MALAVOLTA, 1987). 

O boro é essencial à formação dos tecidos meristemáticos e tem influência no 

desenvolvimento de raízes e na absorção de nutrientes. Sua deficiência durante o 

florescimento do algodoeiro pode aumentar a queda de frutos, reduzir a 

produtividade e a qualidade da fibra (CARVALHO et al., 2007). 

Dentre os micronutrientes, tem-se observado que o boro (B) é o mais limitante 

para a cultura do algodoeiro, havendo respostas à adubação, sobretudo nas regiões 

com alto potencial produtivo e solos arenosos, com baixo teor de matéria orgânica e 

áreas com calagem excessiva e sem histórico de aplicações de B nas últimas safras 

(CARVALHO et al., 2007). 

O funcionamento e manutenção da integridade da membrana celular também 

são controlados pela concentração de B (Pollard et al., 1977; Tanada, 1983), 
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podendo afetar significativamente a absorção iônica da membrana em situação de 

carência de B, o que prejudica a absorção de outros nutrientes, como o K e P 

(MARENCO, 2005) e também prejudica a extrusão de H+ por reduzir a atividade da 

ATPase (DUGGER, 1983). 

No que se refere ao Zn, a sua função básica está relacionada à atividade e 

composição enzimática, manutenção da integridade das membranas, síntese de 

proteínas, síntese do triptofano, síntese da auxina e produção de sementes 

(MENGEL; KIRKBY, 1987). O Zn atua como ativador de várias enzimas e como 

componente estrutural de outras, assim como de estruturas celulares. É considerado 

elemento essencial para a síntese do triptofano, que, por sua vez, é o precursor do 

ácido indol acético, o qual é um dos responsáveis pelo aumento do volume celular 

(VALE 2000). 

Esse nutriente é pouco móvel nas plantas e é absorvido pelas folhas como 

Zn+2 podendo chegar aos frutos e às regiões em crescimento, porém nem sempre 

em quantidades suficientes. Há evidência de que também pode ser absorvido como 

quelato, como foram observados quelatos de Zn aplicados. 

Dentre os micronutrientes, o zinco é o que mais frequentemente se mostra 

deficiente em solos brasileiros (RIBEIRO e SANTOS, 1996).  

A mobilização deste micronutriente ocorre durante o processo de germinação, 

e sementes carentes em zinco originam plantas deficientes em zinco. O suprimento 

deste micronutriente se dá por translocação das reservas das sementes ou absorção 

pelas raízes (RIBEIRO E SANTOS, 1996). 

A aplicação e doses adequadas de zinco nas sementes proporcionam 

substancial aumento do teor deste nutriente. A planta bem nutrida com este 

micronutriente poderá apresentar aumento no desenvolvimento inicial, em condições 

adversas e em solos carentes de zinco. Além disso, poderá ser evitada a adubação 

no solo e via foliar, consequentemente ocorrendo redução nos custos de produção 

(TUNES, 2011). 

A reserva inicial de zinco da semente pode ser significativamente aumentada 

sem prejuízos à germinação e ao vigor. Doses elevadas (consideradas tóxicas) de 

zinco no tratamento de sementes irão produzir plantas com o sistema radicular e 

parte aéreas menores. 

O fornecimento dos micronutrientes através do tratamento de sementes é 

uma forma e eficiente, em virtude das pequenas quantidades exigidas pelas plantas, 
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melhor uniformidade de distribuição, menor custo de aplicação e também garantia 

de nutrição da planta no estágio inicial de crescimento, no qual o sistema radicular é 

pouco desenvolvido, afetando a absorção do nutriente no solo (BONECCARRÉRE et 

al., 2004). 

Disponível na fase inicial de crescimento da cultura, principalmente no estádio 

vegetativo, o elemento zinco, aplicado na semente, tem a função de estimular o 

desenvolvimento radicular e após, translocar esse elemento via xilema para as 

demais partes da planta (OHSE et al., 2000). 

O tratamento de sementes é uma realidade para o aumento do desempenho 

das sementes, principalmente daquelas espécies, variedades e híbridos de alto 

valor. Esse processo envolve produtos, formulações, combinações, “coatings” e 

equipamentos. A importância do tratamento é proteger as sementes e aumentar seu 

desempenho no campo, sendo no estabelecimento inicial (semeadura e germinação) 

ou durante seu ciclo vegetativo. Algumas preocupações do tratamento de sementes 

são a fitotoxicidade dos produtos aplicados às sementes, sejam eles biológicos ou 

químicos e o impacto dos produtos no ambiente. Misturas mais complexas, como 

combinações de fungicidas, inseticidas, inoculantes, micronutrientes, herbicidas e 

protetores biológicos e coatings estão cada vez mais sendo aprimorados para 

garantir a qualidade da semente (BAUDET, 2006). 

O recobrimento de sementes com polímeros film coating é uma técnica com 

desenvolvimento adaptado de indústrias farmacêuticas (TAYLOR et al., 1997) e tem 

como objetivo, melhorar a aderência do tratamento químico nas sementes e 

possibilitar a redução das dosagens dos produtos (SAMPAIO & SAMPAIO, 1994). O 

benefício desejado ao recobrir sementes é fornecer uma unidade de semente auto-

suficiente com melhora de um microambiente para germinação e desenvolvimento 

das plântulas (HATHCOCK et al., 1984). 

Outro agravante a ser considerado com relação ao tratamento de sementes, 

são as condições de armazenamento que nem sempre são ideais, ficando as 

sementes expostas às condições naturais de armazém sob altas temperaturas e 

umidade relativa às quais podem comprometer seu desempenho fisiológico (DAN et 

al., 2011). 

Durante o armazenamento sob condições não controladas, as sementes 

estão expostas a oscilações de temperatura e umidade relativa, ao ataque de pragas 

e fungos de armazenamento, o que pode contribuir para a redução da qualidade das 
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mesmas. Assim, o tratamento de sementes com fungicidas e polímeros pode 

contribuir para a redução destes efeitos nocivos, contribuindo para a manutenção da 

qualidade das sementes, durante o período que as mesmas permanecem em 

repouso seminal (PEREIRA et al., 2005; KARAM et al., 2007). 

O conhecimento prévio do potencial de armazenagem de um lote de 

sementes é muito importante para a indústria de sementes. Dentre as inúmeras 

etapas que as sementes passam após a colheita, o armazenamento constitui na 

etapa obrigatória de um programa de produção, assumindo um importante papel, 

principalmente no Brasil, devido às condições climáticas. É nessa fase que os 

agricultores necessitam ter cuidados especiais visando à preservação da qualidade, 

diminuindo a velocidade do processo deteriorativo e o problema de descarte de lotes 

(MACEDO et al., 1998). 

Na produção de sementes, as diferentes etapas não devem ser consideradas 

de forma isoladas, pois é o conjunto de práticas ou a associação de etapas que 

determinam a obtenção de sementes de alta qualidade (VILLELA e PERES, 2004). 

O armazenamento de sementes constitui-se em um conjunto de 

procedimentos voltados à preservação de sua qualidade, no intuito de proporcionar 

um ambiente no qual as mudanças fisiológicas, bioquímicas e sanitárias sejam 

mantidas em um nível aceitável. No entanto, vale ressaltar que o processo de 

deterioração das sementes é inevitável, mesmo quando colocadas em ambientes 

adequados a sua preservação. A qualidade das sementes não melhora durante o 

armazenamento, portanto, sua qualidade inicial é de fundamental importância para 

manutenção da germinação e do vigor. Como a longevidade é uma característica 

genética inerente à espécie, somente a qualidade inicial das sementes e as 

condições do ambiente de armazenamento podem ser manipuladas (AGRINOVA, 

2000). 

Para que haja uma boa qualidade é necessário melhorar os índices de 

aproveitamento com o monitoramento de todas as etapas do processamento, 

efetuando as práticas necessárias no momento certo e armazenando as sementes 

em condições adequadas de temperatura e umidade relativa do ar (SANTOS et al., 

1998). 

Como as sementes de algodão são ricas em óleo, exigem cuidados especiais 

durante o período de conservação, para que mantenham a qualidade (MEDEIROS 

FILHO et al., 1996). 
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A longevidade das sementes é influenciada por características físicas, 

fisiológicas e sanitárias e pelas condições de armazenagem, sobretudo teor de água 

da semente e temperatura do ambiente. Dependendo da qualidade inicial das 

sementes e das condições de armazenamento, poderá ocorrer preservação da 

qualidade fisiológica ou intensificar o processo de deterioração das mesmas. A 

redução do teor de água das sementes e da temperatura do ambiente, associado ao 

tratamento químico tende a prolongar a longevidade das mesmas. No entanto, a 

combinação de alto teor de água e temperatura elevada são condições favoráveis 

para a proliferação de fungos e infestação de insetos, ocasionando redução do vigor 

e consequentemente a perda de viabilidade (CARVALHO e NAKAGAWA, 2012; 

FERREIRA e BORGHETTI, 2004). 

A temperatura e a umidade do ar são os principais fatores ambientais 

relacionados às alterações bioquímicas, fisiológicas e genéticas que ocorrem nas 

sementes durante o armazenamento (Roos, 1986). A umidade relativa do ar tem 

estreita relação com o teor de água da semente, que por sua vez, governa a 

ocorrência dos diferentes processos metabólicos que ela pode sofrer, enquanto que 

a temperatura afeta a velocidade com que os processos bioquímicos ocorrem e 

interferem, indiretamente, sobre o teor de água das sementes (Bewley & Black, 

1994). 

A umidade relativa do ar é mais importante que o fator temperatura. Quando a 

umidade relativa é baixa (20% a 60%), ocorre à conservação do poder germinativo 

das sementes mesmo sob temperaturas mais altas. De modo geral, as sementes 

armazenadas conservam-se bem durante seis meses a um ano, quando estão em 

equilíbrio com a umidade relativa inferior a 65%. Sendo assim, para um 

armazenamento seguro, deve-se considerar um teor máximo de água de 11% para 

sementes de algodão (Toledo & Marcos Filho, 1977). 
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CAPITULO I 

 

RECOBRIMENTO DE SEMENTES DE ALGODÃO COM FÓSFORO: 

EFEITOS IMEDIATOS E APÓS O ARMAZENAMENTO 
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RESUMO 

 
 

ABREU JÚNIOR, J.S, Recobrimento de sementes de algodão com fósforo: 
efeitos imediatos e após o armazenamento.2014.122f. Tese (Doutorado) – 
Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de sementes. Universidade 
Federal de Pelotas, Pelotas-RS. 
 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de sementes e plântulas de 
algodão recobertas com fósforo, através dos atributos fisiológicos antes e após o 
período de 120 dias de armazenamento. Para o tratamento das sementes, utilizou-
se Fitina, juntamente com inseticida, fungicida, polímero e água, o volume de calda 
utilizado foi de 20 mL kg-1 de semente. Foram testadas cinco doses, sendo elas: 0,0; 
5,0; 10,0; 15,0; e 20,0 g.kg-1 de sementes. As avaliações nas sementes e plântulas, 
antes do período de armazenamento, foram germinação, primeira contagem de 
germinação, envelhecimento acelerado, comprimento da parte aérea e raiz, massa 
seca da parte aérea e raiz, altura de planta, taxa de crescimento da cultura, taxa de 
assimilação líquida, taxa de crescimento relativo, área foliar, índice de velocidade de 
emergência e emergência a campo. Após o armazenamento em condições 
ambientais não controladas (temperatura e umidade relativa do ar), foi determinado 
o teor de água e avaliada a qualidade das sementes e plântulas pela germinação, 
primeira contagem de germinação, envelhecimento acelerado, comprimento da parte 
aérea e raiz, massa seca da parte aérea e raiz, altura de planta, índice de 
velocidade de emergência e emergência a campo. Utilizou-se o delineamento 
experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições. Concluiu- se que o 
tratamento de sementes de algodão com Fitina incrementou o comprimento e a 
massa seca da parte aérea, porém reduziu a massa seca de raiz e de plântulas 
antes do armazenamento. Também ocorreu um aumento na percentagem de 
germinação, primeira contagem de germinação, índice de velocidade de 
germinação, envelhecimento acelerado, comprimento de raiz, emergência a campo, 
antes e após 120 dias de armazenamento.  
 
 
Termos para indexação: Gossypiuum hirsutum, revestimento, macronutriente. 
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ABSTRACT 
 
 
ABREU JR, J.S, Coating cottonseed with phosphorus: immediate effect and 

after storage. 2014. 122 pages. Thesis (PhD) - Seed Science and Technology 

Program. Federal University of Pelotas, Pelotas-RS.  
 
 
The objective of this study was to evaluate the performance of seeds and seedlings 
of cotton coated with phosphorus through physiological attributes before and after 
120 days of storage. For seed treatment, the Phytin was used together with 
insecticide; fungicide; polymer and water. The spray volume used was 20 ml kg-1 of 
seed. Five doses were tested, namely: 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20,0 g.kg-1 seed. The 
performance of seeds and seedlings before the storage period was analyzed by 
germination, first count of germination, accelerated aging , shoot length and root dry 
weight of shoot and root, plant height , growth rate culture, net assimilation rate , 
relative growth rate , leaf area index, speed of emergence and emergency field. After 
storage under environmental conditions ( temperature and relative humidity ) the 
seed moisture content was determined and the physiological quality was evaluated 
through germination , first count of germination, accelerated aging , length of shoot 
and root, dry mass of shoot and roots , plant height , emergency speed index and 
field emergency. It was used a completely randomized design with four replications. 
It was concluded that increasing Phytin on cotton seed coating helped in greater 
length and dry weight of shoots, but reduced root dry weight and seedling before 
storage. The germination, first count, speed index, accelerated aging, root length, 
field emergency, before and after 120 days of storage were increased. 
 
 
Index terms: Gossypium hirsutum, coating, macronutrient. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O algodoeiro (Gossypium hirsutm, L.) é uma planta da família das Malváceas 

já cultivada na antiguidade, tendo-se encontrado na Índia, assim como no norte do 

Peru, fragmentos de tecidos feitos com sua fibra, que se calculavam, 

respectivamente, a 4000 e 2500 a.c. (CARVALHO, 1996). A fibra é o principal 

produto do algodoeiro e sua pluma, o algodão, é a fibra vegetal mais cultivada pelo 

homem, representando cerca de 74% das fibras naturais utilizadas pela indústria 

têxtil. Atualmente o Brasil ocupa a 3a posição na produção e a 2ª na exportação 

mundial de algodão, que possui alto valor econômico e social para o pais (ANUÁRIO 

BRASILEIRO DO ALGODÃO, 2012).  

A safra de algodão 2013/2014 registrou uma área cultivada no país em 1,095 

milhões de hectares, 22,4% superior aos 894,3 mil hectares cultivados na safra 

2012/2013. Com relação aos números de importação, ressalta-se que o volume de 

pluma a ser internalizado no ano de 2014 em 20,0 mil toneladas. A produção de 

caroço de algodão alcançou 2.523,3 mil toneladas, um acréscimo de 25% em 

relação à safra passada. Merece destaque a informação que a pluma colhida no 

mercado doméstico na safra deverá ser suficiente para abastecer as necessidades 

de consumo da indústria nacional, avaliadas em 900 mil toneladas (CONAB, 2014). 

Nos últimos anos o Brasil passou de importador para exportador da fibra de 

algodão e estão entre os cinco maiores produtores do mundo (FAO, 2011). 

Para produzir 1000 kg/ha de algodão em caroço o algodoeiro extrai do solo 59 

a 85 kg de N, 13 a 25 kg de P2O5, 47 a 69 kg de K2O, 18 a 40 kg de CaO, 8 a 31 kg 

de MgO, 4 a 7 kg de S, porém, essa quantidade varia intensamente na dependência 

das condições de clima, solo, manejo, cultivar utilizada e produtividade alcançada 

(STAUT, 1996; STAUT E KURIHARA, 2001; THOMPSON, 1999; FURLANI JUNIOR, 

et al., 2001; FERREIRA, 2005). 

A taxa de utilização de sementes na cultura do algodão na safra 2012/2013 foi 

de 57%. (ABRASEM, 2013) o que equivale a uma área de 505.419 ha da área total 

semeada. 

O algodoeiro é produzido em mais de 60 países, todavia, somente cinco 

deles, China, Índia, Estados Unidos, Paquistão e Brasil, são responsáveis por 

aproximadamente 80% da produção mundial. Apesar da qualidade e multiplicidade 

de uso de suas sementes (óleo, proteína, celulose, fertilizante) o algodoeiro é 
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cultivado essencialmente para a produção de fibras. Além disso, é também a 

segunda cultura mais importante na produção de óleo. Atualmente, a fibra de 

algodão contribui com cerca de 50% do consumo mundial de fibras (CHIAVEGATO; 

SALVATIERRA; GOTARDO, 2009). Apesar de seu pequeno requerimento pelos 

vegetais, o fósforo é um dos nutrientes aplicados em maiores quantidades nos solos 

brasileiros, o que é consequência de sua baixa disponibilidade natural e grande 

afinidade da fração mineral por este elemento, retirando-o da solução 

(adsorção/precipitação) e fazendo com que a concentração de equilíbrio seja muito 

baixa, tornando-se um dos fatores mais limitantes da produção em solos tropicais; 

portanto, a adubação fosfatada é imprescindível para a obtenção de produções 

satisfatórias das diversas culturas (CARVALHO et al., 2005). 

São várias as funções que o fósforo desempenha nas plantas. Participa dos 

processos metabólicos, da transferência de energia, da fase inicial das partes 

reprodutivas, do desenvolvimento radicular e da formação de frutos e sementes 

(RAIJ, 1991). Participando com cerca de 2g kg-1 do peso da matéria seca 

(SCHAACHTMAN, 1998), sendo que em soja, há uma imobilização média de 20 kg 

ha-1 de fósforo em toda sua biomassa (NOVAIS et al., 2007). 

São diversas as formas nas quais os fertilizantes fosfatados são usados no 

solo, tais como: o fosfato monoamônico (MAP), fosfato diamônico (DAP), 

superfosfato triplo e superfosfato simples. Porém, em termos de eficiência e 

disponibilidade à cultura, há uma fonte ainda mais rica em fósforo que se destaca 

das demais, a fitina. 

As reservas de fósforo nas plantas são geralmente na forma de fitatos, que 

nada mais são do que sais do ácido fítico (mioinositol do ácido hexafosfórico), logo, 

quando sais de cálcio e magnésio ligam–se no ácido fítico, ocorre à formação da 

fitina. O fosfato de reserva da planta está como fitina nas sementes e frutos e, na 

forma inorgânica, nos tecidos vegetativos (BUTLER e JONES, 1973). A 

concentração de fósforo fítico em grãos de cereais é relativamente alta, 

representando cerca de 70% e 80% do fósforo total, enquanto que em leguminosas, 

esse valor não ultrapassa 50% (COMMON, 1940). Nas plantas deficientes, são 

principalmente os níveis de fósforo das reservas que decrescem (MENGELl & 

KIRBY, 1987). O farelo do arroz é rico em fitina, o qual possui, de 9,5% a 14,5% do 

mesmo em sua constituição total (AMATO, 2004). 
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É consenso entre pesquisadores de que o fornecimento dos nutrientes 

através do tratamento de sementes é a forma mais eficiente, em virtude da melhor 

uniformidade de distribuição, menor custo de aplicação e também pela garantia da 

nutrição no estádio inicial de crescimento onde o sistema radicular é pouco 

desenvolvido, afetando a aquisição do nutriente no solo (BONECCARRÉRE et al. 

2004). Entretanto, ressalta-se a importância de ter certeza de que os produtos foram 

bem aplicados e houve distribuição adequada do produto para que desempenhe seu 

papel (BAUDET e PESKE, 2007), assim uma camada fina e uniforme de polímero é 

aplicada junto com o tratamento químico das sementes, sendo esse material protetor 

aplicado em quantidade tão precisa e com mínimo impacto sobre o ambiente, que 

tem se tornado uma tecnologia altamente eficiente na proteção das sementes, o que 

fez com que a indústria química dos polímeros apresentasse o maior crescimento da 

última década (LEVIEN, PESKE; BAUDET, 2008). 

O recobrimento de sementes com polímeros film coating é uma técnica com 

desenvolvimento adaptado de indústrias farmacêuticas (TAYLOR et al., 1997) e tem 

como objetivo, melhorar a aderência do tratamento químico nas sementes e 

possibilitar a redução das dosagens dos produtos (SAMPAIO & SAMPAIO, 1994). O 

benefício desejado ao recobrir sementes é fornecer uma unidade de semente 

autossuficiente com melhora de um microambiente para germinação e 

desenvolvimento das plântulas (HATHCOCK et al., 1984). De acordo com SCOTT 

(1989), a aplicação da técnica de recobrimento permite a oportunidade de 

acondicionar e influir sobre a semente, o solo ou a superfície comum a ambos. 

O tratamento químico de sementes associado ao revestimento com 

polímeros, tem recebido especial atenção nos últimos anos, sendo que, no Brasil, 

para as grandes culturas, é considerada uma nova tecnologia, pela falta de muitas 

informações técnico científicas (BAYS et al., 2007). 

No tratamento químico de sementes de algodão (LIMA et al., 2003b), feijão 

(CLEMENTE et al., 2003), soja (LIMA et al., 2003c) e tomate (LIMA et al., 2003a), a 

adição de polímeros não prejudicou a ação dos fungicidas utilizados sobre os fungos 

associados às sementes ou ao solo, além de propiciar incremento na germinação de 

sementes. 

 Portanto, se faz necessário o emprego de novas técnicas que contribuam 

para uma melhor aderência dos produtos fitossanitários aplicados às sementes, 



31 

 

levando a uma melhoria de seu comportamento e do desempenho a campo, que 

possam trazer significativas contribuições para o agricultor (TRENTINI et al. 2005). 

Durante o armazenamento sob condições não controladas, as sementes 

estão expostas a oscilações de temperatura e umidade relativa, ao ataque de pragas 

e fungos de armazenamento, o que pode contribuir para a redução da qualidade das 

mesmas. Assim, o tratamento de sementes com fungicidas e polímeros pode 

contribuir para a redução destes efeitos nocivos, contribuindo para a manutenção da 

qualidade das sementes, durante o período que as mesmas permanecem em 

repouso seminal (Pereira et al., 2005; Karam et al., 2007). Dessa forma, o principal 

objetivo do armazenamento é a manutenção da qualidade fisiológica das sementes 

reduzindo ao mínimo a deterioração (BAUDET e VILLELA, 2006). 

O potencial de armazenamento das sementes pode ser influenciado por 

vários fatores, desde a fase de produção no campo, procedimentos de colheita e 

processamento, no entanto, todo investimento empregado nessas etapas pode ser 

desperdiçado se não utilizar práticas adequadas de armazenamento que 

proporcionem melhores condições de preservá-las. Nesse sentido, é importante 

reduzir o teor de água das sementes porque irá minimizar a atividade respiratória, 

reduzir o consumo das reservas e consequentemente irá conservá-las por mais 

tempo, principalmente, se mantidas em ambiente com controle de temperatura e 

umidade relativa do ar (MENEZES e VILLELA, 2009). 

Os objetivos deste trabalho foram avaliar o efeito do recobrimento de 

sementes de algodão com fitina sobre os atributos fisiológicos e o crescimento inicial 

das plântulas antes e depois do armazenamento por 120 dias em condições 

ambientais não controladas. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido no Laboratório Didático de Análise de Sementes 

(LDAS) do Departamento de Fitotecnia da Faculdade de Agronomia “Eliseu Maciel” 

(FAEM), Universidade Federal de Pelotas (UFPel), localizado no município de Capão 

de Leão, RS. Foram utilizadas sementes de algodão da cultivar BRS 286 (ciclo de 

140 a 160 dias e de porte baixo a médio) cedidas pela Fundação Bahia – Luís 

Eduardo Magalhães/BA. No momento da instalação do estudo a cultivar apresentava 

germinação de 88%. 

