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RESUMO 
O arroz é uma espécie bastante importante no Brasil e no mundo e dentre os 
nutrientes essenciais às plantas, o nitrogênio é demandado em maior quantidade. 
Alguns autores tem avaliado a utilização da avaliação direta de clorofila para 
determinar o estado nutricional das plantas, quanto ao nitrogênio presente. O 
tratamento de sementes é uma técnica de manejo muito vantajosa, e garante uma 
melhor expressão das características que determinam o potencial de desempenho 
da semente após a semeadura em campo. O efeito bioativador do inseticida 
tiametoxam têm-se demonstrado benéfico, pois favorece o aumento da expressão 
do vigor, acúmulo de fitomassa, elevação da taxa fotossintética e também no 
desenvolvimento de raízes mais profundas. Objetivou-se com este trabalho 
quantificar os teores de clorofila em plântulas de arroz oriundas de sementes 
tratadas com tiametoxam (em doses de 0 (testemunha), 100, 200, 300 e 400 g i.a. 
100 kg semente-1) através do aparelho portátil clorofilômetro. Concluiu-se que 
plântulas de arroz oriundas de sementes tratadas com tiametoxam apresentam 
maiores índices de clorofila em comparação com plântulas obtidas de sementes sem 
tratamento e que as sementes apresentaram maiores índices de clorofila com a 
dose de 300 g de tiametoxam por 100 kg. 
PALAVRAS-CHAVE: nitrogênio, Oryza sativa L., tiametoxam, vigor. 

 
 

RICE SEEDLINGS OF CHLOROPHYLL CONTENT OF SEED TREAT MENT WITH 
THE RESULT BIOACTIVATOR 

 
ABSTRACT 

Rice is a very important species in Brazil and in the world and among the essential 
nutrients to plants, nitrogen is demanded in larger quantities. Some authors have 
evaluated the use of direct evaluation of chlorophyll to determine the nutritional 
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status of the plants regarding nitrogen present. Seed treatment is a very 
advantageous management technique, and ensures a better expression of the 
characteristics that determine the seed performance potential after sowing in the 
field. The effect of the insecticide thiamethoxam bioactivator have proved beneficial 
as it promotes increased vigor expression, biomass accumulation, increased 
photosynthetic rate and also to develop deeper roots. The objective of this study was 
to quantify the chlorophyll content in rice seedlings grown from seeds treated with 
thiamethoxam (in 0 (control dose), 100, 200, 300 and 400 g i. a. 100 kg seed-1) 
through the chlorophyll apparatus. It was concluded that rice plants originated from 
seeds treated with thiamethoxam exhibit higher chlorophyll levels compared to 
seedlings obtained from untreated seeds and seeds that showed higher chlorophyll 
levels at a dose of 300 g thiamethoxam per 100 kg. 
KEYWORDS: nitrogen, Oriza sativa L., tiametoxam, vigor. 

 
INTRODUÇÃO 

O arroz é uma espécie bastante importante no Brasil e no mundo, sendo que 
segundo dados do IRGA (2012) a lavoura de arroz no Rio Grande do Sul tem 
importância fundamental na economia do setor agrícola. Sua produção se dá através 
de diferentes sistemas de cultivos e manejos a fim de obter rendimentos 
satisfatórios, neste sentido faz-se necessário à utilização de sementes de alta 
qualidade, ou seja, com boas características física, fisiológica, genética e sanitária 
(MATTIONI et al., 2011), pois quando a emergência for desuniforme pode acarretar 
problemas no controle de plantas invasoras, bem como interferência na qualidade do 
produto (MARCOS FILHO, 2005). 

