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A produção brasileira de milho na safra 2015/16 foi de 

aproximadamente 82 bilhões de toneladas de grãos (CONAB, 

2016). A taxa de utilização de sementes de milho corresponde a 

de 85% (ABRASEM, 2010), valor considerado alto quando 

comparado ao observado em outras espécies. Outro fator a ser 

considerado é o aumento na comercialização de sementes 

transgênio de milho no Brasil, o que exige das empresas 

produtoras, altos padrões de qualidade. Também tem sido 

observado nos últimos anos aumento da utilização de sementes 

de híbridos simples de milho e essa tendência mostra o 

investimento cada vez maior em alta tecnologia (ABRASEM, 

2009). 

Os investimentos em tecnologias de produção de 

sementes são prioritários nas empresas, pois é a semente o 

veículo de toda tecnologia gerada, seja nos programas de 

melhoramento, convencional ou no uso de biotecnologia. Assim, 

torna-se cada vez mais importante que as empresas produtoras 

de sementes invistam em programas de controle de qualidade 

interno, por meio dos quais são controladas todas as etapas do 

processo de produção, visando garantir a comercialização de 
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sementes com alta qualidade associados a sistemas produtivos 

rentáveis. A qualidade das sementes é determinada pela 

interação entre atributos fisiológicos, sanitários, genéticos e 

físicos, os quais interferem diretamente no potencial de 

desempenho em campo e durante o armazenamento (MARCOS-

FILHO, 2005). 

A viabilidade de uma semente corresponde ao período de 

vida que ela efetivamente permanece viva dentro do seu período 

de longevidade, que é função de vários fatores, como 

características genéticas da planta genitora, do vigor, das 

condições climáticas predominantes durante a maturação das 

sementes, do grau de injúria mecânica e das condições 

ambientais de armazenamento (GUIMARÃES et al., 2006). 

Outro fator que afeta diretamente a qualidade da semente 

são as doenças. Grande parte das doenças que ocorre na cultura 

do milho é transmitida pelas sementes, nas quais a presença 

desses microrganismos pode causar a sua deterioração. 

Sementes de milho infectadas com fungos podem ocasionar, 

além de podridão, a morte de plântulas e a podridão da base do 

colmo (REIS et al., 1997). 

Portanto, mesmo as sementes apresentando alta 

qualidade fisiológica, é importante trata-las para aumentar seu 

desempenho em condições adversas. Tratamento de sementes 

pode ser definido como qualquer operação que envolva as 

sementes, seja pelo manejo ou incorporação de produtos 

químicos ou biológicos, ou a utilização de agentes físicos, 

visando a melhoria ou garantia de seu desempenho (MACHADO, 

2000). 

No Brasil, apenas 10% das sementes semeadas eram 

tratadas com inseticidas na UBS (KLEFFMANN GROUP, 2007). 

Atentando para esta realidade, algumas empresas introduziram o 

sistema de comercialização de sementes de híbridos tratadas na 

indústria.  

Com o tratamento industrial de sementes de milho híbrido, 

foram desenvolvidas novas tecnologias no Brasil, com adoção de 

modernas máquinas automatizadas de tratamento de sementes 
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por batelada (Arktos L100 1C e L200 2C). Foi desenvolvido um 

sistema de aferição de qualidade de dose composto de sistema 

de análise de recuperação de ingrediente ativo via HPLC (High 

Precision Liquid Chromatography) e SLAK (Seed Loading 

Analisis Kit), que juntos propiciaram alta qualidade e segurança. 

O custo do tratamento de sementes de milho representa 

0,06% do custo de produção, ao passo que a ressemeadura 

representa em torno de 13,36% (CULTIVAR, 2000). Constituindo-

se o uso preventivo de inseticidas no tratamento de sementes 

num dos conceitos modernos de controle de pragas 

(BITTENCOURT et al., 2000). Segundo Baudet e Peske (2012) o 

tratamento de sementes é uma realidade para aumentar o 

desempenho das sementes, principalmente daquelas espécies 

de alto valor. Este processo envolve produtos, formulações, 

combinações e equipamentos. Seu futuro vislumbra-se numa 

maior interação entre os produtores de sementes, os fabricantes, 

os pesquisadores e o próprio agricultor o que é ratificado por 

Lucca-Filho (1987). 

Um dos produtos do tratamento de sementes utilizado é o 

Avicta. O Avicta Completo é o tratamento de sementes da 

Syngenta, reunindo em um só produto três soluções: nematicida 

(Abamectina – produto comercial AVICTA® 500 FS), fungicida 

(Fludioxonil, Metalaxil e Thiabendazole – produto comercial 

MAXIM ADVANCED®) e inseticida (Thiamethoxam – produto 

comercial CRUISER® 350 FS). 

