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Resumo

A terra de diatomáceas usada como inseticida no armazenamento pode interferir nas operações

de escoamento e deslizamento das sementes, principalmente em sementes mais rugosas, como

as de trigo. O uso de grafite pode diminuir o coeficiente de atrito das sementes e o atrito no

reservatório da semeadora. Assim, o objetivo foi estudar sementes de trigo tratadas com terra de

diatomácea (TD) e grafite (G) na distribuição por semeadora. Foram quatro tratamentos com 8 kg

de sementes cada: testemunha (sem tratamento), TD (1 kg t
-1

), G (4 kg t
-1

) e TD + G. Observou-

se que sementes com TD apresentaram maior ângulo de repouso e coeficiente de atrito com

redução na distribuição.
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Introdução

A terra de diatomáceas é um pó inerte proveniente de algas diatomáceas fossilizadas que mata

as pragas das sementes pela dessecação, sendo um inseticida, que misturado, com máquina

específica, na dose de 1,0 kg t
-1

 de semente, irá protegê-la durante todo armazenamento (LORINI,

2003). No Brasil a TD está registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para

uso em cevada, milho, trigo, feijão e arroz (2005) e é registrada também como IV – pouco tóxico,

quanto à classificação toxicológica e IV – pouco perigoso, quanto à classificação ambiental.

O tratamento de sementes com inseticidas, utilizado para combater pragas de solo durante a

semeadura, altera a rugosidade da superfície delas, pelo aumento do ângulo de repouso, afetando
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o desempenho da semeadora, pela dificuldade de movimentação no depósito e também nos

sistemas distribuidores (discos ou dedos prensores) (MANTOVANI, 2007).

As sementes necessitam movimentarem-se para semeadura adequada e, nesse sentido, lubrifi-

cantes são utilizados para que o movimento seja o mais fluido possível. As sementes nuas ou

tratadas com alguns produtos químicos tendem a apresentar problemas de fluidez, ocasionando

falhas e duplos em grande quantidade. É comum, no momento da semeadura, o agricultor deslo-

car uma pessoa para observar permanentemente como está ocorrendo a fluidez das sementes

na caixa da semeadora. Assim, no contexto atual, em que as sementes são tratadas com fungici-

das, inseticidas, e muitas vezes também com outros produtos, como micronutrientes e inoculantes,

há necessidade de se utilizar um polímero ou, inclusive, grafite para garantir a fluidez das semen-

tes na caixa da semeadora (SCHUCH & PESKE, 2008).

É no campo que se deve testar ou fazer a regulagem final, observando, principalmente, a quanti-

dade de sementes por metro, a distribuição entre elas, a profundidade e a uniformidade desta

profundidade, a fim de garantir a emergência das plantas ao mesmo tempo. A grande maioria dos

agricultores faz uso do tratamento adicional de semente com inseticida, evitando prejuízos com o

ataque de pragas iniciais de solo e algumas da parte aérea, da fase de germinação até a emer-

gência. Este tratamento, por si só, acarreta alteração na plantabilidade, pelo fato dos principais

produtos do mercado conferirem aderência às sementes, dificultando a queda e distribuição das

sementes no sulco de semeadura, aumentando o número de falhas. Este fato pode ser facilmen-

te solucionado adicionando-se à semente já tratada quantidade ao redor de 5 g de grafite por kg de

semente (HENTSCHKE, 2002).

O escoamento das sementes no depósito das semeadoras - adubadoras se faz por gravidade. A

facilidade com que tal escoamento se verifica depende, entre outros fatores, do coeficiente de

atrito interno do material granular e deste com as paredes do reservatório. O coeficiente de atrito

entre o material granular é igual à tangente do ângulo de atrito interno para aquele material. O

ângulo de repouso é aquele máximo do talude formado pelo material granular amontoado, em

relação à horizontal. Sabe-se que esses valores, embora não sejam iguais, podem ser assumi-

dos como tendo a mesma magnitude, para efeito de projetos de escoamento de material granular.