Dentre os nutrientes essenciais às plantas, o nitrogênio é demandado em 
maior quantidade, e portanto é considerado determinante no alcance de um elevado 
potencial de produtividade, pois estimula o crescimento do sistema radicular do 
arroz, e favorece o perfilhamento aumentando o número de espiguetas por panícula 
e a massa de grãos (FORNASIERI FILHO & FORNASIERI, 1993; BUZETTI et al., 
2006).  Existe uma correlação entre o N e o teor de clorofila, já que este elemento é 
constituinte da molécula de clorofila, assim sendo alguns autores têm avaliado a 
utilização da avaliação direta de clorofila para determinar o estado nutricional das 
plantas, quanto ao nitrogênio presente (CARVALHO et al., 2003; SILVEIRA et al., 
2003; LEONARDO et al., 2013). Para tanto o medidor portátil de clorofila apresenta-
se bastante útil e eficiente pois possibilita leituras instantâneas e não destrutivas 
para a indicação do nível de N na planta (SILVEIRA et al., 2003). 

O tratamento de sementes é uma técnica de manejo muito vantajosa, e 
garante uma melhor expressão das características que determinam o potencial de 
desempenho da semente após a semeadura em campo, além disso, trata-se de uma 
prática simples, eficiente e de baixo custo. Sendo que o uso de produtos para o 
tratamento de sementes vai muito além da proteção contra o ataque de patógenos 
(HENNING, 2010). A utilização de inseticidas no tratamento de sementes possibilita 
evitar possíveis perdas resultantes das ações de insetos, pragas do solo e da parte 
aérea, ademais o tratamento de sementes com inseticida, desde que bem realizado, 
propicia a diminuição da quantidade de aplicações foliares, que via de regra se 
fazem necessárias já logo no início do desenvolvimento da cultura, após a 
emergência das plântulas (SILVA, 1998; MENTEN, 1991). Este benefício é 
conseguido pela ação sistêmica na planta, ou seja, no solo os inseticidas 
desprendem-se das sementes e são lentamente absorvidos pelas raízes agregando 
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a planta boa proteção tanto contra insetos do solo quanto de parte aérea (SILVA, 
1998). 

O efeito bioativador do inseticida tiametoxam (produto sistêmico do grupo 
neonicotinoide) têm-se demonstrado benéfico, pois favorece o aumento da 
expressão do vigor, acúmulo de fitomassa, elevação da taxa fotossintética e também 
no desenvolvimento de raízes mais profundas (ALMEIDA et al., 2012). Em 
pesquisas realizadas com tratamento de sementes de soja com tiametoxam, sob a 
ótica da investigação da atividade do inseticida sobre a fisiologia das plantas, foi 
notado que os índices de germinação das sementes e vigor das plântulas tratadas 
foram superiores ao das não tratadas, e de forma semelhante foi verificado que em 
condições de estresse hídrico, as plantas de soja oriundas do tratamento com 
tiametoxam demonstraram maior comprimento e volume do sistema radicular, rápido 
desenvolvimento inicial, maior área foliar, maior altura, maior número de vagens e 
coloração verde mais intensa (CARVALHO et al., 2001). Assim sendo objetivou-se 
com este trabalho quantificar os teores de clorofila em plântulas de arroz oriundas de 
sementes tratadas com tiametoxam através do aparelho portátil clorofilômetro. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido na Área Experimental e Didática do 
Departamento de Fitotecnia da Faculdade de Agronomia “Eliseu Maciel”., no ano de 
2014 Foi utilizado a cultivar Inov Cl tratadas com produto comercial com 350 gL-1 de 
tiametoxam (ingrediente ativo), em doses de 0 (testemunha), 100, 200, 300 e 400 g 
i.a. 100 kg semente-1. Para a avaliação da qualidade inicial dos lotes de sementes 
foram realizados os seguintes testes: 

Germinação: foram utilizadas quatro repetições com quatro subamostras de 
50 sementes para cada tratamento. As sementes foram semeadas em rolos de 
papel germitest, umedecido com água destilada, na proporção de 2,5 vezes a massa 
do papel seco e mantido em germinador regulado a 25°C. As avaliações foram 
realizadas segundo as Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 2009). A 
contagem de plântulas normais foi realizada aos cinco e dez dias após a instalação 
do teste e os resultados expressos em porcentagem. 