A abamectina em tratamento de sementes é uma 

alternativa para o controle de nematoides por requerer 

concentrações muito inferiores de ingrediente ativo do que os 

nematicidas tradicionais, reduzindo significativamente o risco 

ambiental. A proteção causada pelo tratamento de sementes com 

abamectina, proporcionou maior produtividade às culturas 

(BRASIL, 2003). Este tem sido utilizado na forma de tratamento 

industrial pelas principais empresas produtoras de sementes de 

milho híbrido. A Abamectina protege o milho do ataque de 

nematoide (nematóide-das-galhas e nematoide-das-lesões) e da 

lagarta-elasmo no início do ciclo da cultura. 
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O Fludioxonil é um fungicida de contato, tendo uma 

limitada absorção pela semente e uma pequena translocação 

dentro da plântula. Sua estrutura é próxima ao pyrrolnitrin, um 

metabólito secundário produzido por bactérias do gênero 

Pseudomonas. É ativo contra um grande espectro de fungos 

patogênicos (SYNGENTA, 2010). Inibe o desenvolvimento do 

micélio e induz redução instantânea na absorção de aminoácidos 

e açúcares. Controla Ascomicetos, Basidiomicetos e 

Deuteromicetos, com ação fungistática ou fungicida de acordo 

com o patógeno (SYNGENTA, 2010). 

O Metalaxil é um fungicida que penetra na semente e é 

sistemicamente translocado para todas as partes da planta 

durante a germinação (SYNGENTA, 2010), sendo largamente 

utilizados pelas principais produtoras de sementes de milho 

híbrido. 

O Thiamethoxam é um neonicotinoide de segunda 

geração, interferindo num sítio receptor específico no sistema 

nervoso do inseto, não sendo conhecida resistência cruzada com 

qualquer outra classe de inseticida. Além disso, tem um 

reconhecido efeito bioativador em soja, milho e muitas outras 

culturas. O uso de Thiamethoxam, na forma de tratamento de 

sementes na indústria, atingiu cerca de 12% do total de 

sementes de milho híbrido de alta tecnologia comercializadas no 

Brasil em 2007 (KLEFFMANN, 2007). Têm forte ação 

principalmente para pragas sugadoras que injetam toxinas como 

o percevejo barriga-verde e sobre os insetos transmissores de 

viroses como, por exemplo a cigarrinhas e tripes. Possui 

atividade sobre algumas pragas mastigadoras importantes como 

adultos de vaquinha, cupins entre outros (Registro no MAPA sob 

o nº. 03105 – SYNGENTA, 2007). 

Mesmo sabendo de trabalhos mostrando grandes 

benefícios do tratamento de sementes, ainda são escassos 

trabalhos com armazenamento de sementes tratadas. A 

conservação das sementes está intimamente ligada à 

intensidade de suas atividades metabólicas, também 

relacionadas com o grau de umidade. Em decorrência disso há 
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possibilidade de elevação da temperatura, infestação por 

microrganismos e perdas drásticas no poder de germinação e 

vigor (MARCOS-FILHO e PACHECO, 1976). 

A adição de produtos estranhos à semente como a própria 

água, fungicidas, inseticidas, nematicidas, nutrientes, antídotos, 

reguladores de crescimento e hormônios, aminoácidos, 

polímeros e corantes, aumentam os riscos de redução da 

qualidade fisiológica das sementes em menor ou maior grau 

dependendo do agente utilizado. Por outro lado, são inegáveis as 

vantagens de se utilizar uma semente protegida, como veículo de 

transporte de tecnologia, além do combate a agentes biológicos 

externos como fungos, insetos, nematoides, etc. Daí a 

importância da realização de estudos específicos sobre 

tratamento de sementes com produtos de ultima tecnologia 

envolvendo o armazenamento (PESKE e BAUDET, 2011). 

As reações que ocorrem nas sementes não germinadas e 

seus efeitos negativos são frequentemente detectadas quando se 

colocam as sementes a germinar. Após a embebição, as 

sementes deterioradas perdem conteúdo celular, devido à 

desestruturação das membranas, desenvolvem-se lentamente 

exibindo anormalidades, podendo não ocorrer à emissão da 

radícula. Nos casos mais severos, sementes deterioradas têm 

poucas células viáveis que são incapazes de um 

desenvolvimento organizado, devido aos constituintes celulares 

estarem seriamente degradados (ZIMMER, 2006). 