Os tratamentos consistiram da aplicação de fósforo, na fonte de fitina em 

diferentes doses, combinados com a adição de polímero (Colorseed HE® + fungicida 

maxin-XL® + inseticida Cruise 350 FS®). Os tratamentos foram:  

Testemunha semente nua (T0);  

Testemunha semente + fungicida (F) + inseticida (I) + polímero (P) (T1);  

 5,0 g kg-1 de semente de fitina + F + I + P (T2);   

10,0 g kg-1 de semente de fitina + F + I + P(T3);  

15,0 g kg-1 de semente de fitina + F + I + P (T4); e 

20,0 g kg-1 de semente de fitina + F + I + P (T5).  

A ordem de aplicação dos produtos sobre as sementes consistiu em: fungicida 

Maxin-XL® na dose de 2 ml kg-1 de semente + inseticida Cruiser 350 FS® na dose de 

4 ml kg-1 de sementes. Para o recobrimento das sementes foi utilizado o polímero 

Colorseed HE® na dose de 4 ml kg-1 de semente, totalizando um volume de calda de 

20 ml kg-1 de semente. 

O recobrimento foi realizado conforme a metodologia descrita por NUNES 

(2005), onde se utilizou o método manual usando-se sacos de polietileno. Para isso, 

o inseticida, fungicida, fitina e polímero, foram colocados diretamente no fundo do 

saco plástico, até uma altura de aproximadamente de 0,15 metros. Logo após 

colocou-se 1 kg de semente no interior do saco plástico, sendo as mesmas agitadas 

por 3 minutos. Na sequência, as sementes foram colocadas para secar em 

temperatura ambiente durante 24 horas. Essa técnica foi realizada sucessivas vezes 

até se obter a quantidade necessária de sementes para cada tratamento. 

Após o tratamento, parte das sementes foi submetida à avaliação da 

qualidade fisiológica inicial e a outra parte foi dividida em amostras de 100g e 

acondicionada em embalagem de papel com espessura de 0,125 mm e 
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armazenadas em ambiente natural (não controlado) cuja temperatura média foi de 

22,3°C e umidade relativa de 78,4% para serem avaliadas aos 120 dias, sendo que 

as mesmas ficaram armazenadas desde novembro de 2012 a março de 2013. Foi 

determinado o teor de água das sementes inicialmente e no final do período de 

armazenamento. Para a avaliação da qualidade fisiológica das sementes realizou-se 

os testes de germinação, vigor e desenvolvimento de plântulas como descrito a 

seguir: 

Teste de germinação (G): Foi realizado utilizando-se 200 sementes por 

tratamento, semeadas em papel Germitest e umedecido com água destilada 

equivalente a três vezes o peso do papel seco, sendo posteriormente mantidas em 

germinador regulado a 25 °C. As contagens foram feitas aos quatro e doze dias 

após a semeadura conforme prescreve Brasil (2009). 

Primeira contagem de germinação (PCG): realizado conjuntamente ao teste 

de germinação, sendo a contagem das plântulas normais executada aos quatro dias 

após o início do teste. Os resultados foram expressos em porcentagem de plântulas 

normais.  

Envelhecimento acelerado (EA): realizado de acordo com a metodologia 

proposta pela Associativo off Oficial Sede analista - AOSA (1983) e descrita por 

MARCOS FILHO (1999). Foram distribuídas 200 sementes sobre uma de alumínio 

fixada em caixas plásticas do tipo gero adicionando-se 40 ml de água destilada, as 

quais foram acondicionadas em incubadora do tipo BOD, a 42 °C, durante 72 horas. 

As sementes foram submetidas ao teste de germinação, descrito anteriormente. A 

avaliação das plântulas normais foi realizada aos 4 dias após a semeadura (BRASIL, 

2009) e os resultados foram expressos em porcentagem de plântulas normais. 

Testes de Comprimento de plântula, Parte Aérea e Raiz (CPT, CR e CP) - 

quatro amostras de 15 sementes de cada tratamento foram distribuídas em papel 

dermites umedecidos com água destilada utilizando-se 2,5 vezes a massa do papel 

seco, e mantido em germinador a 25 °C, por quatro dias (NAKAGAWA, 1999). Sobre 

o dermites umedecido foi traçada uma linha no terço superior, na direção 

longitudinal. O comprimento total de plântula, parte aérea e raízes primárias 

consideradas normais (BRASIL, 2009) foram determinados ao final do quarto dia, 

com o auxílio de régua milimétrica. 

 Emergência em campo (EC): foi realizado em quatro repetições com 50 

sementes para cada tratamento semeadas em canteiros, preenchidos com solo 
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coletado de um horizonte A1 de um Plano solo Aplico estrófico sódico pertencente à 

unidade de mapeamento Pelotas (STRECK et al. 2008). As avaliações foram 

realizadas aos 12 dias após a semeadura, por meio da contagem de plântulas 

emergidas. Os resultados foram expressos em percentagem média de plântulas 

emergidas.  

Índice de velocidade de emergência (IVE): Foi realizado juntamente com o 

teste de emergência com contagem diária das plântulas emergidas e calculado 

através da fórmula proposta por Maguire (1962). 

Teste de massa seca da parte aérea (MSPA) e raiz (MSR): Realizado 

juntamente com o teste de comprimento de plântulas, onde após a mensuração, as 

plântulas foram seccionadas, separando-se a parte aérea do sistema radicular, em 

seguida, o material foi colocado em cápsulas de alumínio, mantido em estufa com 

convecção forçada, regulada a 65ºC, durante 96 h. Posteriormente, foi avaliada a 

massa seca, utilizando-se balança de precisão (0,0001g) e os resultados expressos 

em mg plântula-1, conforme recomendações de NAKAGAWA, (1994). 

Crescimento inicial das plântulas: foi realizada avaliação pelo método 

destrutivo, onde de cada tratamento foram coletadas dos canteiros e, logo em 

seguida, postos em sacos de polietileno com algodão umedecido. A semeadura foi 

realizada no dia 28 de outubro de 2012, realizaram-se três avaliações, aos 7, 14 e 

21 após a emergência (DAE). 

Para avaliação do crescimento inicial das plantas analisaram-se as seguintes 

variáveis:  

Altura de planta (AP): determinada a partir da superfície do solo, aos 7, 14 e 

21 após a emergência (DAE). Sendo medida por uma régua milimétrica e o 

resultado, obtido em centímetros.  

Área foliar (AF): realizadas utilizando o método de determinação fotoelétrico 

(Área Meter, modelo LI – 3100 LI, da LI–Cor. LTDA), que fornece leitura direta em 

centímetros quadrados (cm²).  

Massa seca de parte aérea (MSPA): as partes aéreas das plantas foram 

cortadas na altura do solo e em seguida, colocadas em estufa a 60oC, até peso 

constante, para determinação da biomassa seca e pesada em balança analítica de 

precisão.  

Com os resultados da área foliar e matéria seca da parte aérea das plantas foi 

possível determinar: taxa de crescimento absoluto – TCA (mg pl-1 dia-1); taxa de 
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crescimento relativo – TCR (mg g-1 dia-1); taxa assimilatória líquida – TAL (mg.cm2 

dia-1). Esses resultados basearam-se na metodologia descrita em Gardner et al. 

(1985), em que: TCA = (MS2 – MS1) / (T2 – T1); TCR = (ln MS2 - ln MS1) / (T2 – T1); 

TAL = (MS2 –MS1) / (T2 – T1) * (ln AF2 - ln AF1) / (AF2 – AF1) onde: MS: matéria 

seca, T: tempo, AF: área foliar. 

Determinação:  

Teor de água (TA): determinado antes e após o armazenamento, nas 

sementes pelo método de estufa a 105 ºC ± 3 ºC, por 24 horas, em estufa com 

circulação forçada de ar, utilizando-se quatro repetições de cinco gramas de 

sementes por tratamento, (BRASIL, 2009). 

Análise estatística: Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente 

casualizado, com quatro repetições. Os dados foram analisados quanto à 

normalidade e homocedasticidade e, posteriormente, submetidos à análise de 

variância (p0,05). Sendo significativa a probabilidade “F”, as médias foram 

comparadas por teste de Dunnet comparando com a dose T1 e regressão 

polinomial. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Efeitos Imediatos 

 

Constatou-se que o recobrimento das sementes com fitina não alterou 

significativamente a germinação das sementes de algodão BRS 286, embora houve 

uma clara tendência das sementes recobertas aumentarem em três p.p. a 

germinação, com exceção da dose mais alta (tabela 1).  

  Foi observado que, apesar de os tratamentos entre 5 a 15 g de fitina kg-1 de 

semente apresentaram resultados superiores à testemunha e T1 (fungicida + 

inseticida + polímero), este resultado não apresentou significância estatística.  

  O teste de envelhecimento acelerado (EA) não apresentou diferenças 

significativas entre os tratamentos. 

O teste baseia-se no princípio de que as amostras que apresentarem a maior 

porcentagem de plântulas normais na primeira contagem de germinação são as 

mais vigorosas, indiretamente avaliando a velocidade de germinação (BRASIL, 

2009). Portanto à medida que reduz a resposta das sementes para iniciar o 

processo germinativo apresenta-se menor possibilidade de expressar seu potencial 

fisiológico em produzir plântulas normais, vigorosas e com condições de 

sobreviverem em condições adversas de campo. 

  Foi constatado que o uso de superfosfato simples, fosfato potássico e fosfato 

natural, apesar de propiciar elevação na taxa de crescimento da planta de arroz, 

reduziram significativamente a emergência das plântulas resultantes das sementes 

recobertas (ROS et al., 2000). 

  Os tratamentos com fitina nas doses de 0 e 20g de fitina tenderam a ser 

superiores à testemunha T1 na variável emergência a campo (Tabela 1). Vale 

salientar que a emergência de plântulas é um dos melhores testes para avaliar a 

qualidade fisiológica das sementes, pois o substrato é o solo, o que possibilita a 

lixiviação dos produtos com os quais as sementes foram revestidas. Os outros testes 

de qualidade fisiológica utilizam papel como substrato o que pode ocasionar fito 

toxicidade pôr o produto ficar em torno da semente. 

 Os resultados obtidos não apresentaram diferenças significativas nas 

porcentagens de plântulas emergidas na variável índice de velocidade de 

emergência (IVE) com a aplicação de fitina (Tabela 1). Quando compara-se a 
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testemunha T0 com os tratamentos T2, T4 e T5 verifica-se um aumento de 0,6%, 

3,3% e e 1,7% nos valores dos IVEs respectivamente, o tratamento T3 reduziu em 

5,3% o valor do índice quando comparado a testemunha T0. No que diz respeito ao 

algodão, os resultados obtidos neste trabalho permitem inferir que o recobrimento 

das sementes com fitina favoreceu o IVE da cultura. 

 Tabela 1 Primeira contagem de germinação (PCG), germinação (G), 
envelhecimento acelerado (EA), emergência a campo (EC), índice de 
velocidade de emergência (IVE) de sementes de algodão, após 
recobrimento com diferentes doses de fitina + 2,0 mL de fungicida 
(Maxin-XL®) + 4,0 mL de inseticida (Cruiser 350 FS®) + 8,0 mL de 
polímero + 6,0 mL de H2O kg-1 de semente. FAEM/UFPel, Capão do 
Leão/RS, 2013. 
 

Tratamentos  G (%) ns PCG (%) 
EA (%) 

ns 
EC (%) ns IVE 

T0 88 79 77        88       18,9 

T1 91 83 78 89 18,9 

T2 91 87 79 89 18,3 

T3 91 86 78 91 17,2 

T4 91 * 88 78 91 18,8 

T5 88 82 77 93 18,5 

C.V. (%)  3,45  3,94 3,84  2,6   4,52 

Médias antecedidas por 
*
 e seguidas por 

β
 diferem das doses T0 e T1, respectivamente, pelo teste de 

Dunnet (p≤0,05). 
ns

 variáveis não significativas à probabilidade F (p≤0,05). 

  

 Verificou-se na tabela 2 que nos testes de comprimento da parte aérea (CPA), 

e comprimento de raiz (CR), massa seca de raízes (MSR) não ocorreram diferenças 

significativas entre os tratamentos com diferentes doses de fitina e a testemunhas 

T0 e T1 (fungicida inseticida e polímero). Quando analisado a massa seca da parte 

aérea verifica-se que ocorreu diferença significativa entre a testemunha T0 e o 

tratamento T5, havendo um incremento de 185mg na massa seca da parte aérea 

das plântulas esse valor corresponde a um incremento de 32,74%. 
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Tabela 2 Comprimento de parte aérea (CPA), comprimento radicular (CR), massa 
seca da parte aérea (MSPA) e massa seca de raiz (MSR) de sementes 
de algodão, após recobrimento com diferentes doses de fitina + 2,0 mL 
de fungicida (Maxin-XL®) + 4,0 mL de inseticida (Cruiser 350 FS®) + 8,0 
mL de polímero + 6,0 mL de H2O kg-1 de semente. FAEM/UFPel, Capão 
do Leão/RS, 2013.  

 

Tratamentos 
CPA (cm) 

ns 
CR (cm) 

ns 
 MSPA (mg) 

MSR (mg) 
ns 

T0 5,01 10,99  380 83 

T1 5,08 11,09  461 78 

T2 5,23 11,27  487 77 

T3 5,28 11,31  498 74 

T4 5,18 11,24  484 74 

T5 4,86 10,93  * 565 74 

C.V. (%)  5,35  1,36   8,41  12,6 

Médias antecedidas por 
*
 e seguidas por 

β
 diferem das doses T0 e T1, respectivamente, pelo teste de 

Dunnet (p≤0,05). 
ns

 variáveis não significativas à probabilidade F (p≤0,05). 

 

Em relação às determinações do crescimento inicial não foi constatado 

significância dos tratamentos nas determinações altura de plantas aos 14DAE, e 

área foliar aos 14 e 21 DAE (Tabela 3). No que diz respeito à dose de 20g, 

constatou-se um decréscimo na altura média das plantas de 11,1% e 6,5% inferior 

quando comparado ao tratamento T1, permitindo inferir que a dose de 20g de fitina 

por kg de sementes foi tóxica ao desenvolvimento das plântulas. Este decréscimo 

aos 21 dias após a emergência passou a ser 93% inferior na dose de 20g em 

relação ao tratamentoT1.  
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Tabela 3.   Altura de planta e área foliar de plantas oriundas de sementes de algodão, 
após recobrimento com diferentes doses de fitina + 2,0 mL de fungicida 
(Maxin-XL®) + 4,0 mL de inseticida (Cruiser 350 FS®) + 8,0 mL de 
polímero + 6,0 mL de H2O Kg-1 de semente. FAEM/UFPel, Capão do 
Leão/RS, 2013.  

 

Tratamentos 
Altura de Planta (cm) Área Foliar (cm2) 

7 dias 14 dias ns 21 dias 7 dias 14 dias ns 21 dias ns 

T0 6,45 10,12 13,31 11,06 24,72 31,77 

T1 6,78 10,31 13,21 12,29 24,96 33,43 

T2 * 6,83 10,34 13,04 * 12,01 24,65 33,92 

T3 6,62 10,22 12,89 * 12,34 23,67 34,30 

T4 6,60 10,13 12,69 * 12,35 24,23 33,46 

T5 * 6,03 β 9,93 * 12,03 β 11,45 21,90 30,69 

C.V. (%)  2,96 2,55  2,59  3,7  6,73   7,87 

Médias antecedidas por 
*
 e seguidas por 

β
 diferem das doses T0 e T1, respectivamente, pelo teste de 

Dunnet (p≤0,05). 
ns

 variáveis não significativas à probabilidade F (p≤0,05). 
 

A massa seca (tabela 4) aos 14 DAE apresentou diferença significativa para a 

dose de 20g de fitina quando comparado com a testemunha T1 (fungicida inseticida 

e polímero). A dose de 5g de fitina foi a que apresentou a maior média de massa 

seca aos 14 DAE; porém quando analisado o período de 21 DAE percebe-se que 

ocorreu interação significativa entre as doses de 15 e 20g de fitina com a 

testemunha T1 (fungicida inseticida e polímero).  

Tabela 4 Massa seca (MS) de plantas oriundas de sementes de algodão, após 
recobrimento com diferentes doses de fitina + 2,0 mL de fungicida 
(Maxin-XL®) +4,0 mL de inseticida (Cruiser 350 FS®) + 8,0 mL de 
polímero + 6,0 mL de H2O Kg-1 de semente. FAEM/UFPel, Capão do 
Leão/RS, 2013. 

 

Tratamentos   
Massa seca (mg) 

7 dias ns 14 dias 21 dias 

T0   313  618 1016 

T1   305  587 1010 

T2   298 * 577 963 

T3   292 * 546 970 

T4   282 * 550 * 913 β 

T5   270 * 538 β * 907 β 

C.V. (%)   9,31  4,17  3,49  

Médias antecedidas por 
*
 e seguidas por 

β
 diferem das doses T0 e T1, respectivamente, pelo teste de 

Dunnet (p≤0,05). 
ns

 variáveis não significativas à probabilidade F (p≤0,05). 
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Observa-se na tabela 5 que houve um acréscimo de TCC com o avanço dos 

DAE. A taxa de crescimento da cultura (TCC), equivale ao incremento de material da 

planta entre duas amostragens por unidade de tempo e indica a velocidade média 

de crescimento ao longo do ciclo. O IAF ótimo é alcançado quando a taxa de 

crescimento da cultura (TCC) é máxima (SANTOS & COSTA 1997).  

Verificou-se na Tabela 5 que houve redução da TCR, com o avanço dos DAE. 

Este decréscimo da TCR, com a idade da planta, em parte, é resultado do aumento 

gradativo de tecidos não assimilatórios, de acordo com PINHEIRO et al. (1985), e 

TAIZ & ZEIGER (2009), logo percebe-se uma fase inicial de rápido acúmulo de 

material, seguida de uma com menor incremento. Esse comportamento da TCR 

amplamente reportado na literatura, pode ser explicado pelo aumento da competição 

intraespecífica pelos principais fatores ambientais responsáveis pelo crescimento 

(GAVA et al., 2001). 

Outros autores mostram que a TCR reflete o aumento da matéria seca da 

planta, ou qualquer órgão desta, num intervalo de tempo, sendo função do tamanho 

inicial, ou seja, do material pré-existente, havendo tendência de diminuição da TCR, 

com a idade da planta (BORTOLINI et al. 2002, NTANOS e KOUTROUBAS 2002, 

FALQUETO et al). 

O decréscimo da TCR deve-se à elevação da atividade respiratória, ao auto 

sombreamento, cuja importância aumenta com o avanço do ciclo fenológico da 

planta (URCHEI; RODRIGUES; STONE, 2000) e também ao aumento da massa de 

matéria seca ocasionado pelo acréscimo de componentes estruturais, que não 

contribuem para o crescimento por não serem fotossinteticamente ativos 

(RODRIGUES, 1982). 

Os dados referentes à taxa de assimilação líquida (TAL) (Tabela 5) não 

apresentaram resultados significativos para os períodos avaliados de 14DAE e 

21DAE, Os valores da TAL para todas as doses tenderam a ser inferiores à 

testemunha T0(semente nua) aos 14 dias. A taxa assimilatória líquida (TAL) reflete a 

eficiência do sistema assimilador envolvido na produção de massa seca, estimando 

a fotossíntese líquida (SANTOS & COSTA 1997, FALQUETO et al. 2009). Na 

literatura, existe certa controvérsia entre os estudos sobre TAL (SANTOS et al. 

2006). Alguns autores reportam aumentos de TAL até uma determinada idade da 

planta, enquanto, para outros, não há variações durante o desenvolvimento da 

planta da mesma espécie (FALQUETO et al. 2009). Tais divergências, talvez, sejam 
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devidas à influência de condições climáticas, forma de condução dos experimentos e 

variações intraespecíficas desta taxa, assim como da espécie de planta estudada e 

locais em que foram desenvolvidos os experimentos, sendo que alguns poderiam 

apresentar microclima mais favorável que outros (ROSSETO & NAKAGAWA, 2001). 

Tabela 5 Taxa de crescimento da cultura (TCC), taxa de crescimento relativo 
(TCR) e taxa de assimilação líquida (TAL) de plantas oriundas de 
sementes de algodão, após recobrimento com diferentes doses de fitina 
+ 2,0 mL de fungicida (Maxin-XL®) +4,0 mL de inseticida (Cruiser 350 
FS®) + 8,0 mL de polímero + 6,0 mL de H2O Kg-1 de semente. 
FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 2013.  

 

 Tratamentos 
TCC (mg pl-1 dia-1) TCR (mg pl-1 dia-1) TAL (mg cm-2 dia-1) 

 
14 dias ns 21 dias ns 14 dias ns 21 dias ns 14 dias ns 21 dias  ns 

T0  44 57 97 71 126 99 

T1  40 60 94 78 111 103 

T2  40 55 95 73 111 93 

T3  36 61 90 82 103 104 

T4  38 52 96 72 106 89 

T5  38 53 100 75 116 99 

C.V. (%) 
 

14,79 10,68 15,56 10,72 16,04 9,89 

Médias antecedidas por 
*
 e seguidas por 

β
 diferem das doses T0 e T1, respectivamente, pelo teste de 

Dunnet (p≤0,05). 
ns

 variáveis não significativas à probabilidade F (p≤0,05). 

 
 
3.2 Após Armazenamento 

 

A temperatura e a umidade relativa do ar média verificada no período de 

dezembro de 2012 a março de 2013 durante o de armazenamento das sementes foi 

de 22,12°C e 78,4% respectivamente. A menor temperatura foi de 15,1°C ocorrida 

em 16 de março e a maior foi de 29°C no dia 25 de dezembro de 2012. A umidade 

relativa do ar menor foi em 10 de dezembro de 2012 de 54%, e a maior foi de 94,8% 

no dia 20 de fevereiro de 2013. 

Na Tabela 6 constam os dados de teor de água das sementes, obtidos nas 

análises iniciais e após quatro meses de armazenamento em ambiente não 

controlado. Observa-se que o teor de água das sementes não foi influenciado pela 

aplicação da fitina durante os períodos de armazenamento. As sementes 

apresentaram teor de água, no início do armazenamento, entre 9,5 e 10,0% de 

umidade. Após quatro meses de armazenamento, os teores de água dos diferentes 

tratamentos, apresentaram um aumento máximo de 0,9 p.p. mostrando a tendência 

das sementes armazenadas em condições ambientais em alcançar o equilíbrio 
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higroscópico, com a umidade relativa do meio que as rodeia. A presença do 

polímero no recobrimento das sementes pode ser considerada como uma proteção 

para que não ocorram variações bruscas de absorção de água pelas sementes, em 

períodos com umidade relativa do ar alta e temperatura baixa (Baudet e Villela, 

2006).  

Tabela 6 Teor de água das sementes de algodão, após recobrimento com 
diferentes doses de fitina + 2,0 mL de fungicida (Maxin-XL®) + 4,0 mL 
de inseticida (Cruiser 350 FS®) + 8,0 mL de polímero + 6,0 mL de H2O 
kg-1 de semente. FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 2013.  

 

                  Tratamentos 0 meses 4 meses 

T0 9,5 9,6 

T1 9,6 10,2 

T2 9,5 10,4 

T3 9,6 10,5 

T4 9,6 10,0 

T5 10,0 10,3 

   

A análise estatística dos dados mostrou que não houve diferença significativa 

entre as doses de fitina utilizadas e a variável germinação no recobrimento das 

sementes de algodão BRS 286 (Tabela 7), após o armazenamento. Resultados 

encontrados por outros autores, como YAGI et al., (2006) trabalhando com a cultura 

do sorgo constataram diminuição da percentagem de germinação. TRENTINI et al. 

