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RESUMO 

O presente trabalho, conduzido na Unidade de 

Produção da Sementes Agroceres S/A, em Bandeirantes-PR, e no 

Laboratório de Análise de Sementes do Departamento de Agri

cultura da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz ll
, 

da Universidade de são Paulo, teve como objetivo verificar 

os efeitos da seleção de espigas e da debulha das sementes 

de milho sobre a qualidade física e fisiológica das mesmas e 

o seu valor para a semeadura. 

Foram utilizadas sementes de quatro campos de 

produção de sementes fiscalizadas de híbridos duplos da sa

fra 85/86. Das espigas amontoadas no campo, foram amostra

das e submetidas às debulhas manuais e mecânicas, com debu

lhador estacionário acoplado ao trator e da Unidade de Bene-

ficiamento de Sementes da Companhia Produtora, realizadas 



xv 

com e sem as seleções de espigas. As sementes foram trata

das com inseticidas e fungicida, embaladas em sacos de papel 

e armazenadas em condições normais de ambiente. 

As avaliações de laboratório, foram efetuadas 

em duas épocas, no início do armazenamento e na época reco

mendada para a semeadura em são Paulo, constando de determi-

nações do grau de umidade, sementes infestadas, germinação, 

primeira contagem de germinação, envelhecimento rápido, tes

te de frio e condutividade elétrica. 

As análises dos dados e a interpretação dos 

resultados permitiram concluir que: 

- as sementes provenientes da debulha realiza

da mecanicamente no campo apresentaram maior incidência de 

danos mecãnicos; 

- a ~eleção das espigas com palha, realizada 

no campo com base nas características de empalhamento, con-

formação e sanidade, não foi eficiente para reduzir a infes

tação por insetos e nem na melhoria da qualidade fisiológica 

das sementes; 

- a germinação e o vigor das sementes proveni

entes do método de despalhamento manual, com seleção de es

pigas e debulha na U.E.S. (processo tradicional na unidade 

de Produção) não diferiram das sementes resultantes do méto

do da seleção de espigas, com despalhamentoe debulha manuais 

e se apresentaram, de maneira geral, superiores aos das sementes 
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provenientes do método da colheita manual, sem seleção de 

espigas e debulha mecânica no campo (processo utilizado pe

los cooperantes). 



EFFECT DF SELECTIDN AND THRASH DF EARS, DN THE 

PHYSIC AND PHYSIDLDGIC QUALITY DF CDRN 
SEEDS (zea. ma.lJfJ L.) 

xvii 
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SUMMARY 

This work aimed to verify the effects of 

selection and thrash of corn seeds, on this physic and 

physiologic quality and their value to the sowing. The 

experiment was conduced at the Unity of Production, "Semen

tes Agroceres S/A", in Bandeirantes, State of Paraná, and at 

the Laboratory o~ Seed Analysis, Departament of Agriculture, 

"Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz", University 

of são Paulo, in Piracicaba, State of são Paulo, Brazi1. 

Seeds from four field of the fisca1ized seed production by 

double hybrid, grown in the 1985/86 cropping seasons ·were 

sampled and thrashed (handy and mechanica11y) , aided by a 

sti11 thrasher coupleted at a farm tractor and the Unity of 

Seeds Improvement of Producer Company, rea1ized with and 

without a selection Df ears. The secds were treated with 

insecticides and fungicide, packed in the paper bags and 

stored under enviromental conditions. The evaluations done 
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at the beginning of sto~age and the sowing date indicated to 

the State of são Paulo, consisted of a moistness rate, seeds 

infestation, germination test, first count of germination 

test, rapid aging, cold test and electrical conductivity. 

Analysis of da tas and interpretation of resul ts 

obtained, provided the followings conclusions: 

- seeds deriving from the mechanical thrash at 

open field, showed higher occurrence of mechanical damagei 

- the selection of ears with corn 

consummated at the field, basied on the husk cover 

husk, 

charac-

teristics, conformity and health condition, were not effi

cient to reduction of insect infestation and neither to im

prove the physiologic quality of seedsi 

- germination and vigour of seeds deriving 

from the unhuskment handy method, with selection of ears 

and thrash at the Unity of Seeds Improvement (a usual 

proccess into the Unity of Seed Production), not showed 

differences with regard, to the seeds deriving from the se-

lection of ears method, with handy unhuskment and thrash, 

however, were higher to the seeds deriving from the handy 

harvest method, without selection of ears and with mechanical 

thrash at field (a proccess used by the 

cooperators) . 

agriculturists 



l~ INTRODUCÃO 

Tanto quanto os fatores climáticos, edáficos e 

biológicos, a qualidade das sementes utilizadas com a fina-

lidade de semeadura, desempenha papel de real 

contribuindo na uniformidade e porcentagem de 

importância, 

emergência, 

desenvolvimento sadio e vigoroso de plantas e na consequente 

produtividade e qualidade do produto. 

