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RESUMO 
A cultura da canola é uma excelente alternativa para os sistemas de cultivo no 
Brasil, além de ser uma cultura utilizada na rotação de cultura diversificando o 
sistema agrícola, se torna uma opção econômica e gerando renda para o produtor. 
Diante disso o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do tratamento químicos com 
fungicidas em diferentes cultivares de canola, sobre a qualidade fisiológica das 
sementes. O delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema 
fatorial (3x6) sendo três cultivares de canola (Hyola 433, Hyola 411 e Hyola 571) e 
cinco tratamentos químicos e testemunha. Foram utilizadas as seguintes 
formulações no tratamento de sementes; piraclostrobina + tiofanato metílico + fipronil 
em três doses, metalaxil-M + fludioxonil, carboxina + tiram. Através dos resultados 
obtidos nas variáveis de primeira contagem de germinação, germinação final, 
sanidade das sementes, estande final, índice de velocidade de emergência e altura 
de planta pode-se observar que os diferentes tratamentos químicos na semente 
foram eficientes nas variáveis analisadas. 
PALAVRAS-CHAVE: Brassica Napus L., cultivares, sanidade. 
 

SEEDS OF CHEMICAL TREATMENT EFFICIENCY GERMINATE, F ORCE AND 
HEALTH IN DIFFERENT CULTIVARS CANOLA 

 
ABSTRACT 

The culture of canola is an excellent alternative to farming systems in Brazil, besides 
being a culture used in crop rotation diversifying the agricultural system, becomes an 
economical option and generating income for the producer. Therefore the objective of 
this study was to evaluate the effect of chemical treatment with fungicides in different 
canola cultivars, on the physiological seed quality. The experimental design was a 
randomized block factorial (3x6) with three canola cultivars (Hyola 433, 411 and 
Hyola Hyola 571) and five chemicals and control treatments. The following 
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formulations were used for seed treatment; pyraclostrobin + thiophanate methyl + 
fipronil in three doses, metalaxyl-M + fludioxonil, carboxin + thiram. The results 
obtained in the first count variables, final germination, seed health, final stand, 
emergency speed index and plant height can be observed that the different chemical 
treatments on seed were efficient in the variables 
KEYWORDS:  Brassica napus L., cultivars, Health. 
 
 

INTRODUÇÃO 
A canola (Brassica napus L.) é uma planta herbácea pertencente ao gênero 

Brassica, que abrange várias espécies cultiváveis, tanto para usos na horticultura, 
forragens como para a produção de óleos e de condimentos (TAGOL, 2006). A 
canola é resultante do melhoramento genético principalmente de Brassica napus e 
Brassica campestris, com finalidade de diminuir o teor de ácido erúcico e 
glicosinolatos melhorando sua palatabilidade e digestibilidade. É uma cultura de 
entressafra, que vem crescendo no Brasil, por ser uma importante cultura produtora 
de óleo de alta qualidade para o consumo humano, ter grande liquidez no mercado e 
preço de venda. Trata-se de uma das oleaginosas mais produzidas mundialmente, 
com óleo de excelente qualidade, rico em lipídios insaturados, o que favorece sua 
aceitação no mercado, além de gerar resíduos como o farelo utilizado na 
alimentação animal (CHAVARRIA et al., 2011; TOMM, 2013). 

As áreas de canola no Brasil se concentram principalmente no Rio Grande 
do Sul e Paraná, mas também há algumas lavouras no Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais e Santa Catarina (TOMM, 2013). O rendimento de grãos para a safra 
2014/2015 foi estimado em cerca de 812 kg ha-1. O Rio Grande do Sul é o principal 
produtor dessa cultura no Brasil, com área semeada em 2013/2014 de 45.500 ha 
(CONAB, 2015). 