(2005) trabalhando com a cultura de soja também não encontraram diferenças 

significativas na germinação de sementes recobertas com fungicida. 

Este trabalho concorda com os trabalhos de PIRES et al., (2004) que ao 

realizar tratamento de sementes com fungicidas e polímeros não prejudicou a 

germinação de sementes de feijoeiro durante quatro meses de armazenamento. 

Sementes de milho com alta qualidade fisiológica inicial, tratadas com inseticida, 

fungicida e polímeros, foram armazenadas por seis meses sem prejuízos a sua 

qualidade (PEREIRA et al., 2005). Em sementes de algodão, o tratamento com 

fungicida, inseticida e polímero propiciou sementes com maior porcentagem de 

germinação após nove meses de armazenamento (KUNKUR et al., 2007).  

O teste de primeira contagem da germinação que estima o vigor relativo das 

sementes apresentado na tabela 7, não apresentou diferença significativa quando 

comparado às doses. O teste baseia-se no princípio de que as amostras que 
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apresentarem a maior porcentagem de plântulas normais na primeira contagem de 

germinação são as mais vigorosas, indiretamente avaliando a velocidade de 

germinação (BRASIL, 2009). Portanto à medida que reduz a resposta das sementes 

para iniciar o processo germinativo apresenta-se menor possibilidade de expressar 

seu potencial fisiológico em produzir plântulas normais, vigorosas e com condições 

de sobreviverem em condições adversas de campo. 

Para os tratamentos com fitina as doses de 5, 10, 15 e 20g kg-1 de semente 

com a testemunha T0 pode verificar um aumento de 6,6%, 20,1%, 15,3% e 16,3% 

respectivamente no percentual dos valores do índice de velocidade de germinação 

(tabela 7). Quando analisado as mesmas doses em relação a testemunha T1 

ocorreu uma redução de 9,2% em comparação com o tratamento T2 e e 1% em 

comparação aos tratamentos T4 e T5.  

Há casos em outras espécies, como os encontrados por Santos et al. (2010), 

em B. brizantha cv. arandu, onde observaram que o recobrimento de sementes 

promoveu redução no índice de velocidade de emergência. 

Ao analisar a variável envelhecimento acelerado (tabela 7) constatou-se que 

ocorreram diferença significativa nas doses de 10g e 20g kg-1 de sementes e a 

testemunha T1 (fungicida inseticida e polímero). Para a dose de 10g kg-1 de 

sementes ocorreu uma redução de 12,2% na germinação do teste de 

envelhecimento acelerado, para a dose de 20g kg-1 de sementes ocorreu uma 

redução de 9,5% na germinação do teste de envelhecimento acelerado de sementes 

tratadas com fitina e armazenadas por quatro meses. 

Observa-se que não ocorreu diferença significativa para a variável 

emergência de plântulas. Os dados apresentam um aumento na porcentagem de 

plântulas emergidas para as doses testadas com fitina. ROS et al (2000), ao 

avaliarem o uso de superfosfato simples, fosfato potássico e fosfato natural, 

observaram que apesar de propiciar elevação na taxa de crescimento da planta de 

arroz, houve decréscimo significativo na emergência das plântulas resultantes das 

sementes recobertas com fósforo. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Pires et al. (2004); Oliveira et 

al. (2003), onde verificaram que a porcentagem de germinação não foi reduzida pelo 

recobrimento. 

 

 



44 

 

Tabela 7 Germinação (G), primeira contagem de germinação (PCG), índice de 
velocidade de emergência (IVE), envelhecimento acelerado (EA), 
emergência a campo (EC) das sementes de algodão, após recobrimento 
com diferentes doses de fitina + 2,0 mL de fungicida (Maxin-XL®) + 4,0 
mL de inseticida (Cruiser 350 FS®) + 8,0 mL de polímero + 6,0 mL de 
H2O kg-1 de semente, após 120 dias de armazenamento.  FAEM/UFPel, 
Capão do Leão/RS, 2013.  

 

       Tratamentos G ns PCG ns IVE EA EC ns    

T0 85 82 9,1 64 78    

T1 87 82 12,1 74 84    

T2 89 86 10,3 70 77    

T3 91 86 12,9 65 β 83    

T4 92 88 11,9 70 88    

T5 91 83 11,9 67 β 85    

CV (%) 3,81 4,87 5,54 5,46 5,94    

Médias antecedidas por 
*
 e seguidas por 

β diferem das doses T0 e T1, respectivamente, pelo teste de 

Dunnet (p≤0,05). 
ns

 variáveis não significativas a probabilidade F (p≤0,05). 
 
 

Ao analisar a variável comprimento da parte aérea (Tabela 8), verificou-se 

que ocorreu diferença significativa entre a dose de 15g kg-1 sementes e a 

testemunha T1(fungicida inseticida e polímero). A referida dose aumentou em 24,1% 

o comprimento da parte aérea das plântulas quando comparado com a testemunha 

T1(fungicida inseticida e polímero). 

Para a variável comprimento de raiz (Tabela 8) quando comparados às doses 

com as testemunhas verificou-se que as doses de 5,0g; e 15,0g kg-1 sementes 

apresentaram diferenças significativas quando comparada a testemunha T1 

(fungicida inseticida e polímero). A dose de 5,0g aumentou o comprimento de raiz 

em 13,4% quando comparado com a testemunha T1 (fungicida, inseticida e 

polímero), a dose de 15,0g kg-1 sementes aumentou em 11,8% quando comparado à 

testemunha T1 (fungicida inseticida e polímero). 

Para os dados de massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca de raiz 

(MSR), não ocorreram diferenças significativas entre os tratamentos.  

Após os 120 dias do armazenamento, a redução da viabilidade das sementes 

aumentou, possivelmente devido as sementes terem sido armazenadas sob 

condições adversas por um longo período, expostas à ação da temperatura e 

umidade do ambiente, o que compromete o funcionamento das organelas celulares, 
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fato explicado por Zimmer (2006) que destaca que sementes de baixo vigor 

possuem a maioria das células comprometidas e as organelas ineficientes o que 

ocasiona, tanto redução da germinação, como do vigor das sementes (LUDWIG et 

al, 2011). 

Tabela 8 Comprimento de parte aérea (CPA), comprimento radicular (CR), 
massa seca da parte aérea (MSPA) e massa seca de raiz (MSR) de 
sementes de algodão após recobrimento com diferentes doses de fitina 
+ 2,0 mL de fungicida (Maxin-XL®) + 4,0 mL de inseticida (Cruiser 350 
FS®) + 8,0 mL de polímero + 6,0 mL de H2O kg-1 de semente, após 120 
dias de armazenamento.  FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 2013. 

 

Tratamentos CPA CR   MSPA ns MSR ns 

T0 2,93 8,73   432,42 60,33 

T1 2,82 9,08   415,67 62,75 

T2 2,89 * 10,48 β   435,33 63,50 

T3 2,81 8,95   407,50 63,25 

T4 * 3,50 β * 10,30 β   412,33 56,92 

T5 2,95 9,53   417,22 59,50 

CV (%) 8,57 5,50   5,08 7,91 

Médias antecedidas por 
*
 e seguidas por 

β diferem das doses T0 e T1, respectivamente, pelo teste de 

Dunnet (p≤0,05). 
ns

 variáveis não significativas a probabilidade F (p≤0,05). 
 

4 CONCLUSÕES  

 

1. O recobrimento das sementes de algodão com fósforo, proveniente de 

fitina, promove o aumento da germinação, do vigor pela primeira contagem, 

da matéria seca da parte aérea, comprimento de raiz e do índice de 

velocidade de emergência das plântulas, tanto para os efeitos imediatos 

como dos efeitos latentes. 

2. Pode haver redução no vigor das sementes medido pelo teste de 

envelhecimento acelerado à medida que aumenta a dose de fósforo. 

3. O desenvolvimento das plântulas de algodão não é afetado negativamente 

pelo emprego da técnica de recobrimento das sementes com o polímero 

Colorseed HE®       

 

 

 

 



46 

 

5 REFERÊNCIAS  

 

ANUÁRIO BRASILEIRO DO ALGODÃO. Editora Gazeta Santa Cruz, Santa Cruz do 
Sul-RS, p.14-15, 2012. 
 

ABDULRABMANI, B.; GHASSEMI-GOLEZANI, K.; VALIZADEH, M.; FEIZI ASL, V. 
Seed priming and seedling establishment of barley (Hordeum vulgare L.). Journal Of 
Food, Agriculture & Enviroment, Helsinki, v.5, n.3/4, p.179-184, 2007. 
 

AGUIAR NETTO, A.O.; RODRIGUES; J.D.; PINHO, S.Z. Análise de crescimento na 
cultura da batata submetida a diferentes lâminas de irrigação. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira, Brasília, v.35, n.5, p.901-907, 2000. 
 

AMATO, G. W.; Farelo do arroz: uma nova visão. IRGA, Artigos Técnicos. (2004) 
http://www.irga.rs.gov.br. 
 

ASSOCIATION OF OFFlCIAL SEED ANALYSTS - AOSA. Seed vigor testing 
handbook. East Lansing: AOSA, 1983. 93p. (Contribution, 32). 
 
AVELAR, S.A.G.; BAUDET, L.; LUDWING, PESKE, S.T.; ANHAIA, G.R.; LOPES, 
R.C.; OLIVEIRA, S. Armazenamento de sementes de soja tratadas com fungicida, 
inseticida e micronutriente e recobertas com polímeros liquídos e em pó, Ciência 
Rural, v.41, n.10, out, 2011. 
 
BAUDET, L.; VILLELA, F. A. Armazenamento de Semente. In: Sementes: 
Fundamentos Científicos e Tecnológicos. Ed. PESKE, S. T.; VILLELA, F. A.; 
MENEGHELLO, G. E. Pelotas: UFPEL, 2012, 573p. 

 
BAUDET, L; VILLELA, F.A. Armazenamento de Sementes. In.: PESKE, S.T.; LUCCA 
FILHO. O.A.; BARROS, A.C.S.A. (Ed.). Sementes: fundamentos científicos e 
Tecnológicos, 2. Ed. Pelotas, 2006, p.427-472. 
 
BAYS, R.; BAUDET, L.; HENNING, A. A.; LUCCA FILHO, O. Recobrimento de 
sementes de soja com micronutrientes, fungicida e polímero. Revista Brasileira de 
Sementes, Brasília, v.29, n.2, p.60-67, 2007. 
 
BENINCASA, M.M.P. Análise de crescimento de plantas: noções básicas. 
Jaboticabal: UNESP-Campus de Jaboticabal, 41p. 1988. 
 
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para análise 
de sementes. Brasília, 2009. 399p. 
 
BONNECARRÈRE, R. A. G.; LONDERO, F. A. A.; SANTOS, O.; SCHMIDT, D.; 
PILAU, F. G.; MANFRON, P. A.; DOURADO NETO, D. Resposta de genótipos de 
arroz irrigado à aplicação de zinco. Revista da Faculdade de Zootecnia, 
Veterinária e Agronomia, v.10, p.214 222, 2004. 
BUTLER, G. W.; JONES, D. I. H. Mineral biochemistry of herbage. In: BUTLER, G. 
W.; BAILEY, R. W. (Ed.). Chemistry and biochemistry off herbage. London: 
Academic Press, 1973. p. 127-162. 
 



47 

 

CARVALHO, M. da C. S.; BARBOSA, K. de A.; LEANDRO, W. M. Resposta do 
algodoeiro a doses e modos de aplicação de fósforo em sistemas de plantio direto e 
convencional no cerrado. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ALGODÃO, 5, 2005, 
Salvador. Algodão, uma fibra natural: anais. [S.l.]: Abapa: EMBRAPA: Abrapa: 
Governo da Bahia, 2005. 1 CD-ROM. 
 
CARVALHO, P.P. Manual do Algodoeiro. Lisboa: Instituto de investigação 
Científica Tropical, 1996, 282p. 
 
CONCEIÇÃO, P. M.; VIEIRA, H. D. Qualidade fisiológica e resistência do 
recobrimento de sementes de milho. Revista Brasileira de Sementes, Brasília, v. 
30, n. 3, p. 048-053, 2008. 
 
COMMON, R.H. The phytic acid content of some poultry feeding stuffs. The Analyst, 
London, v. 65, n. 767, p. 79-82, 1940. 
 
CONAB. Central de Informações Agropecuárias: safra de grãos 2014/2013. 
Disponível em <http://www.conab.gov.br/conabweb/download/safra>. Acesso em 30 
de junho de 2014. 
 
CHIAVEGATO, E. J.; SALVATIERRA, D.K.; GOTTARDO, L.C.B. Algodão. In: 
MONTEIRO, J. E. B. A. (Org.). Agrometeorologia dos cultivos: o fator 
meteorológico na produção agrícola. Brasília, D.F.: Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – Instituto de meteorologia, 2009. cap. 1, p.35-49. 
 
COMMON, R.H. The phytic acid content of some poultry feeding stuffs. The Analyst, 
London, v. 65, n. 767, p. 79-82, 1940. 
 
CONAB. Central de Informações Agropecuárias: safra de grãos 2013/2012. 
Disponível em <http://www.conab.gov.br/conabweb/download/safra>. Acesso em 12 
de maio de 2013. 
 
CHIAVEGATO, E. J.; SALVATIERRA, D.K.; GOTTARDO, L.C.B. Algodão. In: 
MONTEIRO, J. E. B. A. (Org.). Agrometeorologia dos cultivos: o fator 
meteorológico na produção agrícola. Brasília, D.F.: Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – Instituto de meteorologia, 2009. cap. 1, p.35-49. 
 
FALQUETO, A. R. et al. Partição de assimilados em cultivares de arroz diferindo no 
potencial de produtividade de grãos. Bragantia, Campinas, v. 68, n. 3, p. 453-461, 
2009. 
 
FAO. Production: Food and agricultural commodities production. Disponível em: 
<http://faostat.fao.org/site/339/default. aspx>. Acesso em: 01 junho 2011.  
 
FERREIRA, G.B.; CARVALHO, M.C.S. Adubação do algodoeiro no Cerrado: Com 
resultados de pesquisa em goiás e Bahia. Campina Grande: Embrapa Algodão, 
2005. 71 p. (Documentos, 138). 
 



48 

 

FRANZIN, M. F., MENEZES, L. M.; BAHRY, A. C; MARCHEZAN, E. Pré – 
germinação de sementes de arroz irrigado CV. IRGA 417 R. Bras. Agrociência, 
Pelotas, v.14, n.1, p.33-47, jan-mar, 2008. 
 
FUNGUETTO, C. I.; PINTO, J. F.; BAUDET, L.; PESKE, S. T. Desempenho de 
sementes de arroz irrigado recobertas com zinco. Revista Brasileira de Sementes, 
Pelotas, v. 32, n. 2, p. 117-123, 2010. 
 
FURLANI JUNIOR, E.; SILVA, N.M.; BUZETTI, S.; SÁ, M.E.; ROSOLEM, C.A.; 
CARVALHO, M.A.C. Extração de macronutrientes e crescimento da cultivar IAC 22. 
Cultura Agronômica, v.1, p.27-43, 2001. 
 

GAVA, G.J.C.; TRIVELIN, P.C.O.; OLIVEIRA, M.W. & PENATTI, C.P. Crescimento e 
acúmulo de nitrogênio em cana-de-açúcar cultivada em solo coberto com palhada. 
Pesq. Agropec. Bras. 36:1347-1354, 2001. 
 
HATHCOCK, A. L.; DERNOEDEN, P. H.; TURNER, T. R.; McINTOSH, M. S. Tall 
frescue and Kentucky bluegrass response to fertilizer and lime seed coatings. 
Agronomy Journal, Madison, v.76, n.3, p.879-883, 1984. 
 
KARAM, D.; MAGALHÃES, P.C.; PADILHA, L. Efeito da adição de polímeros na 
viabilidade, no vigor e na longevidade de sementes de milho. Sete Lagoas: 
Embrapa Milho e Sorgo, 2007. 5p. (Embrapa Milho e Sorgo. Circular Técnica, 94).  
 
KIRKBY, E.A.; RÖMHELD, V. Micronutrientes na fisiologia de plantas: funções, 
absorção e mobilidade. Norcross: International Plant Nutrition Institute 007, 2007. 
24p. (Encarte técnico, informações agronômicas n.18). 
 
KUNKUR, V. et al. Effect of seed coating with polymer, fungicide and insecticide on 
seed quality in cotton during storage. Karnataka Journal of Agricultural Sciences, 
v.20, n.1, p.137-139, 2007. 
 
LUDWING, M.P.; LUCCA FILHO, O.A.; BAUDET, L.; COSTA, L.M.C.; AVELAR, 
S.A.G.; LOPEZ, R.C. Qualidade de sementes de soja armazenadas após 
recobrimento com aminoácidos, polímero, fungicida e inseticida. Revista Brasileira 
de Sementes, vol. 33, nº 3 p. 395 - 406, 2011. 
 
MAGUIRE, J. D. Speed of germination-aid in selection and evaluation for seedling 
emergence and vigour. Crop Science, v.2, n.1, p.176-177, 1962. 
 
MARCOS FILHO, J. Teste de envelhecimento acelerado. In: KRZYZANOWSKI, F.C.; 
VIEIRA, R.D.; FRANÇA-NETO, J.B. (Ed.). Vigor de sementes: conceitos e testes. 
Londrina: ABRATES, 1999. cap.3, p.1-24.  
 
MENGEL, K.; KIRKBY, E. A. Principles of plant nutrition. 4. ed. Bern:International 
Potash Institute, 1987. 687 p. 
 
NAKAGAWA, J. Testes de vigor baseado do desempenho das plântulas. In: 
KRZYZANOWSKI, F. C; VIEIRA, R.D; FRANÇA NETO, J.B. Vigor de sementes. 
Conceitos e Teses. Londrina, 1999. p. 2-1/2-24. 



49 

 

 
NAKAGAWA, J. Testes de vigor baseados na avaliação das plântulas. In: VIEIRA, R. 
D.; CARVALHO, N. M. Testes de vigor em sementes. Jaboticabal: FUNEP, 1994, 
p. 49-85. 
 
NOVAIS, R.F. & SMYTH, T.J. & NUNES, F.N. Fósforo. In: NOVAIS, R.F.; ALVAREZ 
V., V.H.; BARROS, N.F.; FONTES, R.L.F.; CANTARUTTI, R.B. & NEVES, J.C.L. 
Fertilidade do solo. Viçosa, MG, Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2007. 
p.471-537. 

 
NTANOS, D.A.; KOUTROUBAS, S.D. Dry matter and N accumulation and 
translocation for Indica and Japonica rice under Mediterranean conditions. Field 
Crops Research, v.74, p.93-101, 2002. 
 
NUNES, J.C. Tratamento de semente - qualidade e fatores que podem afetar a 
suaperformance em laboratório. Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. 2005. 16p. 
 
OHSE, S.; MARODIM, V.; SANTOS, O. S.; LOPES, S. J.; MANFRON, P. A. 
Germinação e vigor de sementes de arroz irrigado tratadas com Zinco, Boro e 
Cobre. Revista da Faculdade de Zootecnia, Veterinária e Agronomia, 
Uruguaiana, v. 7/8, n. 1, p. 41-50, 2001. 
 
OLIVEIRA, J. A.; PEREIRA, C. E.; GUIMARÃES, R. M.; VIEIRA, A. R.; SILVA, J. B. 
C. Desempenho de sementes de pimentão revestidas com diferentes materiais. 
Revista Brasileira de Sementes, Pelotas, v. 25, n. 2, p. 36-47, 2003. 
 

PEREIRA, A. R.; MACHADO, E. C. Análise quantitativa do crescimento de 
comunidade vegetal. Campinas: Instituto Agronômico, 1987. 33 p. (Boletim técnico, 
114). 
 
PEREIRA, A. R.; MACHADO, E. C. Análise quantitativa do crescimento de 
comunidade vegetal. Campinas: Instituto Agronômico, 1987. 33 p. (Boletim técnico, 
114). 
 
PINHEIRO, B.S., STEINMETZ, S., STONE, L.F., GUIMARÃES, E.P. Tipo de planta, 
regime hídrico e produtividade do arroz de sequeiro. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira, v.20, n.1, p.85-7, 1985. 
 
PIRES, L. L.; BRAGANTINI, C.; COSTA, J. L. S. Armazenamento de sementes de 
feijão revestidas com polímeros e tratadas com fungicidas. Pesquisa Agropecuária 
Brasileira, Brasília, v. 39, n. 7, p. 709-715, 2004. 
 
RAIJ, B. van. Fertilidade do solo e adubação. São Paulo: Ceres; Piracicaba: 
Potafos, 1991. p.181-202. 
 
ROSSETTO, C.; NAKAGAWA, J. Época de colheita e desenvolvimento vegetativo de 
aveia preta. Scientia Agrícola, Piracicaba, v. 58, n. 4, p. 731-736, 2001. 
 
RODRIGUES, S.D. Análise de crescimento de plantas de soja (Glycine Max L. 
Merril) submetidas às carências nutricionais. 1982. 113p. Dissertação (Mestrado em 



50 

 

Agronomia) Curso de Pós-Graduação em Agronomia da Universidade Estadual 
Paulista, Rio Claro. 
 
SANTOS, C.L.D.; BENETT, C.G.S.; SILVA, K.S.; SILVA, L.V. Germinação de 
diferentes tipos de sementes Brachiaria brizantha cv. BRS PIATÃ. Biosci. J., 
Uberlândia, v. 27, n. 3, p. 420-426, May/June2011. 
 
SANTOS, F. C.; OLIVEIRA, J. O.; PINHO, E. V. R. GUIMARÃES, R. M.; VIEIRA, A. 
R. Tratamento químico, revestimento e armazenamento de sementes de Brachiaria 
brizantha cv. Marandu. Revista Brasileira de Sementes, Londrina, v. 32, n. 3, p. 
069-078, 2010. 
 
SANTOS, A. B. et al. A cultura do arroz no Brasil. 2. ed. Santo Antônio de Goiás: 
Embrapa Arroz e Feijão, 2006. 
 
SANTOS, A. B. dos; COSTA, J. D. Crescimento de arroz de sequeiro em diferentes 
populações e irrigação suplementar. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, 
DF, v. 32, n. 10, p. 591-599, 1997. 
 
SCHAHTMAN, D. P.; REID, R. J.; AYLING, S. M. Phosphorus uptake by plants: 
From Soil to Cell. Plant Physiology, v. 116, p. 447-453, 1998. 
 
SCOTT, J. M. Seed coatings and treatments and their effects on plant stablishment. 
Advances in Agronomy, n.42, p.43-83, 1989. 
 
SILVA, J. B. C.; SANTOS, P. E. C; NASCIMENTO, W. M. Desempenho de sementes 
peletizadas de alface em função do material cimentante e da temperatura de 
secagem dos péletes. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 20, n. 1, p. 67-70, 2002. 
 
SLATON, N. S.; WILSON JUNIOR, C. E.; NTAMATUNGIRO, S.; NORMAN, R. J.; 
BOOTHE, D. L. Evaluation of zinc seed treatments for rice. Agronomy Journal, 
Madison, v. 93, n. 1, p. 3-98, 2001. 
 
STAUT, L.A.; KURIHARA, C.H. Calagem e adubação. In: EMBRAPA 
AGROPECUÁRIA OESTE. Algodão: tecnologias de produção. Dourados: 
Embrapa Agropecuária Oeste; 2001. p.103-123.  
 
STAUT, L.A. Fertilização fosfatada e potássica nas características agronômicas e 
tecnológicas do algodoeiro na região de Dourados, MS. Jaboticabal, 1996. 124 f. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinária, 
Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, SP. 
 
STRECK, E.V.; KÄMPF, N.; DALMOLIN, R.S.D.; KLAMT, E.; NASCIMENTO, P.C.; 
SCHNEIDER, P.; GIASSON, E.; PINTO, L.F.S. Solos do Rio Grande do Sul. 2. ed. 
Porto Alegre, EMATER/RS-ASCAR, 2008. 222p. 
 