O conteúdo de reservas das sementes é importante para 

sua longevidade. Os cereais, por exemplo, com alto conteúdo de 

amido, possuem elevado potencial armazenamento. Por outro 

lado, sementes com alto teor de óleo têm tendência a um maior 

risco de deterioração devido a reações envolvendo a peroxidação 

(BLACK et al., 2006). 

As condições em que as sementes são armazenadas 

afetam acentuadamente sua taxa de deterioração, sendo o teor 

de água das sementes considerado um dos fatores mais 

importantes, afetando a velocidade com que as sementes 
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perdem sua viabilidade, especialmente em ambiente com altas 

temperaturas (POPINIGIS, 1985). 

Neste sentido, considerando-se a importância do 

tratamento fitossanitário das sementes e a importância do uso de 

sementes de alta qualidade, objetivou-se com o presente 

trabalho determinar o desempenho de sementes de milho híbrido 

tratadas com o produto Avicta Completo durante o 

armazenamento. 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Sementes 

da empresa TMG, no município de Cambé, PR. 

Foram utilizadas sementes de milho híbrido, com teor de 

água de 13% e com vigor e germinação igual ou superiores a 

90%. Os materiais utilizados foram seis híbridos comerciais de 

milho, da empresa Pioneer®, cujas sementes foram produzidas 

na safra 2008/09, sendo estes: 30K73; 30F35; 30F80; 30K75; 

30R50 e 32R22, todas com peneira 20 C. Vale ressaltar que os 

seis híbridos são transgênicos com o evento YieldGard® da 

empresa Monsanto. 

Na unidade do Seed Care Institute da Empresa Syngenta, 

em Holambra, as sementes foram submetidas aos seguintes 

tratamentos sanitários: 

1 – Testemunha (sementes não tratadas); 2 – Avicta 

Completo®; 3 – Avicta Completo® com 100% acima da dosagem 

recomendada pelo fabricante. 

Para a realização do tratamento foi utilizada máquina de 

tratamento de sementes por batelada - modelo Arktus Africa – 

Momesso, equipada com disco de atomização rotativo. O ciclo de 

tratamento consumiu 20 segundos por batelada/amostra de 5kg. 

Após o tratamento, as amostras de sementes, com 5kg 

cada, foram acondicionadas em sacos de papel multifoliado 

iguais aos originalmente utilizados pela indústria no 

armazenamento e comercialização e enviadas para o Laboratório 

de Sementes da empresa TMG, no município de Cambé, PR, 

para avaliações de qualidade fisiológica. 
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Tabela 1 – Tratamentos químicos utilizados no trabalho, 
princípios ativos e dosagem recomendada. Entidades cedentes 
dos genótipos: grupos e linhagens.  

Nome 
comercial dos 
tratamentos 

Princípio 
Ativo 

Dosagem 
recomendada 
(mg/unid. de 
semente) T2 

Super 
dosagem 
utilizada 

(mg/unid. de 
semente) T3 

Testemunha 
T1 

-- 

Avicta 
Completo® 

Abamectina 0,58 1,16 
Thiametoxam 0,7 1,4 
Fludioxonil, 0,012 0,024 

Metalxil, 0,01 0,02 
Thiabendazol 0,075 0,15 

 
Após os tratamentos, as sementes dos híbridos foram 

armazenadas por 350 dias em dois ambientes (15ºC e 60% UR), 

sendo as avaliações aos: 50, 150, 250 e 350 dias. 

As avaliações da qualidade fisiológica foram realizadas 

em quatro épocas utilizando o Teste de Germinação (TG), de 

acordo com as RAS – Regras para Análise de Sementes 

(BRASIL, 2009). Para a avaliação do vigor foram realizados os 

testes de envelhecimento acelerado (EA) e de frio (TF).  

• Teste de germinação: realizado segundo as Regras 

para Análise de Sementes - RAS (BRASIL, 2009), por meio da 

semeadura de 400 sementes por tratamento, divididas em oito 

repetições de 50 sementes, em rolo de papel germitest 

umedecido com água. As sementes foram mantidos em 

germinador a 25ºC por sete dias, e logo após foi realizada a 

avaliação. Os resultados foram expressos em porcentagem de 

plântulas normais. 

• Teste de frio: foram utilizadas oito repetições de 50 

sementes por tratamento, em bandejas plásticas contendo o 

substrato areai e solo na proporção 2:1. A umidade do substrato 

foi ajustada para 70% da capacidade de retenção de água, 
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conforme prescrições da International Seed Testing Association – 

ISTA (1995). Após a semeadura, as bandejas foram colocadas 

em câmara fria a 10 0C por sete dias e, posteriormente, 

transferidas para câmara de crescimento vegetal a 25 0C com 

fotoperíodo de 12 horas. Após sete dias nessas condições 

avaliou-se o número de plantas normais emergidas. 