O cultivo da canola vem ganhando espaço nos sistemas de cultivo sendo 
uma opção econômica no período de inverno na região sul do país com também 
para entressafra no centro-oeste, onde contribui com a diversificação agrícola bem 
como pode ser utilizada como cobertura vegetal e proporciona renda para o 
agricultor (LUZ et al., 2013). Além disso, seu uso está principalmente relacionado 
com o potencial que a cultura apresenta em relação à produção de biodiesel, por 
possuir elevado teor de óleo, com características interessantes para o mercado de 
biocombustíveis (MIGLIORINI et al., 2012).  

No entanto para que a instalação desta cultura se consolide em nossos 
sistemas de cultivo, há necessidade que estas sementes possuam alta qualidade 
fisiológica, genética e sanitária. A utilização de sementes de melhor qualidade 
fisiológica e sanitária é o primeiro passo para a obtenção de um estande adequado 
de plantas no campo (MENTEN & MORAES, 2010), além de que as sementes são 
eficientes veículos de disseminação da maioria dos patógenos, através delas, as 
doenças podem ser transportadas para pequenas e grandes distâncias, sendo 
introduzidas em novas áreas e ocasionando sérios problemas na cultura 
(MIGLIORINI et al., 2012). 

O tratamento de sementes com produtos químicos é uma tecnologia proposta 
pela pesquisa agrícola, de fato, considerada eficiente no controle de patógenos de 
sementes e consequentemente diminuindo as falhas na germinação. Porém existe 
uma preocupação com relação aos tratamentos que possam causar efeitos negativos 
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no desenvolvimento inicial da plântula e desta forma comprometendo todo o ciclo da 
cultura (MARCHI, 2010). 

A necessidade de informações técnico-científicas no Brasil em regiões 
produtoras da canola, fez crescer o incentivo à pesquisa. Muitos produtores rurais 
estão apenas iniciando o cultivo da cultura da canola, e informações mais precisas 
de práticas de manejo que maximizem a produção ainda são limitadas no País 
(BATTISTI et al., 2013). Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi avaliar a 
eficácia do tratamento químico com fungicidas na germinação, vigor e sanidade de 
sementes em diferentes cultivares de canola. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi desenvolvido no ano agrícola 2013/2014 no laboratório de 

fitopatologia da Universidade do Estado de Mato Grosso no campus de Tangará da 
Serra – MT (latitude 14º37’55” S, longitude 57º28’05” W e altitude de 488 m) 
(DALLACORT, 2011). Foi adotado o delineamento inteiramente casualizados (DIC), 
para os testes em laboratório e em Delineamento em Blocos Casualizados (DBC) 
em esquema fatorial (3x6) sendo três cultivares de canola e cinco tratamentos 
químicos e a testemunha, com 4 repetições para e experimento em campo. Os 
tratamentos utilizados estão descritos a seguir com suas respectivas doses; T1: 
Água; T2: piraclostrobina + tiofanato metílico + fipronil na dose de 50g/100 kg de 
sementes; T3: piraclostrobina + tiofanato metílico + fipronil na dose de 75g/100 kg de 
semente; T4: piraclostrobina + tiofanato metílico + fipronil na dose de 100g/100kg de 
semente; T5: metalaxil-M + fludioxonil na dose de 200g/100kg de semente; T6: 
carboxina + tiram na dose de 200g/100kg de semente. 

As três cultivares de canola utilizadas foram Hyola 433, Hyola 411 e Hyola 
571. Para o teste de germinação foram utilizadas quatro repetições de 25 sementes 
para cada tratamento e as sementes foram dispostas em papel germitest 
umedecidos com água, onde foram colocados em caixas de gerbox e mantidos em 
germinador à temperatura de 25ºC ± 2ºC. A avaliação iniciou-se após cinco dias, 
onde foi realizado a primeira contagem e após sete dias foi realizado a última 
avaliação definindo-se a germinação final das cultivares analisadas (BRASIL, 2009).  

Para o teste de sanidade, avaliaram-se uma amostra do lote de sementes, 
onde foram utilizadas oito repetições de 25 sementes para cada tratamento, que 
posteriormente as mesmas foram dispostas em placas de petri desinfestadas 
contendo papel filtro esterilizado, umedecido com água destilada e estéril 
adicionando-se meio líquido ágar-água acrescida de diclorofenoxiacético de sódio 
(2,4-D) a 2% (SOUSA et al., 2008). As placas foram incubadas a 23ºC ± 2ºC. Com o 
auxílio do microscópio foram observadas as sementes para identificação da 
microflora presente. 