A produção de sementes de milho híbrido e um 

empreendimento criterioso, exigente em cuidados especiais 

durante as fases de produção, do estabelecimento e condução 

do campo até a ocasião do plantio seguinte, requer equipa

mentos especiais e eficientes manuseio da produção. Nestas 

circunstâncias, muitos fatores contribuem para a deteriora

ção das sementes e podem reduzir a sua qualidade física e 

fisiológica. 

A utilização inadequada de equipamentos e con

dições desfavoráveis de manuseio das sementes ocasionam da-

nos nas sementes. Dano físico na semente e freqüentemente 

uma das formas mais severas de inJurias como tambêm e urna 

das formas mais sutis de influência no potencial de emergen

cia em campo. 
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Grande par.te das sementes de milho híbrido sao 

produzida, sob contato, por agricultores que se encarregam 

das operações de instalação à colheita do campo, sob a su

pervisão da companhia contratante; por outro lado, a debulha 

na lavoura nem sempre ocorre no momento e condições mais ade 

quadas, ocasionando aumento de danos nas sementes. A obten-

ção de sementes com mínima deterioração a baixa incidência de 

danos mecânicos assume grande importãncia nao apenas pelo 

problema em si, mas também por influir ou interagir com ou

tras características das sementes. 

o desenvolvimento de esforços no controle de 

qualidade, utilizando as melhores práticas de manejo é in

dispensável na produção de sementes de elevada uniformidade 

de germinaçâo e vigor. De modo que, avaliações dos sistemas 

de produção de sementes de milho em uso, afim de analisar e 

localizar as causàs e os componentes limitantes durante a 

colheita e debulha são necessários para a transferência e, 

adoção de sistemas modificados na evolução dos processos de 

produção. 

Desta maneira, o presente trabalho teve como 

objetivo o estudo dos efeitos da seleção de espigas e da de

bulha das sementes de milho sobre a qualidade física e fi

siológica das mesmas e o seu valor para a semeadura. 
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t. REVISÃO DE LITERATURA 

A qualidade das sementes é uma decorrência de 

seu histórico. Do momento da fertilização até o plantio se

guinte, as sementes estão sujeitas a uma série de condições 

ambientais adversas e aos diversos processos mecânicos que 

refletem em danos consideráveis na qualidade (FAGUNDES et 

alii, 1972). 

A qualidade física compreende a pureza fisica, 

caracterizada pela proporção de componentes físicos presen

tes e a condição física, caracterizada pelo grau de umidade, 

tamanho, cor, densidade, aparência l injúrias mecânicas, da

nos causados por insetos e uniformidade quanto a essas ca

racterísticas. A qualidade fisiológica da semente é defini

da como a sua capacidade de desempenhar funções vitais, ca

racterizada pela sua germinação, vigor e longevidade (POPI

NIGIS, 1985). 

McDONALD Jr (1985) associou a qualidade física 

com as modificações visíveis da estrutura ou aparência físi

ca da semente e a qualidade fisiológica com as alterações no 

metabolismo celular. 
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A colheita. de milho pode ser iniciada desde 

que a semente esteja fisiológicamente madura, apresentando 

-se nesta ocasião cerca de 30-35% de grau de umidade (MORRIS-

SON, 1955; BELDIN & SKROMME, 1959; WAELTI & BUCHELE, 1969; 

FAGUNDES et alii, 1972; FINCH et alii, 1980; TOLEDO, 1987 e 

VIÉGAS & PEETEN, 1987) e ocorrendo a formação de uma camada 

negra na base da semente, interrompendo a conecção nutricio

nal entre a semente e o sabugo, ocasião de máximo peso de 

matéria seca (JOHNSON et alii, 1963; DAYNARD & DUNCAN, 1969; 

HELM & ZUBER, 1969; BAKER, 1971; TOLEDO, 1987 E VIÉGAS & 

PEETEN/ 1987). 

A partir do ponto de maturidade fisiológica, a 

manutenção ou o decréscimo do poder germinativo e do vigor 

das sementes é função das condições de ambiente até a co

lheita, das injúrias mecânicas na colheita e no processamen

to, dos danos térmicos durante a secagem como também, das 

condições de armazenamento (ABDUL-BAKI & ANDERSON, 

McDONALD Jr, 1975 e FONTES, 1980). 