• Envelhecimento acelerado: utilizou-se o método de 

caixas plásticas de germinação (AOSA, 2002), com distribuição 

de camada única de sementes sobre a tela interna das caixas, de 

modo a cobri-la completamente, visando minimizar o efeito do 

tamanho de semente (MARCOS-FILHO, 1999). As caixas 

plásticas, contendo as sementes e 40mL de água, foram 

mantidas em câmara de envelhecimento tipo BOD nas 

temperaturas e períodos de tempo pré-estabelecidos (43ºC/72h). 

Em seguida, as sementes foram colocadas para germinar, 

conforme o procedimento descrito anteriormente. As avaliações 

foram feitas no quinto dia após a semeadura e, os resultados, 

expressos em porcentagem de plântulas normais. 

Os resultados da análise de variância mostraram 

diferenças significativas (p<0,05) pelo Teste de F, da interação 

tratamento químico x época x ambiente de tratamento para todas 

as variáveis analisadas. Desta maneira, os resultados foram 

analisados e discutidos, dentro de época de armazenamento e 

ambiente. Ressalta-se ainda, que os materiais genéticos testados 

não foram comparados entre si. 

Pelos resultados obtidos para o híbrido 30K73 (Tabela 

2), observou-se que a germinação foi afetada pelo tratamento 

com Avicta Completo +100 somente a partir dos 250 dias de 

armazenamento enquanto o tratamento com Avicta Completo 

mostrou efeitos negativos somente aos 350 dias. Em ambiente 

climatizado não houve efeito do tratamento sobre a germinação 

das sementes durante todo período de armazenamento. 

Estes resultados de germinação estão de acordo com 

Gassen (1996) ao salientar que resultados de pesquisas tem 

evidenciado que alguns produtos, quando aplicados 

isoladamente ou em combinação, podem, em determinadas 
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situações, ocasionar redução na germinação das sementes e na 

sobrevivência das plântulas, devido ao efeito da fitotoxicidade o 

que também foi constatado por Cruz et al. (1983), Oliveira e Cruz 

(1986), Khaleeq e Klantt (1986), Pereira (1991) e Nascimento et 

al. (1996). 

 

Tabela 2 - Desempenho de sementes de milho, híbrido 30K73, 
nos testes de germinação, frio e envelhecimento acelerado, em 
função do ambiente e tempo de armazenamento 

Tratamentos 

Germinação (%) 

Tempo de armazenamento (dias)/Condição de 
Armazenamento 

50 150 250 350 

C.F. Amb. C.F. Amb. C.F. Amb. C.F. Amb. 

Testemunha 98 A 98 A 99 A 98 A 99 A 91 A 99 A 93 A 

Avicta 

Completo® 
99 A 98 A 96 B 96 A 98 A 90 A 95 A 85 B 

Avicta 

Completo® + 
100 

94 B 94 A 88 C 92 B 97 A 85 B 96 A 63 C 

Teste de frio (%) 

Testemunha 97 A 97 A 99 A 98 A 98 A 96 A 98 A 67 A 

Avicta 

Completo® 
98 A 95 A 98 A 96 A 98 A 87 B 98 A 26 B 

Avicta 

Completo® + 
100 

93 B 92 B 98 A 89 B 94 B 78 C 97 A 11 C 

Envelhecimento acelerado (%) 

Testemunha 90 A 88 A 93 A 90 A 93 A 90 A 88 A 20 A 

Avicta 

Completo® 
93 A 86 A 85 A 48 B 80 B 74 B 83 A 25 A 

Avicta 

Completo® + 
100 

91 A 83 A 71 B 50 B 66 A 42 C 67 B 16 A 

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna em 
cada parâmetro, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 
5% de probabilidade. 
 

Para o teste de frio, os resultados foram similares aos da 
germinação, com a diferença de que as sementes tratadas com 
Avicta Completo já apresentaram redução aos 250 dias de 
armazenamento em ambiente aberto. Este é um resultado 
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esperado, pois o teste de frio é conduzido submetendo a 
semente a um estresse, uma vez que são embebidas antes da 
montagem do teste, e isto pode ter facilitado a entrada dos 
produtos utilizados no tratamento causando fitotoxidade. 