Para determinação do IVE (Índice de velocidade de emergência), altura de 
planta, massa seca e estande final, o experimento em campo foi desenvolvido com 
as três cultivares e os seis tratamentos totalizando 18 parcelas com quatro 
repetições. Foram semeadas seis linhas por parcela de um metro de comprimento 
com 15 sementes por metro linear, onde foram avaliadas as duas linhas centrais. O 
IVE foi determinado registrando-se diariamente o número de plântulas emergidas, 
com parte aérea formada, até o nono dia quando houve estabilização da 
emergência, e este foi calculado pela fórmula proposta por MAGUIRE (1962): IVE = 
E1/N1 + E2/N2 + ... En/Nn Onde: IVE = índice de velocidade de emergência. E1, 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
959 

E2,... En = número de plântulas normais computadas na primeira contagem, na 
segunda contagem e na última contagem. N1, N2,... Nn = número de dias da 
semeadura à primeira, segunda e última contagem.  

Aos 30 dias foi realizada uma contagem das plantas em cada parcela, 
posteriormente esses dados transformados em porcentagem para determinar o 
estande final em cada tratamento. Neste mesmo período foi aferido à altura das 
plantas com auxílio de uma régua graduada e após a realização das avaliações 
retirou-se 10 plantas de cada parcela para a realização da matéria seca. As plantas 
foram colocadas em sacos de papel e levadas para a estufa e o material 
permaneceu em temperatura de 65°C, até atingir mass a seca constante.  

Os dados obtidos nos experimentos foram submetidos à análise de variância 
e na comparação das médias considerou-se o teste de Scott-Knott a 5% de 
probabilidade. As análises foram feitas a partir dos dados originais, sem 
transformação, à exceção da variável sanidade na qual foi realizada transformação 
em , utilizou-se o software estatístico SIVAR (FERREIRA, 2011). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Na Tabela 1 estão descritos os resultados de primeira contagem de 

germinação e germinação final. Como pode ser observado houve interação entre os 
fatores (cultivares x tratamentos) tanto para primeira contagem de germinação como 
para germinação final. Analisando o desdobramento de cultivar em cada nível de 
tratamento, tanto para primeira contagem como para germinação final, pode-se 
observar que todos os tratamentos diferiram estatisticamente da testemunha. Desta 
forma, os tratamentos de sementes foram eficientes para promover um melhor índice 
germinação. Quando se analisou o desdobramento dos tratamentos em cada nível 
de cultivar pode-se observar que o único tratamento que proporcionou os melhores 
índices tanto de primeira contagem de germinação como de germinação final em 
todas as cultivares testadas neste trabalho foi o tratamento T2, com médias de 
primeira contagem de germinação e germinação final de 93% para a cultivar Hyola 
411, 96% para a cultivar Hyola 433 e 96% para a cultivar Hyola 571. 

Segundo MORRONI (2007), a germinação pode ser influenciada pelo 
tratamento químico e pela qualidade inicial dos lotes. MIGLIORINI et al., (2012) 
trabalhando com diferentes tratamentos químicos, observaram que todos os seus 
tratamentos foram eficientes, proporcionando melhores índices de germinação em 
relação a testemunha. Através da primeira contagem de germinação e germinação 
final verificou-se que as sementes tratadas são mais vigorosas que as não tratadas, 
ou seja, apresentaram maior velocidade de germinação, resultados estes 
coincidentes com FARIAS et al. (2003). TROPALDI et al. (2010) constataram efeito 
positivo do tratamento químico de sementes na cultura da mamona, onde os 
tratamentos utilizados diferiram da testemunha. TOLEDO (2011) analisando a 
eficiência de diferentes tratamentos químicos, constatou a ocorrência de 
fitotoxicidade na qual culminou em uma menor germinação em plantas de soja, 
situação esta semelhante à encontrada neste trabalho, onde no tratamento T4 em 
relação a cultivar Hyola 411 também se constatou fitotoxidade, provavelmente pela 
alta dose utilizada para a cultivar Hyola 411, nas demais cultivares com a mesma 
dose do tratamento T4 não houve sintomas de fitotoxicidade.  
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TABELA 1.  Porcentagem de primeira contagem de germinação, de diferentes 
cultivares de canola, submetidos a tratamentos químicos no ano 
agrícola de 2013/2014. 

