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Resumo

 As pragas de armazenamento são um dos fatores limitantes na conservação de grãos e semen-

tes de trigo armazenado, danificam o produto dificultando ou até mesmo inviabilizando sua

comercialização, causando perdas qualitativas e quantitativas. Quando infestadas, as sementes

requerem o uso de medidas curativas, que visam eliminar todas as fases biológicas das espécies

nocivas. Com objetivo de avaliar o efeito da aplicação de fosfina, em diferentes concentrações,

nas características fisiológicas de sementes de trigo durante o armazenamento, realizou-se este

experimento com 4 tratamentos: fosfina 1 g/m
3

, fosfina 2 g/m
3

, fosfina 3 g/m
3

 e testemunha. Foi

avaliada a concentração de fosfina durante os expurgos, o poder germinativo e o vigor das se-

mentes de trigo. Como resultados verificou-se que os inseticidas fosfina a 1 g/m
3

, 2 g/m
3

 e 3 g/m
3

não influenciaram a germinação das sementes de trigo até 180 dias de armazenamento. Altos

índices de vigor obtidos pelo teste de envelhecimento acelerado apontam que as características

da semente são mantidas com a aplicação dos inseticidas. Porém houve um efeito negativo da

fosfina no comprimento das plântulas, reduzindo a radícula.

Palavras-chave: Pragas, Inseticidas, Germinação, Vigor.

Introdução

O trigo é uma cultura de importância econômica mundial, possui a maior área plantada superan-

Sem título-15 30/9/2010, 19:13281



282

do até mesmo a cultura do milho e da soja. Em 2008, o trigo ocupou cerca de 223 milhões de

hectares em todo o mundo, tendo uma produção total de 689 milhões de toneladas (FAO, 2010).

No Brasil, a produção de trigo foi de 5.884 toneladas na safra 2008/09, sendo o Rio Grande do Sul

responsável pela produção de 2.059 toneladas desta safra (CONAB, 2010).

Na produção de sementes e grãos de trigo, as pragas de armazenamento são um dos fatores que

merecem atenção especial, pois causam perdas qualitativas e quantitativas. No Brasil as perdas

quantitativas ocasionadas por insetos são de aproximadamente 10% do total produzido anualmente,

segundo dados da FAO e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Brasileiro (BRASIL,

1993). Além disso, as perdas qualitativas podem comprometer totalmente o uso das sementes.

Para evitar o aparecimento ou eliminar as pragas presentes na massa de grãos/sementes, torna-

se necessário adotar medidas de controle que podem ser preventivas ou curativas. O tratamento

curativo deve ser realizado somente se houver a infestação de insetos, através de expurgos com

fosfina, produto disponível no mercado. Os efeitos da fosfina na qualidade fisiológica das semen-

tes, ainda não são totalmente elucidados.

O objetivo do trabalho foi de avaliar o efeito da aplicação de fosfina em diferentes concentrações,

nas características fisiológicas de sementes de trigo durante o armazenamento.

Material e métodos

O experimento foi instalado na Embrapa Trigo (Centro Nacional de Pesquisa de Trigo), unidade

da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, localizada no município de Passo Fundo, RS.

Os expurgos que foram realizados no armazém de sementes da Embrapa Negócios Tecnológicos

de Passo Fundo, junto à Embrapa Trigo. Para as avaliações de poder germinativo e vigor das

sementes usou-se o Laboratório de Análise de Sementes. O armazenamento das sementes teve

duração de 180 dias.

O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos:

fosfina 1 g/m
3

, fosfina 2 g/m
3

 fosfina 3 g/m
3 

de ingrediente ativo e uma testemunha sem inseticida.

O número de repetições foi de três, cada unidade experimental foi constituída por 2,0 kg de

sementes de trigo.

Para a aplicação dos tratamentos, as sementes de cada repetição foram colocadas em câmaras

de expurgo de um metro cúbico, construída em lona de expurgo especialmente para o experimen-

to. Em cada câmara foi liberada a dose determinada do gás de fosfina. O período de exposição foi

de sete dias para os dois primeiros expurgos e, devido à baixa temperatura, dez dias para o último

expurgo. Durante a realização dos expurgos foi determinada, diariamente, a concentração do gás

fosfina (PH
3

) por meio de um determinador de PH
3

 digital denominado Silo Chek. Sobre a mesma

semente foram realizadas três liberações das dosagens de fosfina durante os 180 dias de arma-

zenamento, em intervalos de 90 dias. As avaliações realizadas nas sementes foram o poder

germinativo e o vigor.