Os fatores que afetam o ângulo de repouso são o tamanho e a forma das sementes, o teor de

água, a presença de material estranho, a orientação das partículas e a rugosidade da superfície

da semente (MOHSENIN, 1974).

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo estudar o tratamento de sementes de trigo

com terra de diatomácea (TD), grafite (G) e a associação da terra de diatomáceas com o grafite

(TD + G), quanto à distribuição longitudinal de semeadora com mecanismo dosador de sementes

do tipo disco horizontal.

Material e métodos

O experimento foi realizado no Laboratório de Avaliação de Sementes e Plantas e no Núcleo

Experimental de Engenharia Agrícola, do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas da Universi-

dade Estadual do Oeste do Paraná, em Cascavel, PR. Foram utilizados 32 kg de sementes de

trigo da variedade COODETEC CD 104, dos quais foram separados 8 kg para compor quatro

amostras. A primeira amostra foi a testemunha, sem tratamento. A segunda amostra foi tratada
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com terra diatomácea na proporção de 1,0 kg t
-1

. Na terceira amostra foi adicionado grafite junto à

semente na proporção 4 kg t
-1

, e a quarta amostra foi adicionado grafite na dosagem de 4 g kg
-1

 mais

terra diatomácea na dosagem de 1,0 kg t
-1

.

Os quatro tratamentos foram embalados em sacos plásticos identificados. As embalagens com

os tratamentos foram mantidas em condições ambientais de laboratório, onde permaneceram

até o fim do experimento, totalizando 180 dias de armazenagem.

As amostras foram retiradas aleatoriamente dos tratamentos para determinação da massa de

1000 sementes, ângulo de repouso e coeficiente de atrito no laboratório e depois levadas ao

campo para avaliação da distribuição das sementes na operação de semeadura.

Massa de 1000 sementes

Para a determinação da massa de 1000 sementes foram pesadas quatro repetições de 100 se-

mentes de cada embalagem, sendo os resultados extrapolados para 1000 sementes e expressos

em gramas (BRASIL, 2009).

Ângulo de repouso e coeficiente de atrito

O ângulo de repouso foi determinado utilizando uma caixa retangular de 27,3 x 15 x 30 cm, com

uma comporta na qual se enchia de sementes até a parte superior da caixa e ao ser aberta

permitia o escoamento da massa. Na caixa havia uma haste, graduada em centímetros, pela qual

se fazia a leitura da altura da massa de sementes. A caixa não tinha parede frontal, permitindo o

escoamento do excesso de sementes, tendo-se altura igual a 0 cm na frente. O ângulo de repou-

so foi determinado pela seguinte equação: A = arc tg H L
-1

Em que: A = ângulo de repouso; H= Altura da massa de sementes; L= Comprimento da caixa

(27,3 cm).

O coeficiente de atrito foi determinado pela tangente do ângulo de repouso. Foram determinadas

três repetições por tratamento, e os resultados das médias expressos em graus.

Contagem longitudinal das sementes

Foi utilizada no experimento uma semeadora de precisão marca Semeato, modelo PSM 102,

com mecanismo dosador de sementes do tipo disco horizontal, com 10 linhas. Foram utilizadas

três divisórias de papelão duplo para criar quatro compartimentos de mesma dimensão, onde, em

cada um foi colocado um tratamento para realizar a semeadura de todos, simultaneamente. A

semeadora foi regulada e calibrada para a uniformização da distribuição das sementes, deslo-

cando-se a semeadora por 15 m. Logo após, fez-se o deslocamento de 10 m e a contagem das

sementes na linha de semeadura, em quatro repetições.

Número e massa de sementes distribuídas em 50 m da linha de semeadura

Foram acoplados sacos plásticos na saída de cada um dos reservatórios enquanto se deslocava

a semeadora por 50 m, fazia-se a identificação e a troca do saco plástico, com quatro repetições.
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Os sacos identificados foram levados ao laboratório onde se fez a contagem das sementes e

avaliou-se a massa de cada amostra em balança de precisão 0,001 g.