Envelhecimento acelerado: Foi conduzido com a utilização de caixas plásticas 
para germinação, como compartimento individual (minicâmaras), contendo 40 mL de 
água em seu interior, uma bandeja de tela de alumínio, onde as sementes (4,0 g) 
foram distribuídas formando uma camada uniforme sobre a superfície da tela. As 
caixas foram mantidas em incubadora no período de 72 horas a 41ºC. Decorrido 
cada período de envelhecimento, oito subamostras de 50 sementes por tratamento 
foram colocadas para germinar, seguindo metodologia descrita para o teste de 
germinação. A avaliação foi realizada no quinto dia após a semeadura, computando-
se a porcentagem de plântulas normais. Foi determinado também, o teor de água 
das sementes após o período de envelhecimento, visando avaliação da 
uniformidade das condições do teste. 

Teste de frio: foram utilizadas quatro repetições com quatro subamostras de 
50 sementes para cada tratamento. As sementes foram semeadas em rolos de 
papel “germitest”, umedecido com água destilada, na proporção de 2,5 vezes o peso 
do papel seco e mantidas em refrigerador regulado a 10°C, por cinco dias (CÍCERO 
& VIEIRA, 1994). A seguir, foram colocadas em germinador regulado a 25ºC. As 
avaliações foram realizadas segundo as Regras para Análise de Sementes 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.22; p.                   2015 
 

2622 

(BRASIL, 2009). A contagem de plântulas normais foi realizada aos cinco dias após 
a instalação do teste e os resultados expressos em porcentagem. 

Emergência: utilizou-se quatro repetições de 50 sementes distribuídas em 
células individuais de bandejas de poliestireno expadido (isopor), contendo substrato 
comercial Plantimax®. As bandejas foram mantidas em casa de vegetação e as 
avaliações realizadas a partir da emergência das plântulas. Os resultados foram 
expressos em percentagem de plântulas emergidas.  

Foi utilizado em todos os tratamentos o mesmo volume de calda (0,6 L 100 kg 
de semente-1), variando-se a quantidade de produto de acordo com o tratamento em 
questão. Para preparação da calda utilizou-se micropipeta de 1 mL, e após 
adicionadas no interior da amostra de sementes correspondente a cada tratamento, 
após foi realizado a agitação manual visando promover a homogeneidade no 
tratamento, em seguida as sementes foram acondicionadas sobre bandejas 
plásticas durante um período de 24 horas Posteriormente foram semeadas em 
baldes contendo solo e mantidas em casa de vegetação, deixando 10 plântulas por 
balde. As medições de clorofila foram realizadas em dez pontos de cada folha 
durante 10 semanas a partir da expansão da terceira folha.  

As leituras foram feitas utilizando o medidor portátil de clorofila SPAD-502 da 
Konica Minolta®, procedendo-se ao cálculo da média das leituras por folha. As 
leituras foram realizadas todos os dias no horário da manhã. O desenho 
experimental usado para a condução do experimento foi inteiramente casualizado 
com três repetições. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância 
e posteriormente foram realizadas regressões polinomiais com 5% de probabilidade 
usando o software estatístico WinStat 1.0. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De maneira geral, sementes tratadas com o tiametoxam apresentaram 
percentuais de germinação superiores às sementes sem tratamento como verificado 
na Tabela 1, essa tendência perpassou aos demais testes avaliados, já que o 
tiametoxam é um inseticida sistêmico que possui efeito fitotônico, ou seja, 
desenvolvimento mais rápido das plântulas no processo germinativo que pode gerar 
maior vigor (ALMEIDA et al., 2013). O resultado dessa variável é confirmado por 
ALMEIDA et al. (2009) em sementes de cenoura, bem como em pesquisa realizada 
por Tavares et al. (2008) em sementes de soja, e ainda por CLAVIJO (2008) em 
sementes de arroz, estes verificaram que o tiametoxam  induz maior crescimento do 
eixo embrionário e acelera o processo de germinação.  

Foi observado em sementes de soja tratadas com o inseticida onde houve 
aumento do vigor das sementes, bem como aumento da produtividade, área foliar e 
radicular, resultando em uniformidade do estande durante a emergência das 
plântulas e melhorias no desenvolvimento inicial (CASTRO, 2006). 