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 819p. 
 



51 

 

TAYLOR, A. G.; GRABE, D. F.; PAINE, D. H. Moisture content and water activity 
determination of pelleted and film coated seeds. Seed Technology, Lexington, v.19, 
n.1, p.24-32, 1997. 
 
THOMPSON, W. R. Fertilization of cotton for yields and quality. In: CIA, E.; FREIRE, 
E. C.; SANTOS, W. J. Cultura do algodoeiro. Piracicaba: Potafós, 1999. p.94. 
 
TRENTINI, P.; VIEIRA, M. DAS G. G. C.; CARVALHO, M. L. M.; OLIVEIRA, J. A.; 
MACHADO, J. C. Peliculização: desempenho de sementes de soja no 
estabelecimento da cultura em campo na região de Alto Garças. MT. Ciência e 
Agrotecnologia, Lavras, v. 29, n. 1, p. 84-92, 2005. 
 
URCHEI, M.A.; RODRIGUES, J.D.; STONE, L.F. Análise de crescimento de duas 
cultivares de feijoeiro sob irrigação, em plantio direto e preparo convencional.  
Pesquisa Agropecuária Brasileira, 35: 497-506. 2000. 
 
VERTUCCI, C.W. The kinetics of seed imbibition: controlling factors and relevance to 
seedling vigor. In: Stanwood, P.C.; McDonald, M.B. (ed). Seed Moisture. Madison: 
Crop Science society of America, 1989. P.93-115. (CSSA Special Publication, 14). 
 
ZIMMER, P. D. Fundamentos da qualidade de sementes. In: Sementes: 
Fundamentos Científicos e Tecnológicos. Ed. PESKE, S. T.; VILLELA, F. A.; 
MENEGHELLO, G. E. Pelotas: UFPEL, 2012, 573p. 
 

 

 

 

 

 

  



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

RECOBRIMENTO DE SEMENTES DE ALGODÃO COM ZINCO: 

EFEITOS IMEDIATOS E APÓS O ARMAZENAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



53 

 

 
RESUMO 

 
 

ABREU JÚNIOR, J.S, Recobrimento de sementes de algodão com zinco: efeitos 
imediatos e após o armazenamento. 2014. 122f. Tese (Doutorado) – Programa de 
Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de sementes. Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas-RS. 
 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de sementes e plântulas de 
algodão recobertas com sulfato de zinco (ZnSO4), através dos atributos fisiológicos 
antes e após o período de 120 dias de armazenamento, para o que foram testadas 
cinco doses, sendo elas: 0,0; 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 g.kg-1 de sementes. A qualidade 
antes do período de armazenamento foi analisada pelos testes de germinação, 
primeira contagem de germinação, envelhecimento acelerado, comprimento da parte 
aérea e raiz, massa seca da parte aérea e raiz, altura de planta, taxa de crescimento 
da cultura, taxa de assimilação líquida, taxa de crescimento relativo, área foliar, 
índice de velocidade de emergência e emergência a campo. Após o armazenamento 
em condições ambientais não controladas (temperatura e umidade relativa do ar), 
foram utilizados Testes: de germinação, primeira contagem de germinação, 
envelhecimento acelerado, comprimento da parte aérea e raiz, massa seca da parte 
aérea e raiz, altura de plantas, índice de velocidade de emergência e emergência a 
campo. Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente atualizado, com quatro 
repetições. Conclui-se que, o recobrimento de sementes de algodão com ZnSO4 não 
afetam o acúmulo de matéria seca da parte aérea, entretanto, diminui o acúmulo de 
matéria seca das raízes. Todas as doses testadas de ZnSO4 nas sementes de 
algodão, cultivar BRS 286, não prejudicaram a germinação antes e após 120 dias de 
armazenamento. 
 

 
Termos para indexação: Gossypiuum hirsutum, revestimento, micronutriente. 
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ABSTRACT 
 
 
ABREU JR, J.S, Coating of cotton seeds with zinc: immediate effect and after 

storage. 2014. 122 pages. Thesis (PhD)- Seed Science and Technology Program. 

Federal University of Pelotas, Pelotas-RS.  
 
 

The objective of this research was to evaluate the performance of seeds and 
seedlings of cotton coated with zinc sulphate (ZnSO4) before and after 120 days of 
storage. For seed coating was used ZnSO4 as the source of zinc along with the 
insecticide, the fungicide and the polymer, Five doses were tested, namely: 0.0, 3,0; 
6,0, 9,0, 12,0g.kg-1 seeds . The quality before the storage period was analyzed by 
germination, first count of germination, accelerated aging, length of shoot and root,  
dry mass of shoots and roots, plant height, growth rate, net assimilation rate, relative 
growth rate, leaf area index, emergence speed index and field emergency. After 
storage under in uncontrolled environmental conditions (temperature and relative 
humidity), quality was evaluated by testing, germination, first count of germination, 
accelerated ageing , length of shoot and root, dry mass of aerial part and shoot, plant 
height, emergency speed index and field emergency It was used a completely 
randomized design with four replications for statistics. It was concluded that cotton 
seeds coating with ZnSO4 did not affect the accumulation of dry matter of shoots, 
however, decreases the accumulation of dry matter in roots. All tested doses of 
ZnSO4 in cotton seeds cultivar BRS 28 did not affect the germination before and after 
120 days of storage. 
 
 
Index terms: Gossypium hirsutum, coating, micronutrient. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cultivo do algodão é de grande importância social pelo número de 

empregos que gera direta ou indiretamente (PIMENTEL et al., 2008). Dentre os 

principais usos da fibra de algodão, incluem-se móveis estofados, aplicações 

médicas, na indústria automobilística e em várias outras industriais (BRASIL, 2007).  

A cultura do algodão constitui uma atividade agrícola de grande importância 

socioeconômica, especialmente para o Nordeste do Brasil, onde é praticada por 

pequenos agricultores, constituindo-se numa importante fonte de geração de 

emprego e de renda no campo (SILVA et al., 2009). O sucesso da cotonicultura 

deve-se, em parte, ao melhoramento genético dessa cultura. (SOUZA, 2010). 

O algodão é a mais importante das fibras têxteis, naturais ou artificiais, quer 

pelo valor monetário da produção, a multiplicidade de produtos que dele se originam 

e o conforto que proporcionam. O algodoeiro é a planta de aproveitamento mais 

completo e a que oferece a mais variada gama de produtos de utilização universal 

(BALLAMINUT, 2009).  

O solo é a principal fonte de zinco (Zn) para as plantas, porém vários fatores 

podem afetar sua disponibilidade, sendo conveniente sua reposição via tratamento 

de sementes, via aérea e ou via solo. São vários os experimentos que mostram 

diferentes respostas em relação à aplicação do micronutriente entre cultivares, entre 

espécies e entre a forma de aplicação (VOLKWEIS et al., 1983; OHSE et al., 1999; 

OHSE et al., 2000; FAGERIA, 2000; FAGERIA, 2001; MARCHESAN et al., 2001; 

FAGERIA, 2002; OLIVEIRA et al., 2003; BONNECARRÈRE et al., 2004; MORAES et 

al., 2004; FAGERIA e BALIGAR, 2005). 

 Os dados encontrados na literatura indicam que para cada 1.000 kg de 

algodão em caroço produzidos são acumulados cerca 43 a 62 g de zinco 

(MALAVOLTA et al., 1991; STAUT, 1996). O Zn atua como ativador de várias 

enzimas e como componente estrutural de outras, assim como de estruturas 

celulares. É considerado elemento essencial para a síntese do triptofano, que, por 

sua vez, é o precursor do ácido indol acético, o qual é um dos responsáveis pelo 

aumento do volume celular (VALE 2000).  

FONSECA et al. (2008), trabalhando com a cultura do trigo, desenvolveram 

estudos envolvendo a aplicação de zinco em sementes. Sendo assim, a aplicação 

de zinco via semente na cultura do algodão pode vir a ser uma forma adequada e 
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promissora de utilização de micronutrientes. Faz se necessários estudos de 

técnicas, tecnologias, formas, fontes e doses de zinco que suplementem as 

plântulas de algodão desde os estágios iniciais de crescimento, evitando possíveis 

deficiências e consequentemente redução de crescimento e produtividade.  

Durante a etapa de produção de sementes o solo é a principal fonte de zinco 

(Zn) para as plantas, porém, vários fatores podem afetar sua disponibilidade, sendo 

conveniente sua reposição via tratamento de sementes, via aérea e/ou via solo. São 

vários os experimentos que mostram diferentes respostas em relação à aplicação do 

micronutriente entre cultivares, entre espécies e entre a forma de aplicação 

(FAGERIA, 2002; OLIVEIRA et al., 2003; BONNECARRÈRE et al., 2004; MORAES 

et al., 2004; FAGERIA e BALIGAR, 2005). 

Diversos métodos e tratamentos foram desenvolvidos e disponibilizados para 

a melhoria da percentagem, velocidade e uniformidade da germinação e o 

desenvolvimento inicial da cultura, e assim, aumentar a faixa de condições 

favoráveis à germinação.  A quantidade requerida de micronutrientes e sua 

distribuição se tornam críticas em solos em que ocorrem condições adversas para a 

solubilização dos nutrientes, bem como, para o crescimento vigoroso das raízes 

(KIRKBY & RÖMHELD, 2007), tornando, assim, o fornecimento via sementes uma 

forma eficaz e segura de adubação (AVELAR et al., 2011). 

A aplicação de zinco nas sementes tem a vantagem de ser um método eficaz, 

pois assegura a disponibilidade e absorção do nutriente nas fases iniciais de 

crescimento da cultura, uma vez que a plântula não absorve grandes quantidades 

desse elemento do solo, visto que ainda não tem sistema radicular desenvolvido, 

nem área foliar suficiente para absorver o nutriente via pulverização (TUNES, 2012). 

Os objetivos deste trabalho foram avaliar o efeito do recobrimento de 

sementes de algodão com ZnSO4 sobre os atributos fisiológicos e o crescimento 

inicial das plântulas antes e depois de armazenadas. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido no Laboratório Didático de Análise de Sementes 

(LDAS) do Departamento de Fitotecnia da Faculdade de Agronomia “Eliseu Maciel” 

(FAEM), Universidade Federal de Pelotas (UFPel), localizado no município de Capão 

de Leão, RS. Foram utilizadas sementes de algodão da cultivar BRS 286 (ciclo de 

140 a 160 dias e de porte baixo a médio) cedidas pela Fundação Bahia – Luís 

Eduardo Magalhães/BA. No momento da instalação do estudo a cultivar apresentava 

germinação de 88%. 

Os tratamentos consistiram da aplicação de zinco, na fonte de ZnSO4 em 

diferentes doses, combinados com a adição de polímero (Colorseed HE® + fungicida 

maxin-XL® + inseticida Cruise 350 FS®). Os tratamentos foram:  

Testemunha semente nua (T0);  

Testemunha semente + fungicida (F) + inseticida (I) + polímero (P) (T1);  

 3 g de ZnSO4 kg-1 de semente + F + I + P (T2);   

 6 g de ZnSO4  kg-1 de semente + F + I + P(T3);  

 9 g de ZnSO4  kg-1 de semente + F + I + P (T4); e 

12 g de ZnSO4 kg-1 de semente + F + I + P (T5).  

A ordem de aplicação dos produtos sobre as sementes consistiu em: fungicida 

Maxin-XL® na dose de 2 ml kg-1 de semente + inseticida Cruiser 350 FS® na dose de 

4 ml kg-1 de sementes. Para o recobrimento das sementes foi utilizado o polímero 

Colorseed HE® na dose de 4 ml kg-1 de semente, totalizando um volume de calda de 

20 ml kg-1 de semente. 

O recobrimento foi realizado conforme a metodologia descrita por NUNES 

(2005), onde se utilizou o método manual usando-se sacos de polietileno. Para isso, 

o inseticida, fungicida, fitina e polímero, foram colocados diretamente no fundo do 

saco plástico, até uma altura de aproximadamente de 0,15 metros. Logo após 

colocou-se 1 kg de semente no interior do saco plástico, sendo as mesmas agitadas 

por 3 minutos. Na sequência, as sementes foram colocadas para secar em 

temperatura ambiente durante 24 horas. Essa técnica foi realizada sucessivas vezes 

até se obter a quantidade necessária de sementes para cada tratamento. 

Após o tratamento, parte das sementes foi submetida à avaliação da 

qualidade fisiológica inicial e a outra parte foi dividida em amostras de 100g e 

acondicionada em embalagem de papel com espessura de 0,125 mm e 
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armazenadas em ambiente natural (não controlado) cuja temperatura média foi de 

22,3°C e umidade relativa de 78,4% para serem avaliadas aos 120 dias, sendo que 

as mesmas ficaram armazenadas desde novembro de 2012 a março de 2013. Foi 

determinado o teor de água das sementes inicialmente e no final do período de 

armazenamento. Para a avaliação da qualidade fisiológica das sementes realizou-se 

os testes de germinação, vigor e desenvolvimento de plântulas como descrito a 

seguir: 

Teste de germinação (G): Foi realizado utilizando-se 200 sementes por 

tratamento, semeadas em papel Germitest e umedecido com água destilada 

equivalente a três vezes o peso do papel seco, sendo posteriormente mantidas em 

germinador regulado a 25 °C. As contagens foram feitas aos quatro e doze dias 

após a semeadura conforme prescreve Brasil (2009). 

Primeira contagem de germinação (PCG): realizado conjuntamente ao teste 

de germinação, sendo a contagem das plântulas normais executada aos quatro dias 

após o início do teste. Os resultados foram expressos em porcentagem de plântulas 

normais.  

Envelhecimento acelerado (EA): realizado de acordo com a metodologia 

proposta pela Associativo off Oficial Sede analista - AOSA (1983) e descrita por 

MARCOS FILHO (1999). Foram distribuídas 200 sementes sobre uma de alumínio 

fixada em caixas plásticas do tipo gero adicionando-se 40 ml de água destilada, as 

quais foram acondicionadas em incubadora do tipo BOD, a 42 °C, durante 72 horas. 

As sementes foram submetidas ao teste de germinação, descrito anteriormente. A 

avaliação das plântulas normais foi realizada aos 4 dias após a semeadura (BRASIL, 

2009) e os resultados foram expressos em porcentagem de plântulas normais. 

Testes de Comprimento de plântula, Parte Aérea e Raiz (CPT, CR e CP) - 

quatro amostras de 15 sementes de cada tratamento foram distribuídas em papel 

dermites umedecidos com água destilada utilizando-se 2,5 vezes a massa do papel 

seco, e mantido em germinador a 25 °C, por quatro dias (NAKAGAWA, 1999). Sobre 

o dermites umedecido foi traçada uma linha no terço superior, na direção 

longitudinal. O comprimento total de plântula, parte aérea e raízes primárias 

consideradas normais (BRASIL, 2009) foram determinados ao final do quarto dia, 

com o auxílio de régua milimétrica. 

 Emergência em campo (EC): foi realizado em quatro repetições com 50 

sementes para cada tratamento semeadas em canteiros, preenchidos com solo 
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coletado de um horizonte A1 de um Plano solo Aplico estrófico sódico pertencente à 

unidade de mapeamento Pelotas (STRECK et al. 2008). As avaliações foram 

realizadas aos 12 dias após a semeadura, por meio da contagem de plântulas 

emergidas. Os resultados foram expressos em percentagem média de plântulas 

emergidas.  

Índice de velocidade de emergência (IVE): Foi realizado juntamente com o 

teste de emergência com contagem diária das plântulas emergidas e calculado 

através da fórmula proposta por Maguire (1962). 

Teste de massa seca da parte aérea (MSPA) e raiz (MSR): Realizado 

juntamente com o teste de comprimento de plântulas, onde após a mensuração, as 

plântulas foram seccionadas, separando-se a parte aérea do sistema radicular, em 

seguida, o material foi colocado em cápsulas de alumínio, mantido em estufa com 

convecção forçada, regulada a 65ºC, durante 96 h. Posteriormente, foi avaliada a 

massa seca, utilizando-se balança de precisão (0,0001g) e os resultados expressos 

em mg plântula-1, conforme recomendações de NAKAGAWA, (1994). 

Crescimento inicial das plântulas: foi realizada avaliação pelo método 

destrutivo, onde de cada tratamento foram coletadas dos canteiros e, logo em 

seguida, postos em sacos de polietileno com algodão umedecido. A semeadura foi 

realizada no dia 28 de outubro de 2012, realizaram-se três avaliações, aos 7, 14 e 

21 após a emergência (DAE). 

Para avaliação do crescimento inicial das plantas analisaram-se as seguintes 

variáveis:  

Altura de planta (AP): determinada a partir da superfície do solo, aos 7, 14 e 

21 após a emergência (DAE). Sendo medida por uma régua milimétrica e o 

resultado, obtido em centímetros.  

Área foliar (AF): realizadas utilizando o método de determinação fotoelétrico 

(Área Meter, modelo LI – 3100 LI, da LI–Cor. LTDA), que fornece leitura direta em 

centímetros quadrados (cm²).  

Massa seca de parte aérea (MSPA): as partes aéreas das plantas foram 

cortadas na altura do solo e em seguida, colocadas em estufa a 60oC, até peso 

constante, para determinação da biomassa seca e pesada em balança analítica de 

precisão.  

Com os resultados da área foliar e matéria seca da parte aérea das plantas foi 

possível determinar: taxa de crescimento absoluto – TCA (mg pl-1 dia-1); taxa de 
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crescimento relativo – TCR (mg g-1 dia-1); taxa assimilatória líquida – TAL (mg.cm2 

dia-1). Esses resultados basearam-se na metodologia descrita em Gardner et al. 

(1985), em que: TCA = (MS2 – MS1) / (T2 – T1); TCR = (ln MS2 - ln MS1) / (T2 – T1); 

TAL = (MS2 –MS1) / (T2 – T1) * (ln AF2 - ln AF1) / (AF2 – AF1) onde: MS: matéria 

seca, T: tempo, AF: área foliar. 

Determinação:  

Teor de água (TA): determinado antes e após o armazenamento, nas 

sementes pelo método de estufa a 105 ºC ± 3 ºC, por 24 horas, em estufa com 

circulação forçada de ar, utilizando-se quatro repetições de cinco gramas de 

sementes por tratamento, (BRASIL, 2009). 

Análise estatística: Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente 

casualizado, com quatro repetições. Os dados foram analisados quanto à 

normalidade e homocedasticidade e, posteriormente, submetidos à análise de 

variância (p0,05). Sendo significativa a probabilidade “F”, as médias foram 

comparadas por teste de Dunnet comparando com a dose T1 e regressão 

polinomial. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Efeitos imediatos 

 

Na Tabela 1 estão apresentados os dados da germinação onde se constata 

que não houve diferença significativa em relação às doses testadas, embora houve 

uma tendência às doses mais altas apresentarem germinação mais baixa em até 4 

p.p. Os resultados encontrados confirmam os verificados por OHSE et al. (2000) e 

por VIEIRA e MOREIRA (2005) que trabalhando com recobrimento de sementes de 

arroz com zinco e não encontraram diferenças significativas na germinação de 

sementes recobertas com o micronutriente. Resultados similares também foram 

encontrados por FUNGUETO (2006) ao analisar o recobrimento de sementes de 

arroz tratadas com o micronutriente zinco, fungicida e polímero. Resultados 

contrários foram relatados pelos autores YAGI et al., (2006) trabalhando com a 

cultura do sorgo que constataram diminuição da percentagem de germinação, sendo 

o mesmo fato verificado por PEREIRA et al. (2005) em sementes recobertas de 

milho, registrando redução de 2% no potencial germinativo. TRENTINI et al. (2005) 

trabalhando com a cultura de soja também não encontrou diferenças significativas 

na germinação de sementes recobertas com fungicida, O uso de recobrimento de 

sementes, com materiais artificiais (polímero), favorece uma uniformidade de 

aplicação e possibilita o contato do Zn com as primeiras raízes emitidas. Dessa 

forma, supre a necessidade deste micronutriente para um melhor desenvolvimento 

inicial e melhorias no processo germinativo (BARROS et al., 2005). 

Os resultados do teste de primeira contagem da germinação (Tabela 1) 

demonstram que as doses mais altas aplicadas de ZnSO4 de 9,0 e 12,0g kg-1 de 

semente     reduziram significamente a germinação na primeira contagem do teste. A 

dose de 9,0g de ZnSO4 reduziu a germinação do teste de primeira contagem em 

25,5% quando comparado com a testemunha T1 (testemunha com Fungicida, 

Inseticida e Polímero). Analisando o efeito da dose de 12,0g verificou-se uma 

redução de 46,1% em relação à testemunha T1 (Fungicida Inseticida e Polímero).  

O teste baseia-se no princípio de que as amostras que apresentarem a maior 

porcentagem de plântulas normais na primeira contagem de germinação são as 

mais vigorosas, indiretamente avaliando a velocidade de germinação (BRASIL, 

2009). Portanto à medida que reduz a resposta das sementes para iniciar o 
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processo germinativo apresenta-se menor possibilidade de expressar seu potencial 

fisiológico em produzir plântulas normais, vigorosas e com condições de 

sobreviverem em condições adversas de campo. 

Para o teste de envelhecimento acelerado (Tabela 1), as sementes recobertas 

nas doses de 9,0 e 12,0g tratadas com ZnSO4 reduziram significamente o vigor das 

sementes. A dose de 9,0g diminui em 10,3% e a dose de 12,0g em 14,3% a 

germinação das sementes envelhecidas quando comparadas com a testemunha T1.   

Quanto a emergência de plântulas em campo (Tabela 1) pode-se ver que não 

ocorreu diferença significativa para a variável emergência de plântulas. De acordo 

com ALBUQUERQUE et al. (2010), o zinco aplicado nas sementes pode ser 

integralmente absorvido pelas plântulas, especialmente em cultivo em areia que não 

apresenta perdas do nutriente. 

Ao analisar os resultados obtidos verifica-se que não ocorrem diferenças 

significativas nas porcentagens de plântulas emergidas na variável índice de 

velocidade de emergência (IVE) com a aplicação de zinco (Tabela 1). Quando 

compara-se a testemunha T0 com os tratamentos T2 e T5 verifica-se um aumento 

de 5,5%, e 4,6% nos valores dos IVEs respectivamente, os tratamento T3 e T4 

reduziram em 26,6% e 9,4% o valor do índice quando comparado a testemunha T0. 

No que diz respeito ao algodão, os resultados obtidos neste trabalho permitem inferir 

que o recobrimento das sementes com fitina favoreceu o IVE da cultura. Ao analisar 

os resultados da testemunha T1 e os tratamentos percebe-se que ocorre um 

aumento de 2,2% no valor do índice quando comparado ao tratamento T2, em 

relação aos tratamentos T3, T4 e T5 ocorreu uma redução do índice em 29%, 18% e 

100% respectivamente. 
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Tabela 1 Germinação (G), primeira contagem de germinação (PCG), 
envelhecimento acelerado (EA), emergência a campo (EC), índice de 
velocidade de emergência (IVE) de sementes de algodão, após 
recobrimento com diferentes doses de ZnSO4 + 2,0mL de fungicida 
(Maxin-XL®) + 4,0mL de inseticida (Cruiser 350 FS®) + 4,0 mL de polímero 
kg-1 de semente. FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 2013.  

 

Tratamentos  G (%) ns PCG (%) EA (%)  EC (%) ns IVE ns 

T0        88 79 77 89 9,1 

T1 91 83 78 90 9,4 

T2 90 78 75 91 9,6 

T3 90 77 72 91 6,6 

T4 86 * 57 β * 68 β 92 8,2 

T5 86 * 37β * 64 β 91 9,4 

C.V. (%) 3,16   6,66 3,5   2,71 5,48  

Médias antecedidas por 
*
 e seguidas por 

β
 diferem das doses T0 e T1, respectivamente, pelo teste de 

Dunnet (p≤0,05). 
ns

 variáveis não significativas à probabilidade F (p≤0,05). 
 