Cultivar T1 T2 T3 T4 T5 T6 

PRIMEIRA CONTAGEM DE GERMINAÇÃO (%) 

H411 70 Bc 93 Aa 80 Bb 73 Bc 89 Ba 82 Bb 

H433 81 Ac 96 Aa 94 Aa 98 Aa 96 Aa 89 Bb 

H571 80 Ab 96 Aa 94 Aa 98 Aa 98 Aa 97 Aa 

C.V. (%) 5,71 

 
Cultivar T1 T2 T3 T4 T5 T6 

GERMINAÇÃO FINAL (%) 

H411 73 Bc 93 Aa 81 Bb 73 Bc 89 Ba 83 Bb 

H433 81 Ac 96 Aa 94 Aa 98 Aa 96 Aa 89 Bb 

H571 81 Ab 96 Aa 94 Aa 98 Aa 98 Aa 97 Aa 

C.V. (%) 5,58 

*Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Scott- Knott a 5% de probabilidade.  
*T1: Testemunha; T2: piraclostrobina + tiofanato metílico + fipronil na dose de 50g/100 kg de 
sementes; T3: piraclostrobina + tiofanato metílico + fipronil na dose de 75g/100 kg de semente; T4: 
piraclostrobina + tiofanato metílico + fipronil na dose de 100g/100kg de semente; T5: metalaxil-M + 
fludioxonil na dose de 200g/100kg de semente; T6: carboxina + tiram na dose de 200g/100kg de 
semente. 

 
Com relação à incidência de patógenos nas sementes, foram identificados 

dois patógenos associados as três cultivares de canola, Penicillium spp. e 
Aspergillus spp. Para o Penicillium spp. houve interação significativa entre os 
fatores, já para Aspergillus spp. não houve interação entre os fatores, todavia houve, 
diferença significativa para os tratamentos de forma isolada no trabalho. Ao observar 
os resultados obtidos na interação, pode-se constatar que todos os tratamentos 
foram eficientes para a redução de fungos na semente, com exceção do tratamento 
T2 para a cultivar Hyola 433 não qual não diferiu da testemunha apresentando 
1,10% de incidência nas sementes o que se mostrou ineficiente para o controle do 
patógenos associado a semente, perante aos outros tratamentos testados (Tabela 
2). 

Analisando o desdobramento dos tratamentos em cada cultivar, podemos 
verificar que os tratamentos T4, T5 e T6 foram os mais eficientes para o controle de 
fungos associados as sementes de canola apresentando incidência de 0,70, 0,70 e 
0,74 para o tratamento T4, 0,74, 0,70 e 0,77 para o tratamento T5 e 0,74, 0,70 e 
0,74 para o tratamento T6. Com relação ao Aspergillus spp. mediante aos dados 
apresentados, contatou-se que todos os tratamentos foram eficientes no controle do 
patógeno associado, destacando-se os tratamentos T3, T4, T5 e T6 (Tabela 2). 
MIGLIORINI et al. (2012) trabalhando com diferentes tratamentos em sementes de 
canola também constatou a presença de Aspergillus spp. e Penicillium spp. 
justamente fungos que causam apodrecimento das sementes, diminuem vigor, 
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prejudicam a qualidade, afeta o poder germinativo causando morte prematura das 
plantas. 