Resultados semelhantes também foram encontrados por ALMEIDA et al. 
(2011) na cultura do arroz, em que foram avaliadas diferentes doses do produto, e 
se averiguou o favorecimento do desempenho fisiológico das sementes, e que as 
doses 10,5 e 14 g i.a do produto, mostrando-se eficientes na melhoria do vigor das 
sementes de arroz. 

No que se refere ao teste de frio, observa-se a partir da dose 100, até a dose 
de 400 g i.a. por 100 kg de sementes se obteve-se os melhores resultados o que 
pode ter sido ocasionado devido ao fato de que o tiametoxam transloca-se através 
das células da planta, ativando diversas reações fisiológicas, como a expressão de 
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proteínas funcionais relacionadas com os mecanismos de defesa da planta contra 
fatores de estresse como secas, temperaturas altas, e efeitos tóxicos (ALMEIDA et 
al., 2012). 

 
TABELA 1:  Germinação, envelhecimento acelerado, teste de frio e emergência de 

plântulas de arroz em diferentes doses do tiametoxam. Capão do Leão- 
UFPel, 2014 

Doses Germinação Env. Acelerado Teste de frio Emergência 
0 84 C 82 C 83 C 85 C 

100 96 A 94 A 94 A 97 A 
200 95 A 93 A 94 A 96 A 
300 94 A 92 A 92 A 95 A 
400 91 B 88 B 88 B 92 B 

  CV(%) 1,18 CV(%) 1,35 CV(%) 1,43 CV(%) 1,15 
 
 

 
     y = -0,5133x2 + 5,529x + 11,562   

   Dose 0  R² = 0,8066  
 y = -0,6114x2 + 6,3116x + 18,127  Dose 100 
 R² = 0,7431  
 y = -0,7463x2 + 7,8992x + 19,32  Dose 200 
 R² = 0,806  
 y = -0,7764x2 + 8,1054x + 19,768  Dose 300 
 R² = 0,7693  
 y = -0,4805x2 + 4,7936x + 15,643  Dose 400 
 R² = 0,7946  

FIGURA 1. Índice de clorofila de plântulas de arroz provenientes de sementes 
tratadas com várias doses de tiametoxam. Doses em g de i.a. 100 kg 
de sementes-1. Capão do Leão, 2014. 
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Para a avaliação do índice de clorofila (IC) foi observada diferença estatística 
das plântulas originárias das sementes que receberam o tratamento com inseticidas 
das plântulas sem o tratamento (Figura 1). Foi verificado que nas doses utilizadas do 
tiametoxam apresentou crescimento do índice de clorofila até aproximadamente seis 
semanas de avaliação, comparadas a plântulas sem tratamento.  

Essa tendência de crescimento do índice de clorofila é observada até 
aproximadamente a sexta de semana de avaliação, após esse período o índice de 
clorofila nas plântulas apresentou decréscimo. O aumento do teor de clorofila nas 
plântulas é consequência do aumento do metabolismo do nitrogênio, o nitrogênio faz 
parte da composição química da clorofila, o que o torna elemento fundamental no 
processo. Estudos que a aplicação do tiametoxam promove o aumento do 
metabolismo do nitrogênio nas plantas (MACEDO & CASTRO, 2011). 

O aumento dos teores de aminoácidos, atividade de enzimas e síntese de 
hormônios pode ser devido à alteração do metabolismo vegetal, decorrentes da 
aplicação do tiametoxam (CASTRO & PEREIRA, 2008). Esse processo também 
pode resultar em estímulos no desenvolvimento fisiológico das sementes 
(MENDONÇA et al., 2014). 
 

 
CONCLUSÕES 

Plântulas de arroz oriundas de sementes tratadas com tiametoxam 
apresentam maiores índices de clorofila em comparação com plântulas obtidas de 
sementes sem tratamento. 

 As sementes apresentaram maiores índices de clorofila dose de 300 g de 
tiametoxam por 100 kg. 
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