O comprimento da parte aérea (Tabela 2), foi significamente menor para a 

dose de 12,0g quando comparado à testemunha T1 (fungicida inseticida e polímero). 

Quando se analisa o efeito negativo da dose de 12,0g percebe-se que a mesma 

reduziu em 18,29% o comprimento da parte aérea em relação à testemunha T1 

(fungicida inseticida e polímero).  

A dose de 6,0g reduziu o comprimento de raiz em 16,68% em relação à 

testemunha T1 (fungicida, inseticida e polímero), a dose de 9,0g reduziu em 40,94% 

o comprimento de raiz quando comparado à testemunha T1 (fungicida, inseticida e 

polímero), já a dose de 12,0g que é a maior dose de zinco reduziu o comprimento de 

raiz em 58,55% quando comparado ao T1 (fungicida inseticida e polímero). As 

maiores doses de ZnSO4 foram as que ocasionaram as maiores reduções das 

medias da variável comprimento de raiz.  

O zinco é considerado como um elemento acelerador do crescimento da 

radícula em estudos envolvendo sementes de arroz (OHSE et al., 2000), milho 

(ROSELEM e FRANCO, 2000), sorgo (YAGI et al., 2006), feijão (MARTINEZ et al., 

2005) e trigo (PRADO et al., 2007). No entanto, na pesquisa de Fungueto et al. 

(2010), não ocorreu diferença no desenvolvimento da parte aérea com a utilização 

de diferentes doses de zinco, porém, houve redução no sistema radicular à medida 

que aumentava à dose do micronutriente. 

As doses mais alta de ZnSO4   reduziram significamente a massa seca da 

parte aérea das plântulas de algodão (tabela 2). Na cultura do arroz, FAGERIA e 
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BALIGAR (2005), constataram influência significativa dos níveis de Zn e genótipos 

sobre a massa seca da parte aérea. Contrastando as observações destes autores, 

LEAL et al. (2007) relataram que não houve diferença significativa das doses de Zn 

sobre a massa seca da parte aérea de plântulas de milho. A menor produção de 

massa seca da raiz foi com as doses de 9,0 e 12,0g de ZnSO4 kg-1 de sementes. 

Esse resultado pode ser atribuído à possível toxicidade de zinco, que se caracteriza 

por uma inibição do elongamento radicular e, consequentemente, menor produção 

de massa seca em sementes de arroz (FUNGUETO et al., 2010).   

Tabela 2  Comprimento de parte aérea (CPA), comprimento radicular (CR), massa 
seca da parte aérea (MSPA) e massa seca de raiz (MSR) de sementes de 
algodão, após recobrimento com diferentes doses ZnSO4 + 2,0mL de 
fungicida (Maxin-XL®) +4,0mL de inseticida (Cruiser 350 FS®) + 4,0mL de 
polímero kg-1 de semente. FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 2013. 

 

Tratamentos CPA (cm)  CR (cm)   MSPA (mg) MSR (mg)  

T0 5,00 10,99  380,04 82 

T1 5,41 11,87  461,03 78 

T2 * 5,90 * 11,78  * 571,26 82 

T3 * 5,70 * 9,89 β  * 718,26 β 72 

T4 4,91 * 7,01 β  469,87 
* 49 β 

T5 * 4,42 β * 4,92 β  * 571,43 
* 35 β 

C.V. (%) 4,45   2,0  13,79  12,4  

Médias antecedidas por 
*
 e seguidas por 

β
 diferem das doses T0 e T1, respectivamente, pelo teste de 

Dunnet (p≤0,05). 
ns

 variáveis não significativas à probabilidade F (p≤0,05). 

 

Para a variável altura de plântulas (Tabela 3), analisando os resultados pode-

se notar que ocorreu diferença significativa para à dose de 12,0g de ZnSO4 quando 

comparado à testemunha T1(fungicida, inseticida e polímero), apresentando uma 

redução da altura de plântulas em 5,46%.  

BARBOSA FILHO et al. (1994) e LEÃO (1990) estudando os efeitos da 

aplicação de zinco nas sementes, concluíram que a altura de plântulas foi 

significativamente maior com o fornecimento de zinco através do tratamento das 

sementes. 

Para a variável área foliar (tabela 3), (matéria prima para fotossíntese), das 

plântulas geradas do recobrimento de sementes com ZnSO4 ocorreu diferença 

significativa aos 14 DAE com a utilização da dose de 12,0g de zinco diminuindo a 

área foliar em 13,34% quando comparado à testemunha T1(fungicida inseticida e 

polímero).  
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A não existência de diferenças significativas entre os demais tratamentos 

pode, possivelmente, ser atribuída a inexistência de efeitos imediatos dos 

tratamentos sobre o desempenho das sementes a campo independente do produto 

utilizado.  

Tabela 3  Altura de planta e área foliar oriundas de sementes de algodão, após 
recobrimento com diferentes doses de ZnSO4 + 2,0mL de fungicida 
(Maxin-XL®) +4,0mL de inseticida (Cruiser 350 FS®) + 4,0mL de polímero 
kg-1 de semente. FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 2013. 

 

 Tratamentos 
Altura de Planta (cm) Área Foliar (cm2) 

7 dias 14 dias  21 dias 7 dias 14 dias 21 dias  

T0 6,45 11,12 ns 13,31 11,31 24,72 31,77 ns 

T1 6,78 10,87 12,82 12,26 24,96 33,43 

T2 * 6,72 10,82 12,55 * 13,19 26,49 33,86 

T3 * 6,73 10,86 * 12,50 * 13,17 25,24 32,69 

T4 * 6,71 10,70 * 12,36 12,21 24,10 32,01 

T5 6,41 β 10,65 * 12,34 11,57 21,63 β 31,12 

C.V. (%) 1,4  2,22  2,9  6,37  6,69  8,12  

Médias antecedidas por * e seguidas por β diferem das doses T0 e T1, respectivamente, pelo teste de 
Dunnet (p≤0,05). ns variáveis não significativas à probabilidade F (p≤0,05). 
 
 

A massa seca das plântulas aos 7, 14 e 21 DAE (tabela 4) não apresentou 

diferença significativa para as doses utilizadas quando comparadoa testemunha 

T1(fungicida inseticida e polímero).  

Tabela 4 Massa seca de sementes de algodão, após recobrimento com diferentes 
doses de ZnSO4 + 2,0mL de fungicida (Maxin-XL®) +4,0mL de inseticida 
(Cruiser 350 FS®) + 4,0mL de polímero Kg-1 de semente. FAEM/UFPel, 
Capão do Leão/RS, 2013. 

 

Tratamentos 
  

Massa seca (mg) 

7 dias 14 dias ns 21 dias ns 

T0   298 561 1009 

T1   342 572 989 

T2   * 340 595 990 

T3   * 346 585 969 

T4   325 550 977 

T5   316 532 973 

C.V. (%)   5,89  6,91  3,96  

Médias antecedidas por 
*
 e seguidas por 

β
 diferem das doses T0 e T1, respectivamente, pelo teste de 

Dunnet (p≤0,05).
ns

 variáveis não significativas à probabilidade F (p≤0,05). 
 

A taxa de crescimento absoluta da cultura (TCC) observada na tabela 5, 

representa a quantidade total de matéria seca acumulada e equivale ao incremento 



66 

 

de material da planta entre duas amostragens por unidade de tempo e indica a 

velocidade média de crescimento ao longo do ciclo. O IAF ótimo é alcançado 

quando a taxa de crescimento da cultura (TCC) é máxima (SANTOS e COSTA 

1997).  

A TCR expressa o incremento na massa de matéria seca, por unidade de 

peso inicial, em um intervalo de tempo (REIS e MULLER, 1979). O decréscimo da 

TCR deve-se à elevação da atividade respiratória, ao auto-sombreamento, cuja 

importância aumenta com o avanço do ciclo fenológico da planta (URCHEI; 

RODRIGUES; STONE, 2000) e também ao aumento da massa de matéria seca 

ocasionado pelo acréscimo de componentes estruturais, que não contribuem para o 

crescimento por não serem fotossintéticamente ativos (RODRIGUES, 1982). 

 Os dados referentes à taxa de assimilação líquida (TAL) encontram-se na 

tabela 5 e não apresentaram resultados significativos para os períodos avaliados de 

14DAE e 21DAE. A taxa de assimilação líquida (TAL) reflete a eficiência do sistema 

assimilador envolvido na produção de massa seca, estimando a fotossíntese líquida 

(SANTOS E COSTA 1997, FALQUETO et al. 2009). Na literatura, existe certa 

controvérsia entre os estudos sobre TAL (SANTOS et al. 2006). Alguns autores 

reportam aumentos de TAL até uma determinada idade da planta, enquanto, para 

outros, não há variações durante o desenvolvimento da planta da mesma espécie 

(FALQUETO et al. 2009). Tais divergências, talvez, sejam devidas à influência de 

condições climáticas, forma de condução dos experimentos e variações 

intraespecíficas desta taxa, assim como da espécie de planta estudada e locais em 

que foram desenvolvidos os experimentos, sendo que alguns poderiam apresentar 

microclima mais favorável que outros (ROSETTO e NAKAGAWA 2001). 
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Tabela 5 Taxa de crescimento da cultura (TCC), taxa de crescimento relativo (TCR) 
e taxa de assimilação líquida (TAL) de plantas de algodão oriundas de 
sementes de algodão, após recobrimento com diferentes doses de ZnSO4 
+ 2,0mL de fungicida (Maxin-XL®) +4,0mL de inseticida (Cruiser 350 FS®) 
+ 4,0mL de polímero kg-1 de semente. FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 
2013. 

 

Tratamentos 

TCC (mg pl-1 dia-1) ns 
TCR (mg pl-1 

dia-1) ns 
TAL (mg cm-2 

dia-1) ns 

 14 dias  21 dias   14 dias  
21 dias 

ns 
14 dias  21 dias  

T0  38 64 91 84 107 112 

T1  33 60 73 79  90 101 

T2  37 56 80 73  94  93 

T3  34 55 75 72  90  93 

T4  32 60 75 81  91 106 

T5  31 63 74 87  94 118 

C.V. (%)  19,74 12,96 18,94 14,13 21,53 14,52 

Médias antecedidas por 
*
 e seguidas por 

β
 diferem das doses T0 e T1, respectivamente, pelo teste de 

Dunnet (p≤0,05). 
ns

 variáveis não significativas à probabilidade F (p≤0,05). 
 
 

3.1 Após Armazenamento 

A temperatura e a umidade relativa do ar média verificada no período de 

dezembro de 2012 a março de 2013 durante o de armazenamento das sementes foi 

de 22,12°C e 78,4% respectivamente. Sendo a menor temperatura 15,1°C ocorrida 

dia 16 de março, e a maior foi de 29°C no dia 25 de dezembro de 2012. A umidade 

relativa teve seu menor valor no dia 10 de dezembro de 2012 apresentando um valor 

de 54%, e a maior foi de 94,8% no dia 20 de fevereiro de 2013. 

Na Tabela 6 constam os dados de teor de água das sementes, obtidos nas 

análises iniciais e no armazenamento por quatro meses em ambiente não 

controlado. As sementes apresentaram teor de água, no início do armazenamento, 

entre 9,5 e 10,0% de umidade. Após quatro meses de armazenamento, os teores de 

água dos diferentes tratamentos, apresentaram um aumento de 1 e 4% para os 

valores que apresentavam o menor e maior percentual de umidade antes do 

armazenamento respectivamente, mostrando a tendência das sementes 

armazenadas em condições ambientais em alcançar o equilíbrio higroscópico, com a 

umidade relativa do meio que as rodeia. A presença do polímero no recobrimento 

das sementes pode ser considerada como uma proteção para que não ocorram 
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variações bruscas de absorção de água pelas sementes, em períodos com umidade 

relativa do ar alta e temperatura baixa. (Baudet e Villela, 2006). 

 

Tabela 6  Teor de água (%) das sementes de algodão, após recobrimento com 
diferentes doses de ZnSO4” + 2,0mL de fungicida (Maxin-XL®) +4,0mL de 
inseticida (Cruiser 350 FS®) + 4,0mL de polímero kg-1 de semente. 
FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 2013. 

 

Tratamentos 0 meses 4 meses 

T0 9,5 9,6 
T1 9,6 10,2 
T2 9,7 10,3 
T3 9,5 10,0 
T4 10,0 10,4 
T5 9,9 10,2 

 
  

 

Na Tabela 7 estão apresentados os dados da germinação onde se constata 

que não houve diferença significativa em relação às doses testadas de ZnSO4. Os 

resultados encontrados confirmam os verificados por OHSE et al. (2000) e por 

VIEIRA E MOREIRA (2005) que trabalhando com recobrimento de sementes de 

arroz com zinco não encontraram diferenças significativas na germinação. 

Resultados similares também foram encontrados por FUNGUETO (2006) ao analisar 

o recobrimento de sementes de arroz tratadas com o micronutriente zinco, fungicida 

e polímero. O uso de recobrimento de sementes, com materiais artificiais (polímero), 

favorece uma uniformidade de aplicação e possibilita o contato do Zn com as 

primeiras raízes emitidas. Dessa forma, supre a necessidade deste micronutriente 

para um melhor desenvolvimento inicial e melhorias no processo germinativo 

(BARROS et al., 2005).  Na cultura da soja também não encontrou diferenças 

significativas na germinação de sementes recobertas Sementes de milho com alta 

qualidade fisiológica inicial, tratadas com inseticida, fungicida e polímeros, foram 

armazenadas por seis meses sem prejuízos a sua qualidade (PEREIRA et al., 2005). 

Em sementes de algodão, o tratamento com fungicida, inseticida e polímero 

propiciou sementes com maior porcentagem de germinação após nove meses de 

armazenamento (KUNKUR et al., 2007). 

Os resultados do teste de primeira contagem da germinação demonstram que 

ocorreram diferença significativa das doses de 9,0 e 12,0g kg-1 de semente quando 
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comparados com a testemunha T1, reduzindo as médias de vigor. A dose de 9,0g de 

ZnSO4 reduziu a germinação em 64% quando comparado com a testemunha T1 

(testemunha com fungicida, inseticida e polímero). Na dose de 12,0g verificou-se 

uma redução de 71% em relação à testemunha T1 (Fungicida Inseticida e Polímero).  

 Os dados do teste de primeira contagem da germinação também indicaram 

que houve um aumento crescente na germinação para a dose de 3,0g kg-1 de 

sementes. De acordo VERTUCCI (1989), o período de hidratação pode promover 

elevação na percentagem de germinação, ou sua redução, se ocorrerem danos nas 

organelas celulares durante o processo de hidratação. Portanto, mesmo em 

períodos curtos, havendo umidade suficiente para o bom desempenho das 

sementes, provavelmente, são necessárias mais algumas horas de hidratação, para 

complementação dos processos metabólicos, assim como foi observado no teste de 

germinação (FRANZIN et. al, 2008). Os resultados deste trabalho concordam com 

Conceição e Vieira (2008) e Silva et al. (2002), observaram que diversas 

composições e espessuras do revestimento das sementes de milho e alface 

afetaram a primeira contagem de germinação e o índice de velocidade de 

emergência. 

Ao analisar os resultados obtidos verifica-se que não ocorrem diferenças 

significativas nas porcentagens de plântulas emergidas na variável índice de 

velocidade de emergência (IVE) com a aplicação de zinco (Tabela 1). Quando 

compara-se a testemunha T0 com os tratamentos T2, T3, T4 e T5 verifica-se um 

aumento de 59%, 23%, 4,2% e 51% nos valores dos IVEs respectivamente. Ao 

analisar os resultados da testemunha T1 e os tratamentos percebe-se que ocorre 

um aumento de 17% no valor do índice quando comparado ao tratamento T2, em 

relação aos tratamentos T3, T4 e T5 ocorreu uma redução do índice em 16,7%, 

51,51% e 4,9% respectivamente. Esses dados concordam com os encontrados por 

RIBEIRO et al. (1994) e por Santos et al. (2010), trabalhando com tratamento 

químico e revestimento em B. brizantha cv. arandu, onde observaram que o 

revestimento de sementes promove redução no índice de velocidade de emergência. 

Para o teste de envelhecimento acelerado (Tabela 7) o desempenho das 

sementes tratadas apresentou diferença significativa entre as doses de 9,0 e 12,0g 

em comparação a testemunha T1 (fungicida inseticida e polímero). A menor média 

de germinação após o envelhecimento acelerado foi na dose de 9,0g de ZnSO4 está 

dose diminui em 47,30% quando comparado ao tratamento T1(fungicida inseticida e 
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polímero). A dose de 12,0g diminui em 33,78% quando comparado ao tratamento 

T1(fungicida inseticida e polímero).  Contudo, quando se compara a testemunha T0 

(semente nua) com A testemunha T1 (fungicida, inseticida e polímero) verifica-se um 

aumento da germinação da T1(fungicida, inseticida e polímero), evidenciando a 

importância da utilização de produtos químicos nas sementes. Para todas as doses 

de ZnSO4 utilizadas no EA ocorreu um decréscimo da germinação no tratamento 

com zinco. 

Após os 120 dias do armazenamento, a redução da viabilidade das sementes 

aumentou, possivelmente devido a causas estruturais de suas próprias células, pois 

as sementes haviam sido armazenadas sob condições adversas por um longo 

período, expostas à ação da temperatura e umidade do ambiente, o que 

compromete o funcionamento das organelas celulares, fato explicado por Zimmer 

(2006) que destaca que sementes de baixo vigor possuem a maioria das células 

comprometidas e as organelas ineficientes o que ocasiona, tanto redução da 

germinação, como do vigor das sementes (LUDWIG et al, 2011). 

 Embora as sementes tratadas apresentem porcentagens mais altas de 

germinação após o envelhecimento, segundo MARCOS FILHO e SHIOGA (1981), o 

uso de fungicidas não promove modificações acentuadas nas informações sobre o 

potencial fisiológico das amostras avaliadas. 

Quando analisados os dados de emergência de plântulas em campo observa-

se que não ocorreu diferença significativa para a variável emergência de plântulas. 

De acordo com ALBUQUERQUE et al. (2010), o zinco aplicado nas sementes pode 

ser integralmente absorvido pelas plântulas, especialmente em cultivo em areia que 

não apresenta perdas do nutriente. 
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Tabela 7 Germinação (G), primeira contagem de germinação (PCG), índice de 
velocidade de emergência (IVE), envelhecimento acelerado (EA), 
emergência a campo (EC) das sementes de algodão, após recobrimento 
com diferentes doses de ZnSO4 + 2,0mL de fungicida (Maxin-XL®) +4,0 
mL de inseticida (Cruiser 350 FS®) + 4,0mL de polímero kg-1 de semente 
após 120 dias de armazenamento. FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 
2013. 

 

          Tratamentos G ns PCG  IVE EA EC ns    

T0 86 86 8,2 64 78    

T1 90 90 12 74 84    

T2 92 * 92 13,6 70 87    

T3 89 89 10,4 60 β 83    

T4 86 * 32 β 8,6 * 39 β 78    

T5 90 * 26 β 11,6 * 49 β 87    

CV (%) 3,35 3,94 6,34 5,98 9,77    

Médias antecedidas por 
*
 e seguidas por 

β diferem das doses T0 e T1, respectivamente, pelo teste de 

Dunnet (p≤0,05). 
ns

 variáveis não significativas a probabilidade F (p≤0,05). 
 

Para o comprimento da parte aérea (Tabela 8), as doses de ZnSO4 

apresentaram respostas diferenciadas. Ocorreu diferença significativa entre as 

doses 9,0 e 12,0g kg-1 sementes quando comparado à testemunha T1 (fungicida 

inseticida e polímero). A menor média foi obtida com a dose de 3,0g de ZnSO4 que 

diminuiu em 10,96% o comprimento da parte aérea, seguida das doses 6,0 e 12,0g 

que diminuiu em 100% o comprimento da parte aérea quando comparado à 

testemunha T1(fungicida inseticida e polímero) o que indica que estas doses foram 

tóxicas ao desenvolvimento da semente. Este estudo difere dos resultados 

encontrados por OHSE et al. (1999) que obtiveram aumento de 6,2% na parte aérea, 

ao utilizarem solução concentrada de zinco (0,150 mg L-1), aplicada no substrato.  

Similarmente, Funguetto et al. (2010) obtiveram maiores valores de CPA de 

plântulas de arroz, quando da aplicação de Zn via sementes 58% superior à 

testemunha com a dose 0,57g de Zn.kg-1 de sementes. Ohse et al. (2001) ao 

testarem doses de Zn via tratamento de sementes em arroz irrigado, também 

verificaram que o CPA foi influenciado significativamente, apresentando valor 

superior em 9,3% quando comparado à testemunha. 

Para a variável comprimento de raiz (Tabela 8) quando comparados às doses 

com as testemunhas verificou-se que as doses de 6,0g; 9,0g e 12,0g kg-1 sementes 
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apresentaram diferenças significativas quando comparadas a testemunhas T1 

(fungicida inseticida e polímero).  

A dose de 6,0g reduziu o comprimento de raiz em 22,14% quando comparado 

com a testemunha T1 (fungicida, inseticida e polímero), a dose de 9,0 e 12,0g 

reduziu em 100% o comprimento de raiz quando comparado com a testemunha T1 

(fungicida, inseticida e polímero), A aplicação das maiores doses de ZnSO4 foi as 

que ocasionaram as maiores reduções das medias da variável comprimento de raiz 

indicando que ocorreu fito toxicidade das sementes com estas doses. Este trabalho 

está de acordo com o trabalho de OHSE et al (2000) que comparando tratamentos 

com o micronutriente zinco e boro concluíram que os maiores comprimentos da raiz 

de plântulas de arroz irrigado foram obtidos com zinco, sendo, o comprimento da 

raiz elevado em 5,1%%, e que as demais doses reduziram as médias do 

comprimento de raiz.  

O zinco é considerado como um elemento acelerador do crescimento da 

radícula em estudos envolvendo sementes de arroz (OHSE et al., 2000), milho 

(ROSELEM e FRANCO, 2000), sorgo (YAGI et al., 2006), feijão (MARTINEZ et al., 

2005) e trigo (PRADO et al., 2007). No entanto, na pesquisa de FUNGUETO et al. 

(2010), não ocorreu diferença no desenvolvimento da parte aérea com a utilização 

de diferentes doses de zinco, porém, houve redução no sistema radicular à medida 

que aumentava à dose do micronutriente. 

Ohse et al. (2001) e Funguetto et al. (2010) encontraram resultados muito 

próximos para esta variável, ao estudarem doses de Zn via tratamento de sementes 

em arroz, com a dose 0,67 g de Zn kg-1 de sementes. O aumento no comprimento 

de raiz devido à aplicação de Zn, provavelmente se deva ao fato deste elemento ser 

necessário para a síntese do aminoácido triptofano, precursor do fitormônio auxina, 

responsável principalmente pela diferenciação e alongamento das células da raiz. 

A produção de massa seca da parte aérea e da raiz está representada na 

(Tabela 8). Para a variável massa seca da parte aérea observou-se que houve 

diferença significativa entre as doses de 9,0 e 12,0g ZnSO4 estas doses foram 

tóxicas as sementes. Na cultura do arroz, FAGERIA E BALIGAR (2005), 

constataram influência significativa dos níveis de Zn e genótipos sobre a massa seca 

da parte aérea. Contrastando as observações destes autores, LEAL et al. (2007) 

relataram que não houve diferença significativa das doses de Zn sobre a massa 

seca da parte aérea de plântulas de milho. 
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Na cultura do arroz, Fageria (2002) e Bonnecarrère et al. (2003) constataram 

influência significativa de doses de Zn, acarretando aumento dos valores de FMSPA. 