Hammann (2008) questiona o uso do teste saturado de frio 

e o teste de frio normal em solo saturado de água como 

indicadores de vigor para sementes tratadas. Essa dúvida é 

devido ao número de sementes tratadas por volume de substrato 

nestes testes, sejam eles conduzidos em papel ou caixas com 

solo. Essa condução do teste pode ter risco devido à elevada 

concentração de químicos por volume de solo nestes testes de 

laboratório em relação ao real potencial de diluição dos químicos 

em condições de campo. Em campo, a diluição do ingrediente 

ativo, é muito maior reduzindo drasticamente os riscos de 

fitointoxicação das sementes e plântulas. Ainda, segundo a 

autora, a ausência de sintomas de fitointoxicação, significaria 

ausência de efeito deletério sobre a germinação e vigor das 

sementes. Já a presença de sintomas de perda de vigor nestes 

testes de laboratório (excetuada a emergência a campo), não 

significaria necessariamente risco de redução na emergência ou 

no vigor das sementes. 

Em relação aos resultados do teste de envelhecimento 

acelerado, estes apresentaram diferença a partir dos 150 dias de 

armazenamento para os dois tratamentos com Avicta Completo, 

independente das condições de armazenamento. Estes 

resultados concordam com Vieira e Krzyzanowski (1999) que 

alertaram sobre a necessidade de verificar o efeito de produtos 

químicos usados no tratamento de sementes, que podem 

prejudicar as informações relacionadas à qualidade fisiológica 

das sementes. 

Para o híbrido 30K75, ao ser submetido ao tratamento 

Avicta Completo +100, não se observou redução na germinação 

das sementes até 250 dias de armazenamento em condições 

abertas (Tabela 3). Para o teste de frio, os resultados não 

apresentaram diferença até os 150 dias de armazenamento, 

entretanto aos 250 dias o tratamento com Avicta Completo +100 

apresentou uma redução acentuado com menos de 70% e aos 
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350 dias as sementes também apresentaram uma redução em 

condições controladas de frio e umidade relativa (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Desempenho de sementes de milho, do híbrido 
30K75, nos testes de germinação, frio e envelhecimento 
acelerado, em função do ambiente e tempo de armazenamento.  

Tratamentos 

Germinação (%) 

Tempo de armazenamento (dias)/Condição de 
Armazenamento 

50 150 250 350 

C.F. Amb. C.F. Amb. C.F. Amb. C.F. Amb. 

Testemunha 98 A 97 A 99 A 99 A 99 A 94 A 98 A 89 A 

Avicta 

Completo® 
98 A 99 A 98 A 99 A 99 A 93 A 98 A 78 B 

Avicta 

Completo® + 
100 

97 A 98 A 95 A 95 A 97 A 92 A 97 A 68 C 

Teste de frio (%) 

Testemunha 97 A 97 A 98 A 96 A 98 A 93 A 96 A 25 A 

Avicta 

Completo® 
97 A 94 A 99 A 98 A 99 A 90 A 94 A 21 B 

Avicta 

Completo® + 
100 

96 A 95 B 96 A 94 A 95 B 69 B 90 B 12 C 

Envelhecimento Acelerado (%) 

Testemunha 89 B 58 B 85 C 54 B 85 C 46 B 81 A 07 B 

Avicta 

Completo® 
98 A 94 A 96 A 76 A 89 B 72 A 82 A 21 A 

Avicta 

Completo® + 
100 

95 A 90 A 85 B 51 B 95 A 51 B 72 B 13 B 

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna em 
cada parâmetro, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 
5% de probabilidade. 
 

O teste de envelhecimento acelerado apresentou 

diferenças já para as sementes armazenadas por 50 dias 

independente das condições de armazenamento. Vale destacar 

que os tratamentos com Avicta Completo apresentaram 

percentagem significativamente superior ao da testemunha, 

evidenciando o efeito fisiológico deste produto químico (Tabela 
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3), entretanto aos 150 dias de armazenamento as sementes 

tratadas com Avicta +100 também apresentaram redução em sua 

qualidade fisiológica, mostrando que provavelmente a dose do 

produto também esteja envolvida.  

Embora o uso de inseticidas no tratamento de sementes 

seja considerado um dos métodos mais eficientes de utilização 

deste tipo de defensivo (GASSEN, 1996; CECCON et al., 2004), 

resultados de pesquisas têm evidenciado que alguns produtos, 

ao serem aplicados às sementes, podem, em determinadas 

situações, ocasionar redução na germinação e na sobrevivência 

das plântulas, devido ao efeito de fitointoxicação (NASCIMENTO 

et al., 1996). Segundo Bittencourt et al. (2000), reduções 

significativas de vigor foram provocadas pelo Carbofuran em 

sementes de milho, após o tratamento e armazenamento por um 

período de 30 dias. Já Fessel et al. (2003), encontraram redução 

do vigor de sementes ao serem tratadas com os inseticidas 

deltametrina e pirimiphos-methyl, em doses elevadas. Silveira et 

al (2001) trabalhando com tratamento de sementes de milho, 

observaram reduções no desenvolvimento radicular de plântulas 

provocadas pelo inseticida fipronil. 