1972; 

A qualidade das sementes, é considerada por 

ABDUL-BAKI & ANDERSON (1972) como um dos fatores que mais 

influenciam no sucesso ou falhas de uma cultura; neste as

pecto, GILL & SINGH (1970) consideraram a viabilidade e o vi-

gor , os mais importantes fatores das sementes e a umidade, 

temperatura e os microrganismos prejudiciais, como os mais 

importantes do solo. 
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Algumas bibliografias mostram diferenças de 

desempenho devido às variações de níveis de vigor das semen

tes. Assim l as sementes com vigor mais alto, apresentam 

maior rapidez de germinação, de desenvolvimento da plãntula 

e da planta (BURRIS, 1976), maior potencial de produção e de 

armazenamento, como também maior resisténcia aos microrga-

nismos patogênicos, do que as sementes de vigor mais 

(GRABE, 1973 e 1976; ROBERTS, 1973 e TOLEDO, 1987). 

baixo 

A deterioração da semente é caracterizada como 

toda e qualquer alteração degenerativa irreversível na qua

lidade de uma semente. Manifestações fisiológicas da dete-

rioração como as alterações na coloração das sementes, ger-

minação retardada, diminuição de tolerância as condições 

adversas durante a germinação e armazenamento, redução no 

desenvolvimento das plântulas, menor porcentagem de germina

çâo, maior incidência de plântulas anormais e maior suscep

tibilidade à incidência de fungos, podem ser observadas de 

acordo com ABDUL-BAKI & ANDERSON (1972) e MAGUIRE (1980). 

As condições menos favoráveis para a manuten

çao da qualidade das sementes, verificadas por WOODSTOCK & 

GRABE (1967), foram a elevada umidade, elevada temperatura 

ou ambas, que reduziram a germinação, inibiram o desenvolvi

mento da plântula e em casos extremos, causaram a morte das 

sementes. Igualmente considerados por HARRINGTON (1972) co-

mo os mais importantes fatores que influenciam na velocidade 



6. 

de deterioração da semente e segundo o pesquisador, cada 

o acréscimo de>l% no grau de umidade das sementes ou 5 C na 

temperatura de armazenamento, a longevidade das sementes e 

reduzida à metade. 

Todavia, a deterioração na qualidade das se-

mentes pode ser induzida direta ou indiretamente pela dani-

ficação mecãnica nas sementes (FAGUNDES et alii, 1972 e BRASS 

& MARLEY, 1973). Em decorrência de diversos tipos de dani-

ficações, o termo dano mecânico deve ser bem definido; as-

sim, BUNCH (1960) I GOODSELL (1964) f FAGUNDES et alii (1972) 

e MACIEL (1977) referiram dano mecânico como a injúria cau-

sada por agentes físicos no manuseio das sementes, na forma 

de quebraduras, trincas, cortes e abrasões. 

As danificações mecânicas não suficientes para 

destruir as estruturas essenciais das sementes, danos nao 

visíveis, proporcionam um aumento do número de plântulas fra-

cas e anormais, susceptibilidade maior a microrganismos, 

sensibilidade maior aos fungicidas e diminuiçâo do potencial 

de armazenamento; lalém disso, os efeitos cumulativos das da-

nificações mecânicas afetam a germinação, vigor e o poten-

cial de produtividade, como também provocam a morte das se-

mentes (segundo BROWN, 1920; ALBERTS, 1927; BUNCH, 1960; Co-

PELAND, 1972; FAGUNDES et alii, 1972; SILVA, 1983; ROCHA et 

alii, 1984; LeFORD & RUSSELL, 1985 e CARVALHO & NAKAGAWA, 

1988) . 
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Em programas de produção de sementes, as dani

ficações mecãnicas tem-se revelado como os maiores fatores 

de redução da viabilidade e sanidade das sementes, princi-

palmente em anos em que a maturação e as condições de co

lheita foram deficientes (BEWLEY & BLACK, 1985). 

A operaçao de colheita, considerada por GERAGE 

et alii (1982) como uma fase crítica da cultura, afeta a qua-

lidade das sementes assim como uma operação que representa 

uma parcela considerável no custo de produção, chegando a 

atingir índices superiores a 30% do total das despesas em 

muitas lavouras quando envolve processos manuais, com grande 

volume de mão-de-obra. 