Rozane et al. (2008) obtiveram resultados similares para a cultivar Supera, com a 

dose 0,86g de Zn. kg-1 de sementes na forma de sulfato, aumentando em 48% a 

FMSPA de plântulas de arroz. Entretanto, Pereira et al. (2007) ao estudarem quatro 

doses de Zn, verificaram que a adição de Zn não influenciou a FMSPA de plântulas 

de milho. De maneira semelhante, Prado et al. (2007) na cultura do trigo e Funguetto 

et al. (2010) na cultura do arroz, observaram que não houve influência de doses de 

Zn aplicadas via tratamento de semente para a variável em questão. O peso da 

massa seca das plântulas objetiva determinar com certa precisão a taxa de 

transferência de reservas para o embrião. Desta forma, sementes que originam 

plântulas normais com maior peso médio de massa seca, são consideradas mais 

vigorosas (Nakagawa, 1999). 

Para a variável massa seca de raiz (tabela 8) (MSR) ocorreu diferença 

significativa para as doses de 6,0; 9,0 e 12,0g. A dose de 6,0g kg-1 sementes 

apresentou uma redução de 24,25% quando comparado ao tratamento T1(fungicida 

inseticida e polímero). As duas outras doses foram tóxicas as sementes. 

 
Tabela 8 Comprimento de parte aérea (CPA), comprimento radicular (CR), massa 

seca da parte aérea (MSPA) e massa seca de raiz (MSR) de sementes de 
algodão após recobrimento com diferentes doses de ZnSO4 + 2,0mL de 
fungicida (Maxin-XL®) +4,0mL de inseticida (Cruiser 350 FS®) + 4,0mL de 
polímero kg-1 de semente após 120 dias de armazenamento. 
FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 2013. 

 

 Tratamentos CPA CR   MSPA MSR 

T0 2,92 8,73   443,58 60,33 

T1 2,79 9,08   429,50 62,75 

T2 2,97 8,85   443,50 58,45  

T3 * 2,60 * 7,07 β   462,17 * 47,53 β 

T4 * 0,00 β * 0,00 β   * 0,00 β * 0,00 β 

T5 * 0,00 β * 0,00 β   * 0,00 β * 0,00 β 

CV (%) 7,84 11,13   6,98 9,93 

Médias antecedidas por 
*
 e seguidas por 

β diferem das dosesT0 e T1, respectivamente, pelo teste de 

Dunnet (p≤0,05). 
ns

 variáveis não significativas a probabilidade F (p≤0,05). 
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4 CONCLUSÕES  
 

 

 

1.  O recobrimento das sementes de algodão com fungicida, inseticida, 

micronutriente e o polímero proporciona sementes com boa aparência, 

aderência, distribuição e coloração melhorando seu desempenho. 

2. Não se constata efeito fitotóxico dos tratamentos fungicida, inseticida e o 

micronutriente zinco até a dose de 6,0g kg-1 de semente aplicados sobre as 

sementes de algodão. 

3. Sementes de algodão tratadas com Maxin-XL® + Cruiser 350 FS® podem 

ser armazenadas por quatro meses, sem que haja comprometimento de 

sua qualidade fisiológica. 
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RECOBRIMENTO DE SEMENTES DE ALGODÃO COM BORO: 
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RESUMO 
 
 
ABREU JÚNIOR, J.S, Recobrimento de sementes de algodão com boro: efeitos 
imediatos e após o armazenamento 2014. 122f. Tese (Doutorado) – Programa de 
Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de sementes. Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas-RS. 
 
 
O objetivo principal deste trabalho foi avaliar o efeito do recobrimento e 
armazenamento das sementes de algodão na qualidade das sementes e no 
desempenho das plântulas. Para o tratamento das sementes, utilizou-se como fonte 
de Boro o produto comercial Jel Fértil, juntamente com o inseticida Cruiser na dose, 
o fungicida Maxin na dose, o polímero Colorseed na dose e água. Foram testadas 
cinco doses, sendo elas: 0,0; 0,05; 0,10; 0,20; 0,30mL.kg-1 de sementes. A qualidade 
das sementes e desempenho das plântulas foram avaliadas antes e depois do 
armazenamento, por meio de: teste de germinação, primeira contagem de 
germinação, teste de envelhecimento acelerado  comprimento de plântulas, 
comprimento de parte aérea, comprimento de raiz,  teste de emergência em campo, 
índice de velocidade de emergência, teor de água, massa seca da parte aérea, 
massa seca de raiz, altura de planta, área foliar, taxa de crescimento da cultura, taxa 
de crescimento relativo e taxa assimilatória líquida. Utilizou-se o delineamento 
experimental inteiramente casualizado, com quatro repetições. Os dados foram 
analisados quanto à normalidade e homocedasticidade e, posteriormente, 

submetidos à análise de variância (p0,05). Sendo significativa a probabilidade “F”, 
as médias foram comparadas por teste de Dunnet comparando com a dose T1 e 
regressão polinomial. O revestimento com polímero não prejudicou a eficiência dos 
elementos testados depois dos quatro meses de armazenamento. Concluiu-se que o 
recobrimento de sementes com o micronutriente boro promoveu incremento 
significativo na produção de massa seca das plântulas, e massa seca de raízes. As 
concentrações de boro utilizadas no experimento não proporcionaram sintomas 
visuais de toxidez. As sementes de algodão tratadas com Maxin-XL® + Cruiser 350 
FS® e o micronutriente Boro podem ser armazenadas por quatro meses, sem que 
haja comprometimento de sua qualidade fisiológica. 
 
 
Termos para indexação: Gossypiuum hirsutum, revestimento, micronutriente, 
crescimento inicial. 
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ABSTRACT 
 
 
ABREU JR, J.S. Coating of cotton seeds with boron: immediate effect and after 

storage. 2014. 122 pages. Thesis (PhD)- Seed Science and Technology Program. 

Federal University of Pelotas, Pelotas-RS.  
 
 
The main objective of this study was to evaluate the effect of coating and storage of 
seed cotton (Gossypium hirsutum L.) seed quality and seedling performance. For 
seed treatment, we used the commercial product Jel fertile with insecticide, fungicide, 
polymer and water. Five doses were tested, namely: 0.0; 0.05; 0.10; 0.20; 0.30 
mL.kg -1 seed. Seed quality was evaluated before and after storage by means of the 
following determinations: germination, first count of germination, accelerated aging 
test seedling length, length of aerial part, root length, emergency field test, 
emergence velocity index, water content , dry weight of shoot, root dry weight , plant 
height, leaf area, crop growth rate, relative growth rate and net assimilation rate . We 
It was used a completely randomized design with four replications. Data were 
analyzed for normality and homoscedasticity and subsequently subjected to analysis 
of variance (p 0.05). With a significant probability "F", the means were compared by 
Dunnett test and polynomial regression. The coating did not impair the efficiency of 
the elements tested after four months of storage. It was concluded that the seed 
coating with boron caused a significant increase in dry matter production of seedlings 
and root dry matter, the Boron concentrations used in the experiment provided no 
toxicity symptoms, cotton seed treated with Maxim - XL ® + Cruiser 350 FS ® and 
micronutrient Boron can be stored for four months, without compromising their 
physiological quality. 
 
 
Index terms: Gossypium hirsutum, coating, micronutrient, initial growth. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cotonicultura brasileira se concentra no cerrado, onde a fibra encontra 

ambiente perfeito para se desenvolver, graças ao aporte de tecnologia. Na safra 

2012/2013, as regiões Centro-Oeste e Nordeste representaram 96,3% da área 

cultivada e respondem por 96,5% de toda a pluma produzida no país. Dois estados 

se destacam. Um é o mato Grosso, que contabiliza 52,4% da lavoura, com 464,4 mil 

hectares dos 886,7 mil hectares semeados no Brasil. O outro é a Bahia, que tem 

373,5 mil hectares, ou 30,8% da lavoura brasileira de algodão. Juntos, estes estados 

têm 83,2% da área cultivada e 81,6% de toda a fibra produzida. O avanço da 

tecnologia e o aumento da produtividade permitiram ao Brasil passar de maior 

importador mundial de algodão para terceiro maior exportador do produto em 12 

anos (REETZ, et al 2013). 

O algodoeiro (Gossypium hirsutm, L.) é uma planta da família Malváceas 

cultivada desde a antiguidade, tendo sido encontrada na Índia, assim como no norte 

do Peru, fragmentos de tecidos feitos com sua fibra, que se calculavam, 

respectivamente, a 4000 e 2500 A.C (CARVALHO, 1996). A fibra é o principal 

produto do algodoeiro e sua pluma, o algodão, é a fibra vegetal mais cultivada pelo 

homem, representando cerca de 74% das fibras naturais utilizadas pela indústria 

têxtil. Atualmente o Brasil ocupa a 3a posição na produção e a 2ª na exportação 

mundial de algodão, que possui alto valor econômico e social para o pais (ANUÁRIO 

BRASILEIRO DO ALGODÃO, 2012). 

Há várias safras o Brasil é o 5° consumidor mundial de algodão, o PIB de toda 

a cadeia produtiva do algodão ultrapassa a casa dos 19 bilhões de dólares. O 

número representa apenas 0,33% do Produto Interno Bruto Brasileiro. O setor 

algodoeiro emprega mão-de-obra qualificada que recebe a maior média salarial da 

agricultura brasileira, cerca de R$ 1.260,00 (Hum Mil Duzentos e Sessenta Reais). É 

a única cadeia têxtil do ocidente totalmente verticalizada, abrangendo desde a 

produção de pluma passando pelo varejo, fabrico da fibra, fiação, tecelagem e 

confecção. A produtividade média do algodão em caroço foi de 3.674 quilos por 

hectare, de acordo com a Conab, contra os 3.513 kg/há obtidos na safra anterior. A 

evolução é de 4,6%. Goiás e Mato Grosso do sul terão rendimentos ainda acima 

desta média: 4.170 kg/há e de 4.120 kg/há, respectivamente (REETZ, et al 2013). 
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O algodoeiro (Gossypium hirsutum) é uma das dez principais espécies de 

plantas superiores domesticadas pelo homem e, dentre elas, destaca-se pela tríplice 

qualidade de produzir fibra (principal produto), óleo e energia (biodiesel) (BELTRÃO; 

AZEVEDO 2008).  

A cultura do algodão começou a ser explorada no Cerrado como alternativa 

para o cultivo da soja, estabelecendo-se no sistema de rotação de cultura, e desde 

então, vem se tornando cada vez mais importante. Estima-se que na safra de 2015 o 

Brasil poderá plantar 2,5 milhões de hectares, dos quais 2,2 milhões estariam 

concentrados no Cerrado (FREIRE, 2007). 

Dos micronutrientes exigidos pelo algodoeiro, o boro (B) é o que apresenta 

problemas de deficiência com maior frequência (ROSOLEM, et al., 2001). Este 

micronutriente diminui drasticamente a produção de algodão quando em baixa 

disponibilidade, e provoca distúrbios quando adicionado em doses inadequadas 

(SILVA, 1999). O algodoeiro é responsivo à adubação boratada, porém, há poucas e 

controversas observações a respeito da mobilidade do nutriente dentro da planta e 

em relação aos teores e doses adequadas, bem como a forma de aplicação. Assim, 

se existe mobilidade deste elemento, nessa cultura, ela é bastante limitada 

(ROSOLEM; COSTA, 2000). Cultivares de algodão apresentam eficiências distintas 

de utilização de B respondendo, diferencialmente, à sua adição ao solo (FONTES et 

al., 2008). 

Na maioria das regiões agrícolas, o teor de boro no solo mais comuns de 9 a 

85 mg kg-1, e esses valores variam de acordo com o material de origem e o grau de 

intemperismo do solo (GUPTA, 2006). Este elemento é essencial à formação dos 

tecidos meristemáticos e tem influência no desenvolvimento de raízes e na absorção 

de nutrientes. Sua deficiência durante o florescimento do algodoeiro pode aumentar 

a queda de frutos, reduzir a produtividade e a qualidade da fibra (CARVALHO et al., 

2007). Está também relacionado a muitos processos fisiológicos da planta, como 

transporte de açúcares, estrutura da parede celular, síntese de parede celular, 

lignificação, metabolismo de carboidratos, metabolismo de RNA, respiração, 

metabolismo das auxinas, metabolismo de compostos fenólicos, metabolismo do 

ascorbato, além de ter função na integridade da membrana plasmática (CAKMAK; 

ROMHELD, 1997). 
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O fornecimento de B às culturas têm proporcionado aumentos em suas 

produtividades (BRITO NETO et al., 2011; BYJU; NEDUNCHEZHIYAN; NASKAR, 

2007). 

A adubação com micronutrientes pode ser efetuada via solo, através da 

aplicação na semente, ou por pulverização foliar, ou ainda pela conjugação de duas. 

Com base na pequena quantidade de micronutrientes exigidos pelas plantas, pode-

se dar ênfase à adubação via semente, por apresentar menores custos de 

aplicação, melhor uniformidade na distribuição, menores perdas e bom 

aproveitamento pelas plantas. A uniformidade de distribuição de pequenas doses, 

que pode ser aplicada com precisão, é uma das grandes vantagens deste método 

de aplicação. A adubação via semente pode ser feita através do umedecimento das 

sementes com a quantidade desejada do fertilizante líquido contendo o 

micronutriente (LOPES, 1999). 

No entanto, todo investimento empregado nessas etapas pode ser 

desperdiçado se não utilizar práticas adequadas de armazenamento que 

proporcionem melhores condições de preservá-las. Nesse sentido, é importante 

reduzir o teor de água das sementes porque irá minimizar a atividade respiratória, 

reduzir o consumo das reservas e consequentemente irá conservá-las por mais 

tempo, principalmente, se mantidas em ambiente com controle de temperatura e 

umidade relativa do ar (MENEZES e VILLELA, 2009). Dessa forma, o principal 

objetivo do armazenamento é a manutenção da qualidade fisiológica das sementes 

reduzindo ao mínimo a deterioração (BAUDET e PESKE, 2006).  

Durante o armazenamento sob condições não controladas, as sementes 

estão expostas a oscilações de temperatura e umidade relativa, ao ataque de pragas 

e fungos de armazenamento, o que pode contribuir para a redução da qualidade das 

mesmas. Assim, o tratamento de sementes com fungicidas e polímeros pode 

contribuir para a redução destes efeitos nocivos, contribuindo para a manutenção da 

qualidade das sementes, durante o período que as mesmas permanecem em 

repouso seminal (Pereira et al., 2005; Karam et al., 2007). Dessa forma, o principal 

objetivo do armazenamento é a manutenção da qualidade fisiológica das sementes 

reduzindo ao mínimo a deterioração (BAUDET e PESKE, 2006). 

O objetivo do trabalho foi avaliar a germinação, e vigor de sementes de 

algodão recobertas com diferentes doses de boro, bem como seu efeito no 
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crescimento inicial das plântulas, antes e depois de armazenadas em condições 

ambientais por 120 dias. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido no Laboratório Didático de Análise de Sementes 

(LDAS) do Departamento de Fitotecnia da Faculdade de Agronomia “Eliseu Maciel” 

(FAEM), Universidade Federal de Pelotas (UFPel), localizado no município de Capão 

de Leão, RS. Foram utilizadas sementes de algodão da cultivar BRS 286 (ciclo de 

140 a 160 dias e de porte baixo a médio) cedidas pela Fundação Bahia – Luís 

Eduardo Magalhães/BA. No momento da instalação do estudo a cultivar apresentava 

germinação de 88%. 

Os tratamentos consistiram da aplicação de boro líquido Jel fértil em diferentes 

doses, combinados com a adição de polímero (Colorseed HE® + fungicida maxin-

XL® + inseticida Cruise 350 FS®). Os tratamentos foram:  

Testemunha semente nua (T0);  

Testemunha semente + fungicida (F) + inseticida (I) + polímero (P) (T1);  

 0,05mL kg-1 de semente + F + I + P (T2);   

 0,10 mL kg-1 de semente + F + I + P(T3);  

 0,20 mL kg-1 de semente + F + I + P (T4); e 

 0,30 mL kg-1 de semente + F + I + P (T5).  

A ordem de aplicação dos produtos sobre as sementes consistiu em: fungicida 

Maxin-XL® na dose de 2 ml kg-1 de semente + inseticida Cruiser 350 FS® na dose de 

4 ml kg-1 de sementes. Para o recobrimento das sementes foi utilizado o polímero 

Colorseed HE® na dose de 4 ml kg-1 de semente, totalizando um volume de calda de 

20 ml kg-1 de semente. 

O recobrimento foi realizado conforme a metodologia descrita por NUNES 

(2005), onde se utilizou o método manual usando-se sacos de polietileno. Para isso, 

o inseticida, fungicida, fitina e polímero, foram colocados diretamente no fundo do 

saco plástico, até uma altura de aproximadamente de 0,15 metros. Logo após 

colocou-se 1 kg de semente no interior do saco plástico, sendo as mesmas agitadas 

por 3 minutos. Na sequência, as sementes foram colocadas para secar em 

temperatura ambiente durante 24 horas. Essa técnica foi realizada sucessivas vezes 

até se obter a quantidade necessária de sementes para cada tratamento. 
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Após o tratamento, parte das sementes foi submetida à avaliação da 

qualidade fisiológica inicial e a outra parte foi dividida em amostras de 100g e 

acondicionada em embalagem de papel com espessura de 0,125 mm e 

armazenadas em ambiente natural (não controlado) cuja temperatura média foi de 

22,3°C e umidade relativa de 78,4% para serem avaliadas aos 120 dias, sendo que 

as mesmas ficaram armazenadas desde novembro de 2012 a março de 2013. Foi 

determinado o teor de água das sementes inicialmente e no final do período de 

armazenamento. Para a avaliação da qualidade fisiológica das sementes realizou-se 

os testes de germinação, vigor e desenvolvimento de plântulas como descrito a 

seguir: 

Teste de germinação (G): Foi realizado utilizando-se 200 sementes por 

tratamento, semeadas em papel Germitest e umedecido com água destilada 

equivalente a três vezes o peso do papel seco, sendo posteriormente mantidas em 

germinador regulado a 25 °C. As contagens foram feitas aos quatro e doze dias 

após a semeadura conforme prescreve Brasil (2009). 

Primeira contagem de germinação (PCG): realizado conjuntamente ao teste 

de germinação, sendo a contagem das plântulas normais executada aos quatro dias 

após o início do teste. Os resultados foram expressos em porcentagem de plântulas 

normais.  

Envelhecimento acelerado (EA): realizado de acordo com a metodologia 

proposta pela Associativo off Oficial Sede analista - AOSA (1983) e descrita por 

MARCOS FILHO (1999). Foram distribuídas 200 sementes sobre uma de alumínio 

fixada em caixas plásticas do tipo gero adicionando-se 40 ml de água destilada, as 

quais foram acondicionadas em incubadora do tipo BOD, a 42 °C, durante 72 horas. 

As sementes foram submetidas ao teste de germinação, descrito anteriormente. A 

avaliação das plântulas normais foi realizada aos 4 dias após a semeadura (BRASIL, 

2009) e os resultados foram expressos em porcentagem de plântulas normais. 

Testes de Comprimento de plântula, Parte Aérea e Raiz (CPT, CR e CP) - 

quatro amostras de 15 sementes de cada tratamento foram distribuídas em papel 

dermites umedecidos com água destilada utilizando-se 2,5 vezes a massa do papel 

seco, e mantido em germinador a 25 °C, por quatro dias (NAKAGAWA, 1999). Sobre 

o dermites umedecido foi traçada uma linha no terço superior, na direção 

longitudinal. O comprimento total de plântula, parte aérea e raízes primárias 
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consideradas normais (BRASIL, 2009) foram determinados ao final do quarto dia, 

com o auxílio de régua milimétrica. 

 Emergência em campo (EC): foi realizado em quatro repetições com 50 

sementes para cada tratamento semeadas em canteiros, preenchidos com solo 

coletado de um horizonte A1 de um Plano solo Aplico estrófico sódico pertencente à 

unidade de mapeamento Pelotas (STRECK et al. 2008). As avaliações foram 

realizadas aos 12 dias após a semeadura, por meio da contagem de plântulas 

emergidas. Os resultados foram expressos em percentagem média de plântulas 

emergidas.  

Índice de velocidade de emergência (IVE): Foi realizado juntamente com o 

teste de emergência com contagem diária das plântulas emergidas e calculado 

através da fórmula proposta por Maguire (1962). 

Teste de massa seca da parte aérea (MSPA) e raiz (MSR): Realizado 

juntamente com o teste de comprimento de plântulas, onde após a mensuração, as 

plântulas foram seccionadas, separando-se a parte aérea do sistema radicular, em 

seguida, o material foi colocado em cápsulas de alumínio, mantido em estufa com 

convecção forçada, regulada a 65ºC, durante 96 h. Posteriormente, foi avaliada a 

massa seca, utilizando-se balança de precisão (0,0001g) e os resultados expressos 

em mg plântula-1, conforme recomendações de NAKAGAWA, (1994). 

Crescimento inicial das plântulas: foi realizada avaliação pelo método 

destrutivo, onde de cada tratamento foram coletadas dos canteiros e, logo em 

seguida, postos em sacos de polietileno com algodão umedecido. A semeadura foi 

realizada no dia 28 de outubro de 2012, realizaram-se três avaliações, aos 7, 14 e 

21 após a emergência (DAE). 

Para avaliação do crescimento inicial das plantas analisaram-se as seguintes 

variáveis:  

Altura de planta (AP): determinada a partir da superfície do solo, aos 7, 14 e 

21 após a emergência (DAE). Sendo medida por uma régua milimétrica e o 

resultado, obtido em centímetros.  

Área foliar (AF): realizadas utilizando o método de determinação fotoelétrico 

(Área Meter, modelo LI – 3100 LI, da LI–Cor. LTDA), que fornece leitura direta em 

centímetros quadrados (cm²).  

Massa seca de parte aérea (MSPA): as partes aéreas das plantas foram 

cortadas na altura do solo e em seguida, colocadas em estufa a 60oC, até peso 
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constante, para determinação da biomassa seca e pesada em balança analítica de 

precisão.  

Com os resultados da área foliar e matéria seca da parte aérea das plantas foi 

possível determinar: taxa de crescimento absoluto – TCA (mg pl-1 dia-1); taxa de 

crescimento relativo – TCR (mg g-1 dia-1); taxa assimilatória líquida – TAL (mg.cm2 

dia-1). Esses resultados basearam-se na metodologia descrita em Gardner et al. 

(1985), em que: TCA = (MS2 – MS1) / (T2 – T1); TCR = (ln MS2 - ln MS1) / (T2 – T1); 

TAL = (MS2 –MS1) / (T2 – T1) * (ln AF2 - ln AF1) / (AF2 – AF1) onde: MS: matéria 

seca, T: tempo, AF: área foliar. 

Determinação:  

Teor de água (TA): determinado antes e após o armazenamento, nas 

sementes pelo método de estufa a 105 ºC ± 3 ºC, por 24 horas, em estufa com 

circulação forçada de ar, utilizando-se quatro repetições de cinco gramas de 

sementes por tratamento, (BRASIL, 2009). 