Por outro lado, Barbosa et al. (2002), trabalhando com 

tratamento de sementes de feijão com os inseticidas imidacloprid 

e o thiametoxan, constataram que os ingredientes ativos 

proporcionaram melhoria nas características agronômicas da 

cultura, resultando em aumento de produtividade. Barros et al. 

(2005) verificaram maior porcentagem de germinação das 

sementes de feijão nos tratamentos com o inseticida fipronil. 

Entretanto, Tavares et al. (2007) não observaram diferença de 

germinação e de vigor, ao utilizarem diferentes doses de 

thiametoxan no tratamento de sementes de soja. 

Para o hibrido 30F35, os resultados do teste de 

germinação, revelaram que as sementes tratadas com o Avicta 

Completo armazenadas por 350 dias independente de local, não 

apresentaram diferença quando tratadas com Avicta Completo 

(Tabela 4). 
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Comportamento semelhante ao encontrado na germinação 

foi observado no teste de frio. Tendo somente o tratamento com 

superdosagem e em temperatura ambiente não seguindo a 

tendência dos demais. Isto ressalta mais uma vez a influência da 

temperatura na fitotoxicidez de alguns produtos, ou seja, é 

possível que a alta temperatura possa ter acelerado o processo 

de absorção do produto ativo do Avicta Completo,se este esta 

superdosado. 

 

Tabela 4 - Desempenho de sementes de milho, híbrido 30F35, 
nos testes de germinação, frio e envelhecimento acelerado, em 
função do ambiente e tempo de armazenamento.  

Tratamentos 

Germinação (%) 

Tempo de armazenamento (dias)/Condição de 
Armazenamento 

50 150 250 350 

C.F. Amb. C.F. Amb. C.F. Amb. C.F. Amb. 

Testemunha 98 A 96 A 97 A 97 A 97 A 97 A 97 A 96 A 

Avicta 

Completo® 
98 A 98 A 98 A 98 A 98 A 98 A 97 A 94 A 

Avicta 

Completo® + 
100 

97 A 98 A 99 A 95 A 96 A 94 A 94 A 93 A 

Teste de frio (%) 

Testemunha 96 A 93 A 97 A 96 A 98 A 94 A 95 A 90 A 

Avicta 

Completo® 
96 A 94 A 98 A 97 A 98 A 93 A 94 A 89 B 

Avicta 

Completo® + 
100 

94 A 96 A 97 A 94 A 96 A 92 A 93 A 69 C 

Envelhecimento Acelerado (%) 

Testemunha 81 B 73 B 83 B 57 B 81 B 43 B 73 B 27 B 

Avicta 

Completo® 
97 A 96 A 94 A 85 A 84 A 80 A 91 A 77 A 

Avicta 

Completo® + 
100 

94 A 91 A 84 A 78 A 95 A 78 A 90 A 66 B 

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna em 
cada parâmetro, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 
5% de probabilidade. 
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No teste de envelhecimento acelerado, observa-se que 

houve diferença entre os tratamentos a partir dos 50 dias de 

armazenamento. Sementes tratadas com Avicta Completo, 

independente das condições de armazenamento, apresentaram 

percentagem superior ao da testemunha, resultado este similar 

ao constatado com o híbrido 30K75. 

Acompanhando a qualidade de sementes de milho 

armazenadas por meio de testes de germinação, massa 

específica, condutividade elétrica e teor de água, Andrade et al. 

(2003), constataram que a qualidade física e fisiológica das 

sementes foi afetada pelo período de armazenagem. 

Machado (1988) recomenda tratamento químico das 

sementes, pois a contaminação por fungos pode acelerar a 

deterioração no armazenamento e aumentar a infestação de 

patógenos no próximo cultivo. A qualidade sanitária das 

sementes é uma característica que deve ser avaliada, pois a 

associação de patógenos pode implicar na redução do 

rendimento e comprometimento da qualidade. 

Aplicando modelo matemático para avaliar a qualidade e 

longevidade de sementes de cereais, Marcondes et al, (2005) 

constataram que, no período de 300 dias de armazenamento 

convencional (desprovido de controle de umidade e temperatura), 

as sementes tratadas com fungicidas tiveram a taxa de 

deterioração maior do que as sementes não tratadas, ocasionado 

possivelmente pelo efeito fitotóxico do fungicida. 