Desta forma os resultados deste trabalho podem ser confirmados por 
GOULART (1998) onde cita que a utilização combinada de fungicidas de amplo 
espectro tem sido uma das estratégias mais eficazes para o controle de inúmeros 
patógenos presentes na semente e/ou no solo, além de evitar o surgimento de 
populações resistentes. Segundo MARCHI (2010) o tratamento com fungicida 
favorece a germinação de sementes de amendoim infectadas com Aspergillus 
glaucus e A. niger. Segundo MIGLIORINI et al. (2012) a presença de fungos, 
principalmente Aspergillus spp. interfere de modo negativo no desempenho de 
sementes de canola. ROSSETTO et al. (2003) também observou em sementes de 
amendoim que a alta incidência de Aspergillus spp. e Rhizopus spp. prejudicam a 
germinação em campo. 

TABELA 2.  Incidência média de patógenos associados a sementes de diferentes 
cultivares de canola, submetidas a tratamentos químicos, ano agrícola 
2013/2014. 

Cultivar T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Penicillium spp.  

Incidência (%) 
 
H411 1,61 Bc 1,14 Bb 0,74 Aa 0,70 Aa 0,74 Aa 0,74 Aa 

H433 1,24 Ac 1,10 Bc 0,90 Bb 0,70 Aa 0,70 Aa 0,70 Aa 

H571 1,16 Ab 0,81 Aa 0,70 Aa 0,74 Aa 0,77 Aa 0,74 Aa 

C.V (%) 18,06 

      T1                   T2                   T3                       T4               T5                   T6 
                Aspergillus spp.  

                                                        Incidência (%) 

1,49 c 1,01 b        0,78 a 0,76 a           0,75 a              0,73 a 

C.V (%) 20,12 
*Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Scott- Knott a 5% de probabilidade.  *T1: Testemunha; T2: 
piraclostrobina + tiofanato metílico + fipronil na dose de 50g/100 kg de sementes; T3: piraclostrobina 
+ tiofanato metílico + fipronil na dose de 75g/100 kg de semente; T4: piraclostrobina + tiofanato 
metílico + fipronil na dose de 100g/100kg de semente; T5: metalaxil-M + fludioxonil na dose de 
200g/100kg de semente; T6: carboxina + tiram na dose de 200g/100kg de semente. Dados 
transformados em . 

 
Na tabela 3 encontram-se os resultados das variáveis de porcentagem de 

estande final e Índice de velocidade de emergência (IVE) onde houve diferença 
significativa a 5% de probabilidade. Com relação a variável estande final pode-se 
observar que todos os tratamentos diferiram da testemunha, apresentando maiores 
porcentagens de plantas normais no campo. Como pode ser observado, apesar de 
todos os tratamentos apresentarem diferença estatística da testemunha, o estande 
final para cada tratamento variou de 44,4 a 51,1% de plantas normais e emergidas 
aos trinta dias. Deste modo verifica-se o baixo poder germinativo das sementes em 
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campo, resultando em perdas significativas de estande em todos os tratamentos, 
valores estes bem a baixo dos valores oriundos dos testes de primeira contagem de 
germinação e germinação final. Fato este que pode ser explicado uma vez que, 
testes de germinação não representam a realidade das condições de campo.  

Segundo LARRÉ et al. (2007) o teste de germinação apresenta valores mais 
padronizados, ou seja, maior percentual de plântulas normais em relação ao teste de 
emergência das plântulas em campo. Em geral, a capacidade dos testes de 
laboratório para estimar o potencial de emergência das plântulas diminui à medida 
que as condições do ambiente se desviam das mais adequadas, tornando-se quase 
nula sob condições extremamente desfavoráveis. Porém SCHUAB et al. (2006) 
avaliando o potencial fisiológico de sementes de soja e sua relação com a 
emergência em campo, conclui que variáveis como primeira contagem de 
germinação e germinação final, são representativas para se conhecer o potencial 
fisiológico das sementes. 

Os cálculos do índice de velocidade de emergência revelaram tendências 
bem similares entre si, uma vez que todos os tratamentos diferiram da testemunha, 
demostrando que os tratamentos propiciaram melhor resposta em relação ao 
potencial fisiológico das cultivares, uma vez que a testemunha apresentou valores 
menores em relação ao IVE. Resultados de SCHUAB et al. (2006) corroboram com 
este trabalho, onde testando diferentes cultivares de soja, constatou que os menores 
valores obtidos pelo IVE, foram justamente as cultivares com a menor resposta em 
emergência no campo, deste modo obtendo o IVE abaixo em relação aos demais 
materiais testados no trabalho. 