Em muitas regiões brasileiras, apos o milho 

atingir a maturidade, e deixado no campo, na própria planta, 

com ou sem a dobra do colmo e este método, geralmente é uti

lizado pelos pequenos agricultores. Nem sempre a colheita e 

efetuada com os devidos critérios e no momento oportuno e 

consequentemente, as sementes deterioram-se consideravelmen

te. Na colheita manual, em que as espigas são colhidas e 

amontoadas na lavoura em condições de solo úmido, apresenta 

-se inadequada devido possibilitar a elevação do grau deumi

dade das sementes, contribuindo na perda qualitativa do pro-

duto localizado nas camadas inferiores. Estas espigas so-

frem a debulha mecânica ainda no campo, geralmente por debu-

lhadeira acoplada ã tomada de forç21 do trator ou são reco-
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lhidas por veículos apr?priados ao transporte e conduzidas 

até as instalações destinadas ao armazenamento, sofrendo a 

debulha (FINCH et alii, 1980; FANCELLI & LIMA, s.d. e VI~GAS 

& PEETEN, 1987). 

A produção de sementes de milho vem sendo con-

duzida por organizações especializadas particulares e ofi-

ciais, conhecidas como produtores de sementes e de modo ge-

ral, produzem sementes com a participação dos cooperantes ou 

cooperadores, isto é, dos agricultores que multiplicam as 

sementes nas suas propriedades agrícolas através de contra-

tos específicos. 

A operação de debulha na própria lavoura, tem 

contribuído para depreciar a qualidade das sementes devido 

a impossibilidade de se efetuar a seleção de espigas e de se 

minimizar as danificações mecânicas (TOLEDO, 1987). O aJus-
, 

te da debulhadeira conforme a instrução da fábrica, a manu-

tenção da rotação indicada e a alimentação de debulhadeira 

com fluxo constante de espigas, são recomendadas por FINCH 

et ali i (1980), para a ocasião da debulha. 

vários estudos tem sido realizados com objeti-

vo de verificar o desempenho de máquinas de debulha para se-

mentes de milho. Assim, as debulhadeiras acopladas a toma-

da de força do trator, comercializadas no Brasil, em geral 

não são as mais indicadas para a colheita de milho destinado 

para semente, da mesma forma, não é recomendável a utiliza-
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çao de colhedeira automotriz ou debulhadeira tipo "martelo"; 

enquanto que as debulhadei~as do tipo "Clinton", "Black" ou 

"Americano" são adequadas para debulhar sementes (FINCH et 

alii, 1980). Já MONTOVANI (1985) considerou o cilindro de 

barra apropriado para colheita de milho. BARRAS & MARLEY 

(1973) estudaram a evolução dos danos e as características 

de danos nas sementes de milho em máquinas debulhadeiras e 

conseguiram urna redução de danos, cerca de 50%, com o rolo 

debulhador pneumático em relação ao cilindro convencional de 

barras em sementes com grau de umidade abaixo de 20%. 

O período e a época de colheita são fatores con

siderados importantes a serem observados devido as sementes 

ficarem expostas às condições adversas de clima apos a matu

ridade e sujeitas a urna maior incidéncia de fungos e de pra

gas quanto maior o tempo de permanéncia no campo (FONTES, 

1980), além de possibilitar o desenvolvimento de plantas da

ninhas, deixando a lavoura suja (FINCH et alii, 1980 e MON

TOVANI,1985). Por outro lado, havendo a possibilidade das 

sementes serem efetivamente secadas até níveis de umidade sa 

tisfatórios para se conservarem, quando mais cedo colhidas 

apos a maturidade, melhor a sua qualidade (TOLEDO, 1987). 

Segundo BELDIN & SKROMME (1959), a colheita 

precoce resulta em redução de perdas devido ao menor acama

mento ou quebra das plantas, menores prejuízos causados pe

las adversidades climáticas, menores perdas nos rolos espi-
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gadores, além de favoreçer as condições de trabalho durante 

a colheita e proporcionar uma liberação mais rápida da area 

para outras atividades. Já o atraso desnecessário na colhei-

ta contribui consideravelmente para a deterioração com queda 

da germinação e do vigor das sementes, acentuando-se 

porcionalmente ao atraso da colheita (VIANNA, 1982; 

et alii, 1982; POPINIGIS, 1985; BARROS, 1986; MARCOS 

1986 e CARVALHO & NAKAGAWA, 1988). 

pro

VIEIRA 

FILHO, 

A influência da maturação e da época de colhei

ta sobre a germinação, vigor e composição química das semen

tes de milho, foram estudadas por CICERO et alii (1981), que 

verificaram que perdas de qualidade das sementes foram evi

dentes apenas nas três últimas épocas de colheitas (156, 163 

e 170 dias apos a polinização) na cultivar Centralmex. 