Análise estatística: Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente 

casualizado, com quatro repetições. Os dados foram analisados quanto à 

normalidade e homocedasticidade e, posteriormente, submetidos à análise de 

variância (p0,05). Sendo significativa a probabilidade “F”, as médias foram 

comparadas por teste de Dunnet comparando com a dose T1 e regressão 

polinomial. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Efeitos imediatos 

 

Constatou-se que tanto para germinação quanto para a primeira contagem da 

germinação e o envelhecimento acelerado (Tabela 1) não houve diferença 

significativa entre as doses de boro aplicadas quando comparados com as 

testemunhas T0 (semente nua) e T1 (fungicida inseticida e polímero). O teste 

baseia-se no princípio de que as amostras que apresentarem a maior porcentagem 

de plântulas normais na primeira contagem de germinação são as mais vigorosas, 

indiretamente avaliando a velocidade de germinação (BRASIL, 2009). Portanto à 

medida que reduz a resposta das sementes para iniciar o processo germinativo 

estas apresentam menor possibilidade de expressar seu potencial fisiológico e em 

produzir plântulas normais e vigorosas, estando mais aptas a tolerar as condições 

adversas do campo. Portanto, através desta avaliação a qualidade fisiológica das 

sementes não foi alterada pelo tratamento com boro. 

Outros autores ao trabalhar com recobrimento de sementes de soja recoberta 

com cobalto, molibdênio, boro, fungicida e polímero (BAYS, 2005) e sementes de 

arroz recobertas com zinco (OHSE et al., 2000; VIEIRA e MOREIRA, 2005; 

FUNGUETO, 2006) encontraram resultados semelhantes aos desta pesquisa. 

Observa-se que não ocorreu diferença significativa para a variável 

emergência de plântulas. Vale salientar que a emergência de plântulas é um dos 

melhores testes para avaliar a qualidade fisiológica das sementes, pois o substrato é 

o solo, o que possibilita a lixiviação dos produtos ao quais as sementes foram 

revestidas. Os resultados obtidos apontaram que também não houve diferença 

significativa entre as doses quando avaliado o parâmetro IVE. 

Estes resultados apresentados na tabela 1 mostram que a aplicação de Boro 

no recobrimento de sementes de algodão não apresentou efeitos imediatos sobre a 

germinação, vigor e emergência das sementes, embora houve uma tendência às 

sementes nuas e as sementes recobertas com a dose mais alta terem tido um 

desempenho inferior nesses parâmetros. 
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Tabela 1 Germinação (G), Primeira contagem de germinação (PCG), 
envelhecimento acelerado (EA), emergência a campo (EC), índice de 
velocidade de emergência (IVE) de sementes de algodão, após 
recobrimento com diferentes doses de boro + 2,0mL de fungicida (Maxin-
XL®) +4,0mL de inseticida (Cruiser 350 FS®) + 4,0mL de polímero Kg-1 de 
semente. FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 2013. 

 

Tratamentos  G (%) ns PCG (%)ns 
EA (%) 

ns 
EC (%) ns IVE ns 

T0 88 79 77 89 18,2 

T1 9 83 78 90 18,9 

T2 90 81 78 91 18 

T3 91 83 79 91 17,4 

T4 91 83 78 89 17,8 

T5 92 85 79 87 16,4 

C.V. (%) 3,33 3,19 2,21 3,61  7,32  

Médias antecedidas por 
*
 e seguidas por 

β
 diferem das doses T0 e T1, respectivamente, pelo teste de 

Dunnet (p≤0,05). 
ns

 variáveis não significativas à probabilidade F (p≤0,05). 
 
 

O comprimento da parte aérea das plântulas (Tabela 2) diferiu do tratamento 

T1 (fungicida inseticida e polímero) na dose de 0,3mL de B kg-1 de semente. A dose 

de 0,30mL kg-1 de sementes diferiu tanto da testemunha T1, sendo 20,19% inferior. 

Estes resultados confirmam os encontrados por Ohse et al., (1999) que obtiveram 

aumento de 6,2% na parte aérea, ao utilizarem solução concentrada de zinco (0,150 

mg L-1), aplicada no substrato.  

Para a variável comprimento de raiz a dose de de 0,30mL prejudicou o 

desempenho das sementes quando comparado ao tratamentos T1, sendo inferior 

em 14,21% (Tabela 2). 

  No que tange a massa seca da parte aérea observou-se que todas as doses 

estudadas resultaram em maior acúmulo de massa seca por parte das raízes, 

contudo, apenas nas doses de 0,1 e 0,3ml de B kg-1sementes essa diferença foi 

significativa (Tabela 3). A dose de 0,10mL apresentou um incremento de 31,13% em 

relação à testemunha T1.   
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Tabela 2 Comprimento de parte aérea (CPA), comprimento radicular (CR) massa    
seca da parte aérea (MSPA) e massa seca de raiz (MSR) de sementes de 
algodão, após recobrimento com diferentes doses de boro + 2,0mL de 
fungicida (Maxin-XL®) +4,0mL de inseticida (Cruiser 350 FS®) + 4,0mL de 
polímero Kg-1 de semente. FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 2013. 

 

Tratamentos 
CPA 
(cm) 

CR 
(cm)  

MSPA 
(mg) 

MSR (mg) ns 

T0 5,05   11,12  380,1 81,7 

T1 5,20   11,89  472,9 77,9 

T2 * 5,76 * 11,85  511,0 78,3 

T3 5,07   11,37  * 621,0 β 68,5 

T4 4,88   10,70 β  * 604,4 β 70,1 

T5 * 4,15 β * 10,21 β  * 607,7 β 66,9 

C.V. (%) 4,75 1,97  9,34 11,02 

Médias antecedidas por 
*
 e seguidas por 

β
 diferem dos tratamentos T0 e T1, respectivamente, pelo 

teste de Dunet (p≤0,05). 
ns

 variáveis não significativas a probabilidade F (p≤0,05). 

 

A massa seca das plântulas de algodão aos 7 DAE (Tabela 3) diferiu do 

tratamento T2 em relação a testemunha T0 (semente nua) aumentando o peso da 

massa seca em 22,14%. Aos 14 DAE os tratamentos T3, T4 e T5 diferiram tanto das 

testemunhas T0 e T1, ocorrendo um aumento de peso da massa seca quando 

comparado a testemunha T0 de 27,97%, 28,78 e 31,89% respectivamente. Quando 

compara-se os mesmos tratamentos em relação a testemunha T1 verifica-se que 

ocorreu um aumento do peso da massa seca de11,49%, 12,19% e 14,91% 

respectivamente. Aos 21 DAE ocorreu diferença significativa entre os tratamentos 

T4, T5 e as testemunhas T0 e T1. Ocorreu um aumento de peso da massa seca de 

6,40% do tratamento T4 em relação a testemunha T0 e de 7,10% em comparação a 

testemunha T1, no tocante ao tratamento T5 ocorreu um aumento de 5,81% em 

relação a testemunha T0 e de 6,42% em relação a testemunha T1. 
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Tabela 3 Massa seca de sementes de algodão, após recobrimento com diferentes 
doses de boro + 2,0mL de fungicida (Maxin-XL®) +4,0mL de inseticida 
(Cruiser 350 FS®) + 4,0mL de polímero Kg-1 de semente. FAEM/UFPel, 
Capão do Leão/RS, 2013. 

  

Tratamentos   
Massa seca (mg) 

7 dias 14 dias ns 21 dias 

T0   282,8 528,4 1016,4 

T1   324,6 557,0 1009,8 

T2   * 345,4 569,0 1035,3 

T3   * 361,9 β 567,0 1056,0 

T4   * 364,2 β 589,5 * 1081,5 β 

T5   *373,0 β 590,3 * 1079,1 β 

C.V. (%)   5,26  9,96  3,0  

Médias antecedidas por 
*
 e seguidas por 

β
 diferem dos tratamentos T0 e T1, respectivamente, pelo 

teste de Dunet (p≤0,05). 
ns

 variáveis não significativas a probabilidade F (p≤0,05). 
 
 

Para a variável altura de plantas aos 7 (DAE) A dose de 0,30mL kg-1 resultou 

em redução da altura de plantas de 6,63% quando comparado à testemunha T1 

(fungicida inseticida e polímero). Aos 14 (DAE) houve um efeito inverso onde as 

doses de 0,05 e 0,10mL kg-1 de sementes resultaram em plantas com 3,14% inferior 

a testemunha T1 (fungicida inseticida e polímero). Aos 14 (DAE) também ocorreu 

uma diferença significativa com as doses de 0,20 e 0,30mL kg-1 de sementes e a 

testemunha T1 (fungicida inseticida e polímero).  Para o período de 21 (DAE) 

ocorreu diferença significativa para as doses de 0,20 e 0,30mL kg-1 de sementes e a 

testemunha T1 (fungicida, inseticida e polímero), tendo sido a altura de plantas 

maior em 3% quando utilizada a dose de 0,20mL, e 4,91% com a dose de 0,30mL 

kg-1 de sementes quando comparada com a testemunha T1 (fungicida inseticida e 

polímero).  

Diversas variáveis fisiológicas são utilizadas com o objetivo de explicar e 

entender as diferenças de comportamento das espécies vegetais. A mais utilizada é 

o índice de área foliar (IAF), que mensura a intensidade de competição por luz entre 

plantas individuais, dentro de uma população (Taiz & Zeiger 2009). 

O IAF ótimo é alcançado quando a taxa de crescimento da cultura (TCC) é 

máxima (Santos & Costa 1997). 

 Para a variável área foliar das plântulas geradas do recobrimento de 

sementes com boro não ocorreu diferença significativa aos 7,14 e 21dias. A não 

existência de diferenças significativas entre os tratamentos pode, ser atribuída a 



96 

 

inexistência de efeitos imediatos dos tratamentos sobre o desempenho das 

sementes a campo independente do produto utilizado. Como a fotossíntese depende 

da área foliar, o rendimento da cultura será maior quanto mais rápido a planta atingir 

o índice de área foliar máximo e quanto mais tempo à área foliar permanecer ativa 

(PEREIRA e MACHADO, 1987). 

 

Tabela 4 Altura de planta e área foliar oriundas de sementes de algodão, após 
recobrimento com diferentes doses de boro + 2,0mL de fungicida (Maxin-
XL®) +4,0mL de inseticida (Cruiser 350 FS®) + 4,0mL de polímero Kg-1 de 
semente. FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 2013. 

 

 Tratamentos 
Altura de Planta (cm) Área Foliar (cm2) 

7 dias 14 dias 21 dias 7 dias ns 14 dias ns 21 dias ns 

T0 6,5 11,1 13,2 11,6 23,5 31,7 

T1 6,8 10,8 13,0 12,3 23,4 31,7 

T2 * 6,9 * 10,6 13,2 12,7 24,0 32,0 

T3 * 6,8 * 10,7 13,3 12,5 24,0 33,5 

T4 6,5 * 10,4 β 13,4 β 12,1 23,9 32,8 

T5 6,3 β * 10,0 β * 13,7 β 11,8 24,6 34,1 

C.V. (%)  2,21 1,12  1,18  5,02  5,83  6,82  

Médias antecedidas por 
*
 e seguidas por 

β
 diferem das doses T0 e T1, respectivamente, pelo teste de 

Dunnet (p≤0,05). 
ns

 variáveis não significativas a probabilidade F (p≤0,05). 
 
 

A análise quantitativa do crescimento é a parte da fisiologia vegetal em que se 

utilizam modelos e fórmulas matemáticas para a avaliação de índices de 

crescimento, muitos deles relacionados à atividade fotossintética (Reis & Miller, 

1979). Os estudos sobre análise de crescimento de espécies vegetais possibilitam 

acompanhar o desenvolvimento das plantas como um todo e a contribuição dos 

diferentes órgãos no crescimento total, permitindo conhecer o seu funcionamento e 

suas estruturas (BENINCASA, 1988; LIEDGENS, 1993). A análise de crescimento é 

também, um método que tem sido utilizado com o objetivo primordial de gerar 

descrição clara do padrão de crescimento da planta ou de partes dela, permitindo 

comparações entre situações distintas, podendo ser aplicada às mais diversas 

modalidades de estudos (BEADLE, 1993; HUNT, 1978; LIEDGENS, 1993). 

Nos estudos ecofisiológicos das plantas, não se pode prescindir da análise de 

crescimento, pois fatores ambientais, como luz, temperatura, concentração de CO2 

e disponibilidade de água e nutrientes, próprios de cada local, afetam sensivelmente 

vários índices fisiológicos, a exemplo da razão de área foliar, da taxa assimilatória 
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líquida e da taxa de crescimento relativa, dentre outros. Com base no estudo das 

interações desses parâmetros com cada fator ambiental, em particular o estado 

hídrico da planta, pode-se conhecer a eficiência do crescimento e a habilidade de 

adaptação às condições ambientais de uma dada espécie ou variedade (REIS & 

MULLER, 1979; PEIXOTO, 1998). 

A análise de crescimento é uma técnica que detalha as mudanças 

morfofisiológicas da planta, em função do tempo, avaliando, também, a produção 

fotossintética, por meio do acúmulo de matéria seca (Falqueto et al. 2009, Concenço 

et al. 2011). Esta análise representa informação básica da produção da cultura e 

pode ser obtida sem a necessidade de equipamentos sofisticados (FALQUETO et al. 

2009). Para isto, são realizadas avaliações periódicas da quantidade de fitomassa 

produzida pela planta e suas estruturas (folhas, caules, flores e grãos) e do tamanho 

da unidade fotossintetizadora (área foliar), durante o desenvolvimento da planta 

(BENINCASA 2003, TAIZ & ZEIGER 2009), tornando possível, assim, avaliar o 

crescimento final da planta, bem como a contribuição de cada órgão no seu 

desenvolvimento total (CAMPOS et al. 2008). 

Beadle (1987) afirmou que a TCR é um parâmetro fundamental pra se avaliar 

a produção de matéria seca de um vegetal, podendo ser usado para comparar o 

desempenho de espécies vegetais ou um efeito de determinado tratamento. Além 

disso, Radford (1967) argumenta que esse índice fisiológico é o mais apropriado 

para comparar efeitos de diferentes manejos agronômicos, por ser relativo e não 

depender de pressuposições matemáticas. 

A TCR reflete o aumento da matéria orgânica seca, em gramas, das plantas, 

num período de tempo, sendo função do tamanho inicial, ou seja, do material pré-

existente. Assim, percebe-se uma fase inicial de rápido acúmulo de material, 

seguida de uma com menor incremento. Esse comportamento de TCR é 

amplamente reportado na literatura, como em Aguiar Neto et al. (2000) e Benincasa 

(1988), pode ser explicada pelo aumento da competição intraespecífica pelos 

principais fatores ambientais responsáveis pelo crescimento (GAVA et al., 2001). 

O declínio dessa taxa de crescimento, portanto, é esperada, conforme a 

planta vai atingindo a maturidade. 

A taxa de crescimento absoluto (TCA) pode ser usada para analisar a 

velocidade média de crescimento ao longo do período de observação. A taxa de 

crescimento absoluto (TCA) equivale ao incremento de material da planta entre duas 
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amostragens por unidade de tempo e indica a velocidade média de crescimento ao 

longo do ciclo. Para a variável TCA aos 7 (DAE) ocorreu diferença significativa para 

todas as doses testadas de boro utilizadas no recobrimento de sementes de 

algodão. Analisando a dose de 0,10mL kg-1 Sementes ocorreu um acréscimo de 

11,38% quando comparado ao T1 (fungicida inseticida e polímero). Ao se utilizar a 

dose de 0,20mL kg-1 Sementes ocorreu um aumento de 12% em relação ao T1 

(fungicida inseticida e polímero). A dose de 0,30mL kg-1 Sementes aumentou em 

14,76% em relação ao T1 (fungicida, inseticida e polímero), a taxa de crescimento 

absoluto (TCA). 

A TCA e a TCR (Tabela 5) não apresentaram diferenças significativas entre 

os tratamentosaos 14 e 21 dias. A taxa assimilatória líquida (TAL) reflete a eficiência 

do sistema assimilador envolvido na produção de massa seca, estimando a 

fotossíntese líquida (Santos & Costa 1997, Falqueto et al. 2009). Os dados 

referentes à taxa de assimilação líquida (TAL) e também não apresentou resultados 

significativos para os períodos avaliados de 14 (DAE) e 21 (DAE).  

A taxa de assimilação líquida (TAL) reflete a eficiência do sistema assimilador 

envolvido na produção de massa seca, estimando a fotossíntese líquida (SANTOS E 

COSTA 1997, FALQUETO et al. 2009). Na literatura, existe certa controvérsia entre 

os estudos sobre TAL (SANTOS et al. 2006). Alguns autores reportam aumentos de 

TAL até uma determinada idade da planta, enquanto, para outros, não há variações 

durante o desenvolvimento da planta da mesma espécie (FALQUETO et al. 2009). 

Tais divergências, talvez, sejam devidas à influência de condições climáticas, forma 

de condução dos experimentos e variações intraespecíficas desta taxa, assim como 

da espécie de planta estudada e locais em que foram desenvolvidos os 

experimentos, sendo que alguns poderiam apresentar microclima mais favorável que 

outros (ROSETTO e NAKAGAWA, 2001). 
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Tabela 5     Taxa de crescimento da cultura (TCC, taxa de crescimento relativo 
(TCR) e taxa de assimilação líquida (TAL) de plantas oriundas de 
sementes de algodão, após recobrimento com diferentes doses de boro 
+ 2,0mL de fungicida (Maxin-XL®) + 4,0mL de inseticida (Cruiser 350 
FS®) + 4,0mL de polímero Kg-1 de semente. FAEM/UFPel, Capão do 
Leão/RS, 2013. 
 

Tratamentos 
TCC (mg pl-1 dia-1) TCR (mg pl-1 dia-1) TAL (mg cm-2 dia-1) 

 14 dias ns 21 dias  ns 14 dias ns 21 dias ns 14 dias ns 21 dias ns 

T0  35 70 894 935 1024 1250 

T1  33 65 744 878 935 1172 

T2  32 67 712 856 882 1177 

T3  29 70 644 888 815 1199 

T4  32 70 689 868 907 1227 

T5  31 70 657 862 873 1176 

C.V. (%) 
 

27,14 12,16 17,46 16,2 26,55 14,52 

Médias antecedidas por 
*
 e seguidas por 

β
 diferem das doses T0 e T1, respectivamente, pelo teste de 

Dunnet (p≤0,05). 
ns

 variáveis não significativas à probabilidade F (p≤0,05). 

 

3.2 Após Armazenamento 

 

A temperatura e a umidade relativa do ar média verificada no período de 

dezembro de 2012 a março de 2013 durante o de armazenamento das sementes foi 

de 22°C e 78,4%, respectivamente. A menor temperatura foi de 15,1°C ocorrida dia 

16 de março, e a maior foi de 29°C no dia 25 de dezembro de 2012. A umidade 

relativa teve seu menor valor no dia 10 de dezembro de 2012 apresentando um valor 

de 54%, e a maior foi de 94,8% no dia 20 de fevereiro de 2013. 

Na Tabela 6 são apresentados os dados de teor de água das sementes, 

obtidos nas análises iniciais e no armazenamento por quatro meses em ambiente 

não controlado. Observa-se que o teor de água das sementes não sofreu 

modificações pelo recobrimento das sementes e pela aplicação do boro durante os 

períodos de armazenamento. As sementes apresentaram teor de água, no início do 

armazenamento, entre 9,5 e 10,0% de umidade. Após quatro meses de 

armazenamento, os teores de água dos diferentes tratamentos, apresentaram um 

aumento de 1 e 4% para os valores que apresentavam o menor e o maior percentual 

de umidade antes do armazenamento respectivamente, mostrando a tendência das 

sementes armazenadas em condições ambientais em alcançar o equilíbrio 
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higroscópico, com a umidade relativa do meio que as rodeia (BAUDET E VILLELA, 

2006). 

 O aumento de umidade no ambiente ocorre devido à higroscopicidade das 

sementes, que proporciona um processo dinâmico de troca de umidade com o ar 

circundante, até que seja atingido o ponto de equilíbrio higroscópico. A presença do 

polímero no recobrimento das sementes pode ser considerada como uma proteção 

para que não ocorram variações bruscas de absorção de água pelas sementes, em 

períodos com umidade relativa do ar alta e temperatura baixa. 

Tabela 6 Teor de água das sementes de sementes de algodão, após recobrimento 
com diferentes doses de boro + 2,0mL de fungicida (Maxin-XL®) +4,0mL 
de inseticida (Cruiser 350 FS®) + 4,0mL de polímero Kg-1 de semente. 
FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 2013. 

 

Tratamentos 0 meses 4 meses 

T0 9,5 9,6 

T1 9,6 10,2 
T2 10 10,1 
T3 9,6 10,4 
T4 9,8 10,1 
T5 10,0 10,4 

 

  Na Tabela 7 estão apresentados os dados da germinação onde se constata 

que não houve diferença significativa entre as doses testadas. Os resultados 

encontrados confirmam os verificados por OHSE et al. (2000) e por VIEIRA E 

MOREIRA (2005) que trabalhando com recobrimento de sementes de arroz com 

zinco não encontraram diferenças significativas na germinação de sementes 

recobertas com o micronutriente. Resultado similar também foi encontrado por 

FUNGUETO (2010) ao analisar o recobrimento de sementes de arroz tratadas com o 

micronutriente zinco, fungicida e polímero, porém resultados contrários foram 

relatados pelos autores YAGI et al., (2006) em sorgo que constataram diminuição da 

percentagem de germinação.  

O recobrimento das sementes de algodão com inseticida, fungicida, polímero 

e micronutriente Boro não afetou a germinação, das sementes de algodão após o 

armazenamento (Tabela 7).  
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No teste de primeira contagem da germinação também não ocorreu diferença 

significativa para as doses aplicadas de boro quando comparados com as 

testemunhas T0(semente nua) e T1(fungicida inseticida e polímero). 

Quando analisado a variável índice de velocidade de emergência verificou-se 

que não ocorreu diferença significativa entre os ntratamentos e a estemunha T0. Os 

tratamentos T2, T3 e T4 aumentaram o percentual do o índice de velocidade de 

emergência em 14%, 16% e 25% respectivamente quando comparado à testemunha 

T0 (semente nua). Os tratamentos T2, T3 e T5 reduziram o percentual do índice de 

velocidade de emergência em 4,5%, 2,5% e 18% respectivamente quando 

comparado à testemunha T1 (semente, inseticida e polímero). 

Para a variável envelhecimento acelerado verificou-se que ocorreu diferença 

significativa entre a dose de 0,3mL e a testemunha T1(fungicida inseticida e 

polímero). Na dose de 0,3mL kg-1 de sementes a germinação do teste de 

envelhecimento de sementes recobertas com boro foi 15% menor quando 

comparada com a testemunha T1(fungicida inseticida e polímero). 

Os resultados dos parâmetros analisados mostraram que houve uma 

tendência das sementes recobertas se comportarem melhor que as sementes nuas. 

Porém, a dose mais alta teria tido um efeito contrário ao reduzir o vigor detectados 

pelo teste de envelhecimento acelerado.  

Os resultados encontrados nesta pesquisa concordam com de Pires et al. 

(2004); Oliveira et al. (2003), onde verificaram que a porcentagem de germinação 

não foi reduzida pelo recobrimento. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Pereira et al. (2007), os quais 

constataram que o filme utilizado para o recobrimento das sementes de soja não 

afeta a eficiência do tratamento fungicida. De forma semelhante, não foram 

verificados efeitos significativos da peliculização sobre a germinação e o vigor de 

sementes de soja (PEREIRA et al., 2007), algodão (LIMA et al., 2006) e milho 

(RIVAS et al., 1998). 

Também em sementes de feijoeiro, o tratamento de sementes com fungicidas 

e polímeros não prejudicou a germinação durante quatro meses de armazenamento 

(PIRES et al., 2004). Sementes de milho com alta qualidade fisiológica inicial, 

tratadas com inseticida, fungicida e polímeros, foram armazenadas por seis meses 

sem prejuízos a sua qualidade (PEREIRA et al., 2005). Porém, em sementes de 

algodão, o tratamento com fungicida, inseticida e polímero propiciou sementes com 
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maior porcentagem de germinação após nove meses de armazenamento (KUNKUR 

et al., 2007). 