  
TABELA 3.  Porcentagem de estande final e Índice de velocidade de emergência de 

diferentes cultivares de canola, submetidos a tratamentos químicos no 
ano agrícola de 2013/2014. 

Stand Final  (%) 

T1                    T2                      T3                      T4                T5               T6 

36,6 c              48,8 a                44,4 b                51,6 a           47,7 a       49,1 a 

C.V. (%) 11,46 

Índice de Velocidade de Emergência 
       T1                      T2                    T3                     T4                 T5               T6 

     1,92 c             2,46 b             2,53 a           2,68 a           2,57 a         2,63 a 

C.V (%) 11,60 
*Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem 
estatisticamente entre si pelo teste de Scott- Knott a 5% de probabilidade.  
*T1: Testemunha; T2: piraclostrobina + tiofanato metílico + fipronil na dose de 50g/100 kg de 
sementes; T3: piraclostrobina + tiofanato metílico + fipronil na dose de 75g/100 kg de semente; T4: 
piraclostrobina + tiofanato metílico + fipronil na dose de 100g/100kg de semente; T5: metalaxil-M + 
fludioxonil na dose de 200g/100kg de semente; T6: carboxina + tiram na dose de 200g/100kg de 
semente. 
 

Na tabela 4 estão descritos os resultados referentes à altura de planta dos 
diferentes tratamentos químicos em cultivares de canola. Após a análise dos dados 
pode–se observar que não houve interação entre os fatores (cultivar x tratamento), 
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mas houve diferença estatística nos fatores de forma isolada e para a variável altura 
de planta, todos os tratamentos diferiram da testemunha, apresentando plantas com 
maiores tamanhos variando de 12,73 a 13,75cm. As cultivares Hyola 433 e Hyola 571 
apresentaram plantas maiores 13,58 e 12,73cm respectivamente, diferindo 
estatisticamente a 5% de probabilidade do cultivar Hyola 411 com altura de 12,03cm.  

Resultados de BARROS & FURLAN (2008) corroboram com os resultados 
deste trabalho, onde testando diferentes tratamentos químicos em sementes de trigo 
no controle de Bipolaris sorokiniana constatou efeito positivo em todos os tratamentos 
em relação à testemunha aos 21 DAE, onde a testemunha apresentou altura média 
de 24,2cm em quanto os demais tratamentos variaram de 26,2 a 27,2cm. RIBEIRO 
(2010) testando diferentes tratamentos químicos constatou que não houve incremento 
na altura com o uso de diferentes tratamentos químicos em sementes de soja. 
GARCIA JUNIOR et al. (2008) trabalhando com diferentes tratamentos fúngicos em 
sementes de trigo também constatou efeito negativo em relação à altura de plantas na 
qual não diferiu da testemunha. 
 
TABELA 4.  Altura de planta os 30 DAE de diferentes cultivares de canola, 

submetidos a tratamentos químicos no ano agrícola de 2013/2014. 
ALTURA DE PLANTA (cm) 

T1                   T2                   T3                       T4                T5                   T6 
    10,86b        13,15a         12,37a               13,75a    13,43a           13,12a 

C.V. (%)  13,16 

ALTURA DE PLANTA (cm) 

HYOLA 411                                  HYOLA 43 3                                  HYOLA571  
  12,03b                                            13,58a                                          12,73a 

                                                   C.V (%) 13,16 
Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott- 
Knott a 5% de probabilidade.  
*T1: Testemunha; T2: piraclostrobina + tiofanato metílico + fipronil na dose de 50g/100 kg de 
sementes; T3: piraclostrobina + tiofanato metílico + fipronil na dose de 75g/100 kg de semente; T4: 
piraclostrobina + tiofanato metílico + fipronil na dose de 100g/100kg de semente; T5: metalaxil-M + 
fludioxonil na dose de 200g/100kg de semente; T6: carboxina + tiram na dose de 200g/100kg de 
semente. 
 