Os dados foram submetidos à análise de variância (teste F) e as médias comparadas pelo teste

de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade de erro (p<0,05). Os dados foram transformados em

raiz quadrada de x mais um.

Sem título-15 30/9/2010, 19:13282



283

Resultados e discussão

Monitoramento dos expurgos

Nas Figuras 1, 2 e 3 encontram-se os valores médios da concentração de fosfina.

Figura 1. Concentração de fosfina durante o primeiro expurgo realizado com um dia de armaze-

namento, em sementes de trigo.

Figura 2. Concentração de fosfina durante o segundo expurgo realizado com noventa dias de

armazenamento, em sementes de trigo.

Figura 3. Concentração de fosfina durante o terceiro expurgo realizado com cento e oitenta dias

de armazenamento, em sementes de trigo.

Tempo de exposição das sementes ao PH3 (horas)

Fosfina 1 g/m
3

 (1 pastilha de 3 g) Fosfina 3 g/m
3

 (3 pastilha de 3 g)Fosfina 2 g/m
3

 (2 pastilha de 3 g)
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Monitoramento da concentração de Fosfina (PH3) durante o expurgo de sementes de trigo

(90 dias de armazenamento)

Tempo de exposição das sementes ao PH3 (horas)

Fosfina 1 g/m
3

 (1 pastilha de 3 g) Fosfina 3 g/m
3

 (3 pastilha de 3 g)Fosfina 2 g/m
3

 (2 pastilha de 3 g)
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Monitoramento da concentração de Fosfina (PH3) durante o expurgo de sementes de trigo

(Um dia de armazenamento)
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Monitoramento da concentração de Fosfina (PH3) durante o expurgo de sementes de trigo

(180 dias de armazenamento)
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Para que o expurgo seja eficaz na mortalidade de todas as fases de vida das pragas de sementes

armazenadas é necessário uma concentração mínima de 400 ppm de fosfina, por um período

mínimo de 120 horas (Irineu Lorini, informação pessoal).

De acordo com o monitoramento realizado nas câmaras de fosfina, (Figuras 1, 2 e 3), verificou-se

a eficácia dos expurgos pela manutenção da concentração do gás acima dos 400 ppm por mais

de 120 h, demonstrando a hermeticidade das câmaras.

Efeito das concentrações da fosfina na germinação das sementes de trigo

armazenada

Os resultados encontrados mostram que não houve diferença estatística entre os tratamentos

em relação à testemunha, evidenciando que as doses de fosfina empregadas não interferem na

germinação das sementes armazenadas, não afetaram a normalidade das plântulas e a taxa de

sementes mortas (Tabela 1).

Resultados semelhantes aos obtidos, foram constatados por Rocha Júnior e Usberti (2007), que

em aplicação trimestral de fosfina 1, 2, 4 e 8 g.m
3

, durante doze meses de armazenamento,

verificaram a não ação fitotóxica em sementes de trigo, mesmo com grau de umidade elevado o

poder germinativo não foi alterado.

Tabela 1. Efeito de concentrações de fosfina, aplicados a um, 90 e 180 dias do armazenamento nas semen-

tes de trigo, sobre o poder germinativo e na ocorrência de plântulas anormais e sementes mortas.

Concentração de Fosfina Poder germinativo(%) Plântulas anormais(%) Sementes mortas(%)

Fosfina 2g/m
3

84,8  a   6,7  a   8,5  a

Fosfina 3g/m
3

84,0  a   5,9  a 10,1 a

Testemunha 83,5  a   7,1  a   9,4  a

Fosfina 1g/m
3

83,4  a   6,7  a   9,9  a

CV (%) 4,9 15,2 12,1

Médias seguidas de mesma letra na coluna, não diferem significativamente pelo teste de Tukey (p<0,05).

Smiderle e Cicero (1999), concluíram que os inseticidas deltametrina e clorpirifós (isolados ou

associados), a terra diatomácea e fosfina não causaram toxicidade em sementes de milho.