A germinação das sementes do híbrido 30F80 não 

apresentou diferença durante os 350 dias de armazenamento, 

independente do tratamento aplicado as sementes e o ambiente 

de armazenamento (Tabela 5), permanecendo com percentagem 

superior a 90%. 

Resultados similares ao da germinação foram observados 

com o teste de frio e de envelhecimento acelerado, com a 

diferença de que as sementes tratadas com Avicta Completo 

+100 aos 350 dias de armazenamento e em condições aberta de 

armazenamento apresentaram redução em seu desempenho 

(Tabela 5). Estes resultados, vem ao encontro de Vieira e 
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Krzyzanowski (1999) que alertaram sobre a necessidade de 

verificar o efeito de produtos químicos usados no tratamento de 

sementes, que podem prejudicar as informações relacionadas a 

qualidade fisiológica e com o vigor das sementes. 

 

Tabela 5 - Desempenho de sementes de milho, híbrido 30F35, 
nos testes de germinação, frio e envelhecimento acelerado, em 
função do ambiente e tempo de armazenamento.  

Tratamentos 

Germinação (%) 

Tempo de armazenamento (dias)/Condição de 
Armazenamento 

50 150 250 350 

C.F. Amb. C.F. Amb. C.F. Amb. C.F. Amb. 

Testemunha 98 A 96 A 97 A 97 A 97 A 97 A 97 A 96 A 

Avicta 

Completo® 
98 A 98 A 98 A 98 A 98 A 98 A 97 A 94 A 

Avicta 

Completo® + 
100 

97 A 98 A 99 A 94 A 96 A 94 A 94 A 93 A 

Teste de frio (%) 

Testemunha 96 A 93 A 97 A 96 A 98 A 94 A 95 A 90 A 

Avicta 

Completo® 
96 A 94 A 98 A 97 A 98 A 93 A 93A 88 A 

Avicta 

Completo® + 
100 

94 A 96 A 97 A 98 A 96 A 92 A 94 A 78 B 

Envelhecimento acelerado (%) 

Testemunha 96 A 90 A 97 A 88 A 92 A 88 A 95 A 84 A 

Avicta 

Completo® 
94 A 94 A 97 A 90 A 98 A 69 A 94 A 87 A 

Avicta 

Completo® + 
100 

98 A 90 A 97 A 90 A 96 A 85 A 93 A 67 B 

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna em 
cada parâmetro, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 
5% de probabilidade. 
 

As sementes do hibrido 30R50 apresentaram alta 

germinação até 250 dias de armazenamento independente do 

tratamento, entretanto na avaliação aos 350 dias, as sementes 
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tratadas com Avicta Completo +100 apresentaram uma redução 

na germinação apresentando 59% (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Desempenho de sementes de milho, híbrido 30R50, 
nos testes de germinação, de frio e envelhecimento acelerado, 

em função do ambiente e tempo de armazenamento. 

Tratamentos 

Germinação (%) 

Tempo de armazenamento (dias)/Condição de 
Armazenamento 

50 150 250 350 

C.F. Amb. C.F. Amb. C.F. Amb. C.F. Amb. 

Testemunha 96 A 90 A 95 A 90 A 98 A 96 A 95 A 84 A 

Avicta 

Completo® 
96 A 93 A 98 A 93 A 98 A 93 A 92 A 86 A 

Avicta 

Completo® + 
100 

94 A 90 A 97 A 91 A 96 A 93 A 93 A 59 B 

Teste de frio (%) 

Testemunha 96 A 95 A 92 A 97 A 98 A 96 A 92 A 81 A 

Avicta 

Completo® 
96 A 95 A 94 A 94 A 98 A 94 A 94 A 87 A 

Avicta 

Completo® + 
100 

94 A 92 A 93 A 92 A 96 A 93 A 93 A 47 B 

Envelhecimento acelerado (%) 

Testemunha 96 A 93 A 92 A 97 A 98 A 96 A 88 A 78 A 

Avicta 

Completo® 
96 A 94 A 94 A 94 A 98 A 93 A 91 A 80 A 

Avicta 

Completo® + 
100 

94 A 96 A 93 A 92 A 96 A 93 A 75 B 36 B 

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna em 

cada parâmetro, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 

5% de probabilidade. 
 