Delineamento experimental e análise estatística

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com quatro tratamentos e quatro repe-

tições por tratamento. As médias obtidas foram comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de

probabilidade, utilizando o programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2000).

Resultados e discussão

Na Tabela 1 encontram-se as médias da massa de 100 sementes de trigo. Observa-se que a

massa de 1000 sementes não diferiu significativamente entre os tratamentos. A adição da quanti-

dade recomendada dos pós não alterou a massa das sementes, devendo não interferir também

na quantidade a ser semeada. No entanto, pode-se observar que houve diferença estatística entre

a massa de sementes distribuída em 50 m da linha de semeadura, os tratamentos que contém a

terra de diatomáceas apresentaram médias de massa menores, o que influencia na qualidade da

semeadura, diminuindo o estande final de plantas e, consequentemente, na produtividade final.

Tabela 1. Médias da massa de 1000 sementes, ângulo de repouso, coeficiente de atrito, número e massa de

sementes na linha de semeadura de trigo submetidas aos tratamentos testemunha, grafite (G), terra de

diatomácea (TD), terra de diatomácea mais grafite (TD+G).

Massa Ângulo Coeficiente N
o

 de sementes na linha de semeadura

Tratamentos de 1000    de      de 10 m 50 m Massa distribui-

sementes repouso    atrito da em 50 m (g)

Testemunha 48,42 a 24,77 d 0,4612 d 754 a 3794 a 182,61 b

Grafite (G) 48,55 a 29,66 c 0,5696 c 762 a 3871 a 190,59 a

T Diatomáceas 48,75 a 37,76 a 0,7179 b 648 c 3323 b 152,27 d

TD + G 48,42 a 35,67 b 0,7747 a 718 b 3700 a 170,10 c

Média geral 48,53 0,647 0,63 720 3672 173,89

CV (%) 2,08 1,79 1,69 1,04 4,49 0,92

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.

Para as médias do ângulo de repouso das sementes de trigo observa-se que os valores diferiram

entre os tratamentos. O ângulo de repouso das sementes tratadas com terra diatomácea (TD) foi

significativamente maior, enquanto que a testemunha apresentou menor valor quando comparado

aos demais tratamentos. Isto se deve provavelmente à alteração da superfície da semente

provocada pela terra de diatomácea.

Segundo Mohsenin (1974), os fatores que afetam o ângulo de repouso são o tamanho e a forma

das sementes, o teor de água, a presença de material estranho, a orientação das partículas e,

principalmente, a rugosidade da superfície da semente.
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Mantovani et al. (1999) encontraram médias gerais dos ângulos de repouso em relação aos trata-

mentos de sementes de milho com inseticidas, com diferenças significativas dos fatores tama-

nho de sementes e tratamento de sementes com grafite, e também da interação entre eles, no

nível de 5% de probabilidade. Comparando-se as médias da testemunha e do tratamento com

grafite, observa-se que de fato este exerce uma função significativa de lubrificante, diminuindo o

ângulo de repouso das sementes de todas as peneiras. O uso do grafite nas sementes tratadas

com inseticida fez o ângulo de repouso voltar a valores iguais ou menores do que os da testemu-

nha sem inseticida ou grafite.

Para as médias do coeficiente de atrito das sementes de trigo observa-se que a testemunha

apresentou os menores valores, diferindo dos demais tratamentos. O tratamento com terra

diatomácea (TD) obteve maior coeficiente de atrito, e, portanto, maior tangente do ângulo de re-

pouso. Ou seja, observa-se o mesmo comportamento já apresentado para o ângulo de repouso.

Conclusão

Nas condições de realização deste experimento, pode-se concluir que o ângulo de repouso e o

coeficiente de atrito são afetados negativamente pelo tratamento com terra de diatomácea, mes-

mo quando se utiliza conjuntamente o grafite.

A terra de diatomáceas reduziu consideravelmente a distribuição das sementes, mesmo utilizada

junto com o grafite, o que reduz o estante final de plantas e, consequentemente, a produtividade

do trigo. Já o grafite aumentou a distribuição das sementes o que aumenta o estande final de

plantas.
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