A convergência dos resultados obtidos neste trabalho com os relatos encontrados na literatura,

demonstram que o tratamento das sementes com fosfina nas doses 1, 2 e 3 g/m
3

, no período do

armazenamento é seguro, com relação à manutenção da qualidade fisiológica, sendo que o pro-

dutor poderá tratar suas sementes no período de armazenamento sem que ocorram perdas ou

decréscimo na germinação.
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Efeito das concentrações da fosfina no vigor das sementes de trigo

armazenada

O vigor das sementes de trigo expurgadas a um, 90 e 180 dias, foi determinado no decorrer do

experimento, os resultados obtidos através do teste de envelhecimento acelerado são apresenta-

dos na Tabela 2.

Tabela 2. Efeito de concentrações de fosfina, aplicados a um, 90 e 180 dias do armazenamento das semen-

tes de trigo, na ocorrência plântulas normais (viáveis) e anormais (não viáveis), no teste de envelhecimento

acelerado.

Concentração de fosfina Plântulas Viáveis (%) Plântulas não viáveis (%)

Fosfina 1 g/m
3

86,9  a 13,1  a

Fosfina 2 g/m
3

86,2  a 13,8  a

Testemunha 86,1  a 13,9  a

Fosfina 3 g/m
3

84,9  a 15,1  a

CV (%) 4,2 9,8

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem significativamente pelo teste de Tukey  (p<0,05).

Os resultados confirmam os encontrados no trabalho de Smiderle e Cicero (1999), que não ob-

servaram efeito negativo dos produtos deltametrina e cloropirifós, isolado ou em combinação,

fosfina e terra diatomácea sobre vigor das sementes, mesmo quando aplicaram cloropirifós no

dobro da dose comercial.

Os resultados obtidos (Tabela 2) através do teste de vigor (envelhecimento acelerado) foram

semelhantes aos de Rocha Junior e Usberti (2007), que testaram a fosfina em relação às doses

(1 g/m
3

, 2 g/m
3

, 4 g/m
3

 e 8 g/m
3

) em semente de trigo.

As igualdades entre os tratamentos e o alto índice de vigor demonstram que ao tratar a semente

com inseticida para armazenamento seu vigor não é prejudicado.

Para o teste de medida de plântula foi observado que os tratamentos fosfina 1, 2 e 3 g/m
3

, obtive-

ram menor comprimento de plântula (Tabela 3).

Tabela 3. Efeito de concentrações de fosfina, aplicados a um, 90 e 180 dias do armazenamento das semen-

tes de trigo, no comprimento de parte aérea, de radícula e total da plântula, no teste de vigor.

Parte aérea Radícula Total da plântula

Concentração de fosfina (cm) (cm) (cm)

Testemunha 7,7  a 12,7  a 20,4  a

Fosfina 2g/m
3

6,5  bc   8, 0 b 14,9  b

Fosfina 3g/m
3

6,4  bc   8,0  b 13,9  b

Fosfina 1g/m
3

6,3  c   8,4  b 14,7  b

CV (%) 7,3   7,7   7,7

Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem significativamente pelo teste de Tukey (p<0,05).
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A fosfina, nas três doses 1, 2 e 3 g/m
3

 afetou o vigor das sementes interferindo no desenvolvimen-

to da  plântula (Tabela 3).

Os resultados encontrados neste trabalho foram semelhantes aos observados por Guedes et al.

(2009), havendo redução do comprimento de plântulas, principalmente radícula nos tratamentos

com fosfina.

O inseticida fosfina nas três concentrações provocou efeito no comprimento de radícula e parte

aérea, refletindo no comprimento total da plântula. Este efeito da diminuição do comprimento das

radículas pode comprometer o bom desenvolvimento da planta.

Conclusões

• O monitoramento do gás fosfina realizado durante os expurgos, demonstrou a hermeticidade do

ambiente expurgado com manutenção do gás acima do nível de eficácia durante todo período;

• As doses 1 g/m
3

, 2 g/m
3

 e 3 g/m
3 

de fosfina não afetaram na germinação das sementes de trigo

até 180 dias de armazenamento;

• A fosfina nas doses de 1 g/m
3

, 2 g/m
3

 e 3 g/m
3

 não afetaram o vigor obtidos das sementes,

porém reduziram o comprimento das plântulas pela diminuição da radícula.
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