Resultados similares foram obtidos com os testes de frio e 

de envelhecimento acelerado, com a diferença de que no 

envelhecimento acelerado, aos 350 dias de armazenamento, em 

condições controladas de temperatura e umidade relativa, as 
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sementes tratadas com Avicta +100 apresentaram uma redução 

em seu desempenho fisiológico. 
O tratamento das sementes é considerado como um dos 

métodos mais eficiente de uso de inseticidas para proteção das 

sementes (GASSEN, 1996). Entretanto, resultados de pesquisas 

têm evidenciado que alguns produtos, ao serem aplicados 

isoladamente ou em combinação, podem, em determinadas 

situações, ocasionar redução na germinação das sementes e na 

sobrevivência das plântulas, devido ao efeito da fitotoxicidade 

(CRUZ, 1983; PEREIRA, 1991 e NASCIMENTO, 1996). 

O hibrido 32R22 tanto no teste de germinação, de frio ou 

envelhecimento acelerado constatou-se que tanto sementes 

tratadas como não tratadas apresentaram redução no percentual 

de vigor ao longo do período de armazenamento em ambas as 

condições de armazenamento (Tabela 7). Já as sementes 

tratadas com Avicta Completo + 100 apresentaram aos 50 dias 

de armazenamento uma redução no percentual de germinação e 

no teste de frio. Por outro lado, no teste de envelhecimento 

acelerado ocorreu uma drástica redução para todos os 

tratamentos.  

Tal resultados concordam com os encontrados por Fessel 

(2003), ao afirmarem que o vigor das sementes tratadas com 

inseticidas diminuiu com o aumento do tempo de 

armazenamento. Oliveira e Cruz (1986) observaram que o 

tratamento de sementes de milho com inseticidas provocou efeito 

negativo sobre a germinação das sementes e este efeito 

intensificou-se com o prolongamento do período de 

armazenamento. 
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Tabela 7- Desempenho de sementes de milho, híbrido 32R22, 

nos testes de germinação, de frio e envelhecimento acelerado, 

em função do ambiente e tempo de armazenamento.  

Tratamentos 

Germinação (%) 

Tempo de armazenamento (dias)/Condição de 
Armazenamento 

50 150 250 350 

C.F. Amb. C.F. Amb. C.F. Amb. C.F. Amb. 

Testemunha 98 A 92 A 96 A 97 A 99 A 79 A 96 A 41 A 

Avicta 

Completo® 
98 A 96 A 97 A 94 A 98 A 66 B 94 A 24 B 

Avicta 

Completo® + 
100 

96 A 88 B 988 A 74 C 95 A 38 C 80 B 11 C 

Teste de frio (%) 

Testemunha 96 A 97 A 98 A 95 A 98 A 41 B 921A 06 A 

Avicta 

Completo® 
92 A 94 A 97 A 93 A 97 A 50 A 83 B 05 A 

Avicta 

Completo® + 
100 

95 A 82 B 87 B 62 B 84 B 25 C 64 C 01 A 

Envelhecimento Acelerado (%) 

Testemunha 96 A 28 C 15 B 12 B 42 B 14 A 11 A 01 A 

Avicta 

Completo® 
96 A 80 A 47 A 16 A 56 A 05 A 23 A 02 A 

Avicta 

Completo® + 
100 

94 A 44 B 34 A 15 A 64 A 07 A 10 A 01 A 

*Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna em 

cada parâmetro, não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 

5% de probabilidade. 

 

Dentre os híbridos estudados nesta pesquisa, o 32R22 foi 

o que apresentou maior susceptibilidade a fitotoxicidez durante o 

armazenamento com o produto Avicta Completo. Tal informação 

pode ser comprovada pelos resultados encontrados nos testes 

de germinação, frio e envelhecimento acelerado. 

Além da susceptibilidade à fitotoxicidez, é possível inferir 

que o hibrido 32R22 apresenta também baixa capacidade de 

armazenamento, inclusive em condições controladas de 
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temperatura e umidade relativa. Houve redução de 90% até 

próximo a 0% de plântulas normais num período de 350 dias.  

 

Considerações finais 

 

O genótipo influência o desempenho de sementes de milho 

tratadas com Avicta Completo; 

A qualidade fisiológica de sementes de milho tratadas com 

Avicta Completo varia em função do tempo que as sementes 

permanecem armazenadas após o tratamento, do hibrido e da 

dose do produto; 

O produto Avicta Completo é seguro, se ocorre utilização 

de sua dosagem recomendada pelo fabricante, e pode ser 

indicado para o tratamento de sementes de milho híbrido, sendo 

estas possíveis de armazenamento por período de até 250 dias; 

À exceção do híbrido 32R22, todos os genótipos testados, 

no armazenamento em condição ambiente e tratados com Avicta 

Completo, atendem o padrão comercial de germinação por até 

250 dias. 
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