CONCLUSÕES 
-Todos os tratamentos químicos foram eficientes por proporcionar aumento 

na porcentagem de primeira contagem de germinação e germinação final, com 
exceção do tratamento T4 para a cultivar Hyola 411. 

-Os tratamentos químicos T4, T5 e T6 apresentaram as menores 
porcentagens de incidências de Penicillium spp. em todas as cultivares testadas. Os 
tratamentos químicos T3, T4, T5 e T6, apresentaram eficiência na diminuição da 
incidência de Aspergillus spp. 

-Os tratamentos químicos proporcionaram em aumento da porcentagem de 
estande final, IVE, bem como altura de planta. As cultivares Hyola 433 e Hyola 571 
apresentaram maior altura de plantas. 

 
 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
964 

REFERÊNCIAS  
BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para análise 
de sementes . Brasília: MAPA/ACS, 399p, 2009. 
 
BARROS, B. C; FURLAN, S. F. Efeito do tratamento fungicida e da profundidade de 
semeadura no controle de Bipolaris sorokiniana em sementes de trigo. Arquivo. 
Instituto. Biológico, São Paulo, v.75, n.4, p.499-505, 2008. 
 
BATTISTI, R.; PILAU, F.G.; SCHWERZ, L.; SOMAVILLA, L.; TOMM, G. O. Dinâmica 
floral e abortamento de flores em híbridos de canola e mostarda castanha. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira , Brasília, v. 48, p.174-181, 2013. 
 
CHAVARRIA, G.; TOMM, G. O.; MULLER, A.; MENDONÇA, H. F.; GONÇALVES, A. 
C. Índice de área foliar em canola cultivada sob variações de espaçamento e de 
densidade de semeadura. Ciência Rural, Santa Maria, v.41, n.12, p.2084-2089, 
2011. 
 
CONAB. COMPANHIA NASCIONAL DE ABASTECIMENTO. Acompanhamento da 
safra agrícola, 2015.  Disponível em: < 
http://www.conab.gov.br/conteudos.php?a=1253&>. Acesso em: 18 abr. 2015. 
 
DALLACORT, R.; MARINS, J. A.; RESENDE, R.; FARIA, R. T.; MELLO, N.; BETTO, 
M. S. Distribuição das chuvas no município de Tangará da Serra, médio norte do 
Estado de Mato Grosso, Brasil. Acta Scientiarum. Agronomy , Maringá, v. 33, n. 2, 
p. 193-200, 2011. 
 
FARIAS, A. Y. K.; ALBUQUERQUE, M. C de F.; NETO CASSETARI, D; Qualidade 
fisiológica de sementes de algodoeiro submetidas a tratamentos químicos e 
biológicos. Revista Brasileira de Sementes , v. 25, n. 1, p.121-127, 2003. 
 
FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer statistical analysis system. Ciência e 
Agrotecnologia , Lavras, v. 35, n. 6, p. 1039-1042, 2011. 
 
GARCIA JUNIOR, D; VECHIATO, M. H; MENTEN, J. O. M; Efeito de fungicidas no 
controle de Fusarium graminearum, germinação, emergência e altura de plântulas 
em sementes de trigo. Summa Phytopathologica, Botucatu, v. 34, n. 3, p. 280-283, 
2008. 
 
GOULART, A. C. P. Tratamento de sementes com fungicidas. In: EMBRAPA.  
Centro de Pesquisa Agropecuária do Oeste. Algodão: informações técnicas. 
Dourados, 1998. p.71-84. (EMBRAPA. CPAO. Circular Técnica, 7). 
 
LARRÉ, C. F.; ZAPKA, A. P. S.; MORAES, D. M. Testes de germinação e 
emergência em sementes de maracujá submetidas a envelhecimento acelerado. 
Revista Brasileira de Biociências,  Porto Alegre, v. 5, p. 708-710, 2007. 
 