Os resultados deste trabalho concordam com os de Conceição e Vieira (2008) 

e Silva et al. (2002), que observaram que diversas composições e espessuras do 

recobrimento das sementes de milho e alface afetaram a primeira contagem de 

germinação e o índice de velocidade de emergência. 

De acordo VERTUCCI (1989), o período de hidratação pode promover 

elevação na percentagem de germinação, ou sua redução, se ocorrerem danos nas 

organelas celulares durante o processo de hidratação. Portanto, mesmo em 

períodos curtos, havendo umidade suficiente para o bom desempenho das 

sementes, provavelmente, são necessárias mais algumas horas de hidratação, para 

complementação dos processos metabólicos, assim como foi observado no teste de 

germinação (FRANZIN et. al, 2008). 

Os resultados deste trabalho discordam dos encontrados por Santos et al. 

(2010), que trabalhando com tratamento químico e revestimento em B. brizantha cv. 

arandu, onde observaram que o revestimento de sementes promove redução no 

índice de velocidade de emergência. 

Os dados do trabalho contrastam com os resultados encontrados por 

SANTOS et al. (2011), que utilizando o método de deterioração através do teste de 

envelhecimento acelerado não encontrou diferença estatística na germinação do 

teste de envelhecimento acelerado.  

Essa tendência de maior vigor após o período de armazenamento das 

sementes dos tratamentos com polímeros é um indicio de que o polímero em pó 

tenha favorecido alguns fungos que possam ter prejudicado a avaliação no teste de 

germinação, o que não ocorreu após o envelhecimento acelerado, pois segundo 

BAYS et al. (2007), tanto a temperatura como a umidade elevada em que as 

sementes ficam expostas durante o envelhecimento inibem a manifestação de 

determinados fungos, podendo a germinação obtida após o envelhecimento ser 

superior à germinação inicial. 

Após os 120 dias do armazenamento, a redução da viabilidade das sementes 

aumentou, possivelmente devido a causas estruturais de suas próprias células, pois 

as sementes haviam sido armazenadas sob condições adversas por um longo 

período, expostas à ação da temperatura e umidade do ambiente, o que 

compromete o funcionamento das organelas celulares, fato explicado por Zimmer 
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(2006) que destaca que sementes de baixo vigor possuem a maioria das células 

comprometidas e as organelas ineficientes o que ocasiona, tanto redução da 

germinação, como do vigor das sementes (LUDWIG et al, 2011). 

Tabela 7 Germinação (G), primeira contagem de germinação (PCG), índice de 
velocidade de emergência (IVE), envelhecimento acelerado (EA), 
emergência a campo (EC) das sementes de algodão, após recobrimento 
com diferentes doses de boro + 2,0mL de fungicida (Maxin-XL®) +4,0mL 
de inseticida (Cruiser 350 FS®) + 4,0mL de polímero Kg-1 de semente. 
FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 2013. 

 

        Tratamentos G ns PCG ns IVE EA EC     

T0 87 87 8,2 64 78    

T1 90 90 12 74 84    

T2 90 90 10,7 69 83    

T3 91 91 11,1 67 88    

T4 90 90 12,7 70 * 91    

T5 90 90 8,2 63 β 83    

CV (%) 4,15 4,15 14,43 6,23 5,9    

Médias antecedidas por 
*
 e seguidas por 

β diferem das doses T0 e T1, respectivamente, pelo teste de 

Dunnet (p≤0,05). 
ns

 variáveis não significativas a probabilidade F (p≤0,05). 
 

Quando analisado a variável comprimento da parte aérea (Tabela 8), as 

doses de boro apresentaram respostas diferenciadas. Ocorreu diferença significativa 

entre as doses de 0,1mL de boro kg-1 sementes e a testemunha T1(semente, 

inseticida e polímero), e entre a dose de 0,2mL de boro kg-1 sementes e a 

testemunha T1(semente, inseticida e polímero). A aplicação de boro nas sementes 

de algodão na dose de 0,1mL kg-1 de sementes aumentou o comprimento da parte 

aérea das plântulas em 21,63% quando comparado ao T1(semente, inseticida e 

polímero). Quando se analisou a dose de 0,20mL kg-1 de sementes percebe-se que 

ocorre um aumento de 9,57% do comprimento da parte aérea das plântulas quando 

comparado com a T1(fungicida inseticida e polímero).  

O comprimento de raiz apresentou diferença significativa entre a dose de 

0,3mL e a testemunha T1(fungicida, inseticida e polímero) a dose de 0,3mL kg-1 de 

sementes diminuiu o comprimento de raiz das plântulas de sementes recobertas 

com boro em 10,6% quando comparada com a testemunha T1(fungicida inseticida e 

polímero). Os resultados deste estudo são diferentes dos encontrados por OHSE et 

al (2000) que comparando tratamentos com o micronutriente zinco, boro e cobre 
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concluíram que os maiores comprimentos da raiz de plântulas de arroz irrigado 

foram obtidos com zinco, sendo, o comprimento da raiz elevado em 5,1%. As 

demais doses reduziram as médias do comprimento de raiz.  

Para a variável massa seca da parte aérea observou-se que não ocorreu 

diferença significativa entre as doses de boro testadas e a testemunha T1(fungicida 

inseticida e polímero).  

A massa seca de raiz apresentou diferença significativa entre a dose de 

0,3mL de boro kg-1 de sementes e a testemunha T1(fungicida inseticida e polímero). 

A dose 0,3mL de boro kg-1 de sementes diminuiu a massa seca de raiz em 23,10% 

quando comparado à testemunha T1(fungicida inseticida e polímero 

As pesquisas sobre a influência do micronutriente boro sobre a qualidade 

fisiológica de sementes, são contraditórios. Ohse et al. (2001) e Ribeiro et al. (1994) 

trabalhando com sementes de arroz e milho, respectivamente, concluíram que 

ocorre decréscimo da germinação e do vigor. Kappes et al. (2008) e Leite et al. 

(2011) em sementes de soja e arroz, concluíram que que a qualidade das sementes 

não foi influenciada pela aplicação foliar de boro. Trabalhando com girassol, via 

semente, Wazilewski e Gomes (2009) não observaram incremento significativo nas 

análises de produção de massas fresca e seca. Bonacin et al. (2009) concluíram que 

as características morfofisiológicas de sementes de girassol não foram influenciadas 

pelas doses de boro. Já Silva et al. (2006), Farinelli et al. (2006), verificaram 

acréscimos no vigor das sementes de feijão com a adubação com boro e cálcio, 

respostas negativas foram verificadas por Oliveira et al. (2010), em sementes de 

mamona nas quais o boro influenciou negativamente na germinação e no vigor. 
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Tabela 8 Comprimento de parte aérea (CPA), comprimento radicular (CR), massa 
seca da parte aérea (MSPA) e massa seca de raiz (MSR) das sementes 
de algodão, após recobrimento com diferentes doses de boro + 2,0mL de 
fungicida (Maxin-XL®) +4,0mL de inseticida (Cruiser 350 FS®) + 4,0mL de 
polímero Kg-1 de semente. FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 2013. 

 

Tratamentos CPA CR   MSPA ns MSR 

T0 2,9 8,7   443,6 60,3 

T1 2,8 9,0   429,5 62,8 

T2 2,9 9,2   415,2 53,0 β 

T3 * 3,4 β 9,5   433,1 53,0 β 

T4 3,0 β 8,9   408,2 52,7 β 

T5 2,9  8,1 β   428,2 * 48,3 β 

CV (%) 3,52 6,12   4,33 7,44 
Médias antecedidas por 

*
 e seguidas por 

β
 diferem das doses T0 e T1, respectivamente, pelo teste de 

Dunnet (p≤0,05). 
ns

 variáveis não significativas a probabilidade F (p≤0,05). 
 

 
CONCLUSÕES 

 

1. O recobrimento de sementes com o micronutriente promoveu incremento 

significativo na produção de massa seca das plântulas, e massa seca de 

raiz.  

2. As concentrações de boro utilizadas no experimento não proporcionaram 

sintomas visuais de toxidez. 

3. Sementes de algodão tratadas com Maxin-XL® + Cruiser 350 FS® e o 

micronutriente Boro podem ser armazenadas por quatro meses, sem que 

haja comprometimento de sua qualidade fisiológica. 
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DISCUSSÃO GERAL 

 

Efeitos imediatos 

 

Constatou-se que o recobrimento das sementes com fitina, boro e zinco não 

houve diferença significativa em relação às doses testadas para a variável 

germinação. 

A primeira contagem da germinação foi estatisticamente superior no 

tratamento com 15g de fitina kg-1 de semente em relação ao tratamento T0 (semente 

nua), apresentando um acréscimo de 11,01% de germinação. Também foi 

observado que, apesar de os tratamentos entre 5 a 15 g de fitina kg-1 de semente 

apresentaram resultados superiores às testemunhas T0 e T1 (fungicida + inseticida 

+ polímero), este resultado não apresentou significância. 

Para o micronutriente zinco ocorreu diferença significativa para as doses 

aplicadas de ZnSO4 de 8,65g e 11,58g kg-1 de semente     quando comparados com 

as testemunhas T0 e T1 reduzindo as médias de vigor. A dose de 8,65g de ZnSO4 

reduziu a germinação do teste de primeira contagem em 21,37% quando comparado 

com a testemunha T0 (semente nua) e 25,5% quando comparado com a testemunha 

T1 (testemunha com Fungicida, Inseticida e Polímero).  

Constatou-se que não houve diferença entre as doses de boro aplicadas 

quando comparados com as testemunhas T0 (semente nua) e T1 (fungicida 

inseticida e polímero). Para o macronutriente fósforo verificou-se nos testes de vigor, 

comprimento da parte aérea (CPA), comprimento de raiz (CR), envelhecimento 

acelerado (EA) verificou-se que não ocorreu diferença significativa entre os 

tratamentos testados e as testemunhas T0 (semente nua) e T1 (fungicida inseticida 

e polímero).  

Para o comprimento da parte aérea, as doses de ZnSO4 apresentaram 

respostas diferenciadas. Ocorreu diferença significativa entre as doses 2,895 e 

5,790g quando comparado à testemunha T0 (semente nua) e diferença significativa 

para a dose 11,58 quando comparado às testemunhas T0 (semente nua) e T1 

(fungicida inseticida e polímero). O comprimento da parte aérea das plântulas diferiu 

do tratamento T0 (semente nuas) nos tratamentos 0,05 e 0,3 ml de B kg-1 de 

sementes, e do tratamento T1 (fungicida inseticida e polímero) na dose de 0,3 ml de 

B kg-1 de semente.  
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Para a variável comprimento de raiz quando comparados às doses com as 

testemunhas verificou-se que a dose de 2,895g aumentou o comprimento de raiz em 

7,18% em relação à testemunha T0 (semente nua). Para o teste de envelhecimento 

acelerado o desempenho das sementes tratadas apresentou diferença significativa 

entre as doses de 8,650g e 11,58g de ZnSO4 em comparação à testemunha T1 

(fungicida, inseticida e polímero). Para a variável comprimento de raiz a dose de 

0,05 mL de boro foi superior a testemunha T0, proporcionando um acréscimo de 

12% no comprimento em relação à mesma, enquanto que a dose de 0,30 mL 

prejudicou o desempenho das sementes quando comparado aos tratamentos T0 e 

T1, sendo inferior em 8,3% e 14,21%, respectivamente. 

Para a variável massa seca da parte aérea observou-se que houve diferença 

significativa entre a dose de 20 g e a testemunha T0 (semente nua), com 20 g de 

fitina por kg de sementes aumentou a massa seca da parte aérea 48,68% em 

relação às sementes nuas. Para a variável massa seca da parte aérea observou-se 

que houve diferença significativa entre as doses de ZnSO4 testadas. No que tange a 

massa seca da parte aérea observou-se que todas as doses estudadas resultaram 

em maior acúmulo de massa por parte das raízes, contudo, apenas nas doses de 

0,1 e 0,3 ml de B kg-1sementes essa diferença foi significativa. 

Em relação às determinações do crescimento inicial não foi constatado 

significância dos tratamentos nas determinações altura de plantas aos 14DAE, e 

área foliar aos 14 e 21 DAE. Entretanto o tratamento com 5g de fitina por kg de 

sementes apresentou 5,89% superior em relação às sementes nuas. No que diz 

respeito à dose de 20g, constatou-se um decréscimo na altura média das plantas de 

11,06% e 6,51% inferior quando comparado aos tratamentos T1 e T0, 

respectivamente, permitindo inferir que a dose de 20g de fitina por kg de sementes 

foi tóxica ao desenvolvimento das plantas. Este decréscimo aos 21 dias após a 

emergência passou a serem 93% inferior na dose de 20g em relação aos 

tratamentos T0 e T1 respectivamente. Para cada aumento unitário da dose de fitina 

houve uma redução de 0,35 cm na altura das plantas aos 7 dias após emergência.  

Apesar de os resultados dos tratamentos com fitina serem superiores as 

testemunhas T0 e T1 na variável emergência a campo, este não foi significativo pelo 

teste estatístico utilizado. Vale salientar que a emergência de plântulas é um dos 

melhores testes para avaliar a qualidade fisiológica das sementes, pois o substrato é 

o solo, o que possibilita a lixiviação dos produtos ao quais as sementes foram 
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revestidas. Os outros testes de qualidade fisiológica utiliza papel como substrato o 

que pode ocasionar fitotoxicidade pelo produto ficar em torno da semente. Os 

resultados obtidos apresentaram um aumento na porcentagem de plântulas 

emergidas na variável índice de velocidade de emergência (IVE) com a aplicação de 

fitina nas doses entre 5 e 20g por kg de sementes.   

A massa seca aos 14 DAE apresentou diferença significativa para as doses 

de 5, 10 e 15g de fitina quando comparados à testemunha T0 (semente nua), a dose 

de 20g de fitina apresentou diferença significativa quando comparado com as 

testemunhas T0(semente nua) e T1 (fungicida inseticida e polímero). A dose de 5g 

de fitina foi a que apresentou a maior média de massa seca aos 14 DAE. Quando 

analisado o período de 21 DAE percebe-se que ocorreu interação significativa entre 

as doses de 15 e 20g de fitina com as testemunhas T0 (semente nua) e T1 

(fungicida inseticida e polímero).  Aos 21 dias após emergência essa redução 

passou a ser de 0,5 g por unidade de aumento de fitina.  

Para a variável altura de plantas aos 7 (DAE) constatou-se que as doses de 

0,05 e 0,10 de boro foram superiores a testemunha T0, promovendo um incremento 

de 7,13% e 6,04%, respectivamente. 

Os dados de emergência de plântulas em campo e índice de velocidade de 

emergência. Observa-se que não ocorreu diferença significativa para a variável 

emergência de plântulas. Os resultados obtidos apontaram que não houve diferença 

significativa entre as doses de boro quando avaliado o parâmetro IVE. Os dados de 

emergência de plântulas em campo e índice de velocidade de emergência. Observa-

se que não ocorreu diferença significativa para a variável emergência de plântulas e 

IVE para o micronutriente zinco. 

 

Após Armazenamento 

 Os resultados do teste de primeira contagem da germinação demonstram que 

ocorreram diferença significativa para as doses aplicadas de ZnSO4 de 2,895g 

aumentando o percentual de germinação do teste em 6,98% quando comparado 

com a testemunha T0 (semente nua) Diferenças nas doses de 8,65g e 11,58g kg-1 

de semente quando comparados com as testemunhas T0 e T1, respectivamente, 

reduzindo as médias e vigor. 

 Os resultados do teste de primeira contagem da germinação demonstram que 

não ocorreu diferença significativa para as doses aplicadas de boro quando 
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comparados com as testemunhas T0(semente nua) e T1(fungicida inseticida e 

polímero). 

Para a variável índice de velocidade de germinação (IVE) ocorreram 

diferenças significativas para todas as doses testadas quando comparadas com a 

testemunha T0(semente nua). Para as doses de 5, 10,15 e 20g kg-1 de semente 

houve um aumento de 55,47%, 66,4%, 52,96% e 62,89% respectivamente no índice 

de velocidade de germinação das sementes tratadas com fitina. Deste modo, de 

forma geral, pode-se inferir que a aplicação de fitina nas sementes beneficiou o IVE 

do algodão.  

Os resultados obtidos apontaram que houve diferença significativa para a 

dose de 2,895g kg-1 de zinco aplicado nas sementes, quando avaliado o parâmetro 

IVE, esta dose aumentou o índice em 65,63% quando comparado com a T0 

(semente nua).  

Quando analisado a variável índice de velocidade de emergência verificou-se 

que ocorreu diferença significativa entre as doses de 0,2g de boro kg-1sementes e a 

testemunha T0(semente nua) e da dose 0,3g de boro kg-1 sementes e a testemunha 

T1(semente, inseticida e polímero).  

Ao analisarmos a variável comprimento da parte aérea, verificou-se que 

ocorreu diferença significativa entre a dose de 15g kg-1 sementes e as testemunhas 

T0(semente nua) e testemunha T1(fungicida inseticida e polímero). A referida dose 

aumentou em 19,45% o comprimento da parte aérea das plântulas quando 

comparado com a testemunha T0 e em 24,11% quando comparado à testemunha 

T1(fungicida inseticida e polímero). 

Para o comprimento da parte aérea, as doses de ZnSO4 apresentaram 

respostas diferenciadas. Ocorreu diferença significativa entre as doses 5,795g kg-1 

sementes quando comparado à testemunha T0 (semente nua) para as doses 8,685g 

11,58g kg-1 sementes quando comparado às testemunhas T0 (semente nua) e T1 

(fungicida inseticida e polímero).  

Quando analisado a variável comprimento da parte aérea, as doses de boro 

apresentaram respostas diferenciadas. Ocorreu diferença significativa entre as 

doses de 0,1mL de boro kg-1 sementes e as testemunha T0(semente nua) e 

testemunha T1(semente, inseticida e polímero), e entre a dose de 0,2 mL de boro 

kg-1 sementes e a testemunha T1(semente, inseticida e polímero).  
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Para a variável comprimento de raiz quando comparados às doses com as 

testemunhas verificou-se que as doses de fitina 5,0g; e 15,0g kg-1 sementes 

apresentaram diferenças significativas quando comparadas as testemunhas T0 

(semente nua) e testemunha T1 (fungicida inseticida e polímero).  

Para a variável comprimento de raiz quando comparados às doses com as 

testemunhas verificou-se que as doses de zinco 5,79g; 8,658g e 11,58g kg-1 

sementes apresentaram diferenças significativas quando comparadas as 

testemunhas T0 (semente nua) e testemunha T1 (fungicida inseticida e polímero).  

O comprimento de raiz apresentou diferença significativa entre a dose de 

0,3mL e a testemunha T1(fungicida, inseticida e polímero) a dose de 0,3mL kg-1 de 

sementes diminuiu o comprimento de raiz das plântulas de sementes recobertas 

com boro em 10,57% quando comparada com a testemunha T1(fungicida inseticida 

e polímero). 

Ao analisar a variável envelhecimento acelerado constatou-se que ocorreram 

diferença significativa nas doses de fitina 10g e 20g kg-1 de sementes e a 

testemunha T1 (fungicida inseticida e polímero). Para a dose de 10g kg-1 de 

sementes ocorreu uma redução de 12,16% na germinação do teste de 

envelhecimento acelerado, para a dose de 20g kg-1 de sementes ocorreu uma 

redução de 9,46% na germinação. 

Para o teste de envelhecimento acelerado desempenho das sementes 

tratadas apresentou diferença significativa entre as doses de zinco 8,650g e 11,58g 

em comparação as testemunhas T0(semente nua) e T1 (fungicida inseticida e 

polímero). A menor média de germinação após o envelhecimento acelerado foi na 

dose de 8,650g de ZnSO4 esta dose diminui em 39,06% quando comparado ao 

T0(semente nua) e 47,30% quando comparado ao tratamento T1(fungicida inseticida 

e polímero). 

Para a variável envelhecimento acelerado verificou-se que ocorreu diferença 

significativa entre a dose de 0,3mL e a testemunha T1(fungicida inseticida e 

polímero). Na dose de 0,3mL kg-1 de sementes a germinação do teste de 

envelhecimento de sementes recobertas com boro foi 14,86% menor quando 

comparada com a testemunha T1(fungicida inseticida e polímero).  

Para os dados de emergência de plântulas em campo, para a fitina e zinco 

não ocorreram diferenças significativas.  
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Para a variável emergência em campo ocorreu diferença significativa entre a 

dose de 0,2mL de boro kg-1 sementes e a testemunha T0(semente nua). A dose 

0,2mL de boro kg-1 sementes aumentou a emergência em 16,67% quando 

comparado à testemunha T0(semente nua).  

Para a variável massa seca da parte aérea observou-se que houve diferença 

significativa entre as doses de 8,650g e 11,58g ZnSO4 estas doses foram tóxicas as 

sementes.  

Para a variável massa seca da parte aérea observou-se que não ocorreu 

diferença significativa entre as doses de boro testadas e as testemunha T0(semente 

nua) e T1(fungicida inseticida e polímero).  

Para a variável massa seca de raiz ocorreu diferença significativa para as 

doses de 5,79g, 8,685g e 11,58g. A dose de 5,79g kg-1 sementes apresentou uma 

redução de 21,22% quando comparado ao T0(semente nua) e 24,25% quando 

comparado ao tratamento T1(fungicida inseticida e polímero).  

A massa seca de raiz apresentou diferença significativa entre a dose de 0,3 

mL de boro kg-1 de sementes e as testemunhas T0(semente nua) e T1(fungicida 

inseticida e polímero). A dose 0,3 mL de boro kg-1 de sementes diminuiu a massa 

seca de raiz em 20,02% quando comparado com a testemunha T0(semente nua) e 

em 23,10% quando comparado à testemunha T1(fungicida inseticida e polímero).  
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CONCLUSÕES GERAIS 
 

 

O tratamento de sementes de algodão com fitina aumenta a percentagem de 

germinação, primeira contagem de germinação, índice de velocidade de 

germinação, envelhecimento acelerado, comprimento de raiz, emergência a campo, 

antes e depois do armazenamento. Aumentou o comprimento e a massa seca da 

parte aérea antes do armazenamento. Diminuiu a massa seca de raiz e massa seca 

de plântulas antes do armazenamento. 

A aplicação de ZnSO4 via sementes de algodão não afetam o acúmulo de 

matéria seca da parte aérea, entretanto, diminui o acúmulo de matéria seca das 

raízes. O recobrimento das sementes com ZnSO4, fungicida, inseticida e polímero 

não prejudicam a germinação de sementes de algodão, cultivar BRS 286 antes do 

armazenamento. A aplicação de ZnSO4 via sementes de algodão da cultivar BRS 

286 aumentou os valores do testes de germinação, primeira contagem de 

germinação, índice de velocidade de germinação, comprimento de raiz, 

envelhecimento acelerado, emergência a campo, massa seca da parte aérea e 

diminuiu a massa seca de raiz após o armazenamento. 

O tratamento de sementes de algodão com boro aumenta a percentagem de 

germinação, primeira contagem de germinação, índice de velocidade de 

germinação, comprimento da parte aérea envelhecimento acelerado, antes e depois 

do armazenamento. O tratamento de sementes de algodão com o micronutriente 

Boro antes do armazenamento aumentou a massa seca da parte aérea, emergência 

a campo, massa seca das plântulas, e massa seca de raiz e diminuiu o comprimento 

de raiz. O tratamento de sementes de algodão com boro depois de armazenada 

aumentou o comprimento de raiz, emergência a campo e diminuiu a massa seca da 

parte aérea e massa seca de raiz. 
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ANEXOS 

FIGURAS 
 

 

          

 

           

Figura 1 Temperaturas médias diárias do período de Dezembro de 2012 a março de 2013. 
FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 2013. 
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Figura 2 Umidades Relativas médias diárias do período de Dezembro de 2012 a março de 2013. 
FAEM/UFPel, Capão do Leão/RS, 2013. 
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