LUZ, G. L.; BRUNETTO, S. P.; MENEGHINI, A. L.; PETRI, G.; CARPENEDO, M. C.; 
NESELLO, R. Produtividade de cinco híbridos de canola em Xanxerê, SC. Unoesc 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
965 

& Ciência - ACET , Joaçaba, v. 4, n. 1, p. 7-12, 2013. 
 
MAGUIRE, J. D. Speeds of germination – aid in selection and evaluation for seedling 
emergence and vigor. Crop Science, v. 2, n. 1 p.176-177, 1962. 
 
MARCHI, J. L. Avaliação da qualidade de sementes de amendoim trat adas com 
fungicidas e inseticidas incluindo analises de imag ens . 2010, 89 f. Tese (Tese 
em Agronomia) – Escola Superior de Agricultura Luís de Queiros, Piracicaba, 2010. 
 
MENTEN, J. O; MORAES, M. H. D. Tratamento de sementes: histórico, tipos, 
características e benefícios. Informativo ABRATES ,  v. 20, n.3, 2010. 
 
MIGLIORINI, P.; KULCZYNKI, S. M.; SILVA, T. A.; BELLE, C.; KOCH, F. Efeito do 
tratamento químico e biológico na qualidade fisiológica e sanitária de sementes de 
canola. Enciclopédia Biosfera  , Goiânia, v.8, n.15, 2012. 
 
MARRONI, I. V. Efeito dos tratamentos químico e biológico de sementes de mamona 
sobre a germinação, emergência e produção de massa seca. In: SIMPÓSIO 
ESTADUAL DE AGROENERGIA, 1., 2007, Pelotas. Anais...  Pelotas: Embrapa 
Clima Temperado, 2007. 
 
RIBEIRO, S. G. S. P. Tratamento de sementes de soja para controle de 
Sclerotinia sclerotiorum. 2010. 37 f. Monografia (Graduação em Engenharia 
Agronômica) - Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2010. 
 
ROSSETO, C. A. V.; ARAUJO, A. E. S.; LIMA, T. M. Avaliação da aplicação de 
fungicida às sementes de amendoim antes do envelhecimento acelerado. Revista. 
Brasileira de sementes. v.25 n.1 Pelotas Julho, 2003. 
 
SCHUAB, S. R. P.; BRACCINI, A. L.; FRANÇA NETO, J. B.; SCAPIM, C. A.; 
MESCHEDE, D. K. Potencial fisiológico de sementes de soja e sua relação com a 
emergência das plântulas em campo. Acta Scientiarum . Agronomy , Maringá, v. 28, 
n. 4, 2006. 
 
SOUSA, M. V.; MACHADO, J. C.; PFENNING, L. H.; KAWASAKI, V. H.; ARAUJO, D. 
V.; SILVA, A. A.; MARTINI NETO, A. Métodos de inoculação e efeitos de Fusarium 
oxysporum f. sp. Vasinfectum em sementes de algodoeiro. Tropical Plant 
Pathology , Lavras, v. 33, n.1, p.41-48, 2008. 
 
TAGOL, S. A. A colza : Manual de cultura. Lisboa, 26 p. 2006. 
 
TOLEDO, M. Z. Desenvolvimento de plântulas de soja em função da 
dessecação das plantas e do tratamento das sementes . 2011, 152 f. Tese 
(Doutorado em Agronomia) – Universidade Estadual Julio Mesquita Filho, Botucatu, 
2011. 
 
TOMM, G. O. Canola . Passo Fundo: Embrapa Trigo. 2 p. (Embrapa Trigo. 
Comunicado Técnico Online), 2013. 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 
 

 
966 

 
TROPALDI, L.; CAMARGO, J. A.; SMARSI, R. C.; KULCZYNISKI, S. M.; BARBOSA, 
M. M. M. Qualidade fisiológica e sanitária de sementes de mamona submetidas a 
diferentes tratamentos químicos. Pesquisa Agropecuária Tropical , Goiânia, v. 40, 
n. 1, p. 89-95, 2010. 