Entretanto, segundo TOLEDO (1987) a colheita 

de milho nos campos de cooperação, conforme a região do país 

é realizada ao longo de um período, que em alguns campos, 

atingem cerca de seis meses de duração; esta demora se deve 

à espera da secagem natural das espigas na planta aliada ao 

método de colheita e também à capacidade limitada de recepção 

e de armazenamento nas unidades de produção. 

As sementes colhidas e debulhadas mecanicamen

te sempre apresentam menor qualidade fisiológica que as se-

mentes colhidas e debulhadas manualmente (MEYERS, 1924 e 

KANTOR & WEBSTER, 1967). Todavia, mesmo que a debulha seJa 
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manual pode causar injúrias as sementes (WORTMAN & RINKE, 

1951) • 

As sementes estão sujeitas aos danos mecãnicos 

durante a colheita, o processamento e o manuseio que sofrem 

até o instante da próxima semeadura. Assim, CARVALHO & NA-

KAGAWA (1988) I procuraram estabelecer valores para quantifi-

car a relativa importãncia de cada fonte de injúrias mecâni-

cas e propuseram a seguinte distribuição: semeadura (4 %); co-

lheita (40%); beneficiamento (50%) i armazenamento (4%) e 

transporte (2%). 

A manifestação do dano mecânico sobre a quali-

dade das sementes pode ser através de efeitos imediatos e 

efetivos latentes. Os efeitos imediatos caracterizam-se pe-

la redução imediata da germinação e vigor logo após a semen-

te ter sido injuriada. Os efeitos latentes nâo afetam de 
. 

imediato a viabilidade das sementes porém, durante o armaze-

namento, as sementes injuriadas sofrem reduções no poder ger-

minativo e vigor, com reflexos negativos na potencialidade 

de armazenamento e na performance das sementes e das plan-

tas no campo (DELOUCHE & ANDREWS, 1964; FAGUNDES et. alii, 

1972; MOORE, 1972; ROCHA et. alii, 1984; BEWLEY & BLACK, 

1985; POPINIGIS, 1985; NAKAGAWA, 1986 e CARVALHO & NAKAGAWA, 

1988) . 

Por menor que seJa o dano mecânico, a veloci-

dade de deterioração é aumentada. Neste aspecto, WAELTI & 
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BUCHELE (1969) verificaram que o milho com 29% de danos me

cânicos, colhido mecanicamente, deteriorou-se de 2 a 3 vezes 

mais do que a semente isenta de danos (debulhado manualmen-

te) com o mesmo conteúdo de umidade; da mesma forma, STEEL 

et alii (1969) verificaram que as sementes de milho injuria

das durante a colheita, apresentaram uma taxa de deteriora

çao 3,5 vezes maior do que outras que foram debulhadas manu

almente. 

Conforme COPELAND (1972), sementes de soja e 

de feijâo, mesmo colhidas e beneficiadas cuidadosamente, so

frem injúrias e podem causar reduções de aproximadamente 10% 

na germinação e quando manipuladas sem os devidos cuidados 

podem afetar a germinação em cerca de 20 ou 30%. Já STANWAY 

(1974) trabalhando com sementes de soja obteve germinação 

inferior a 30% em sementes com grande quantidade de danos no 

tegumento e cerca- de 76% de germinação nas sementes sem da

nos no tegumento. 

A influência da danificação do pericarpo das 

sementes de milho na germinação foi estudada por MEYERS 

(1924), que verificou uma redução de aproximadamente 30% do 

"stand" e menor vigor das plãntulas, comparadas com as se

mentes sem dano, em condições de campo desfavoráveis para a 

emergência. Entretanto, durante os dois anos de estudo, a 

reduçâo da população não afetou a produção, com excessão da

quelas sementes danificadas e inoculadas artificialmente com 
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PeyúutUu.m s p . 

Nas sementes de milho com o pericarpo danifi

cado ou parcialmente removido, a função reguladora do tegu

mento da semente é afetada, absorvendo água mais rapidamente 

em ambiente úmido e permitindo saída mais rápida de agua em 

ambiente seco, como também f ica mais exposto à invasão de or

ganismos causando a deterioração do endosperma (MEYERS, 1924; 

ALBERTS, 1927 e HELM & ZUBER, 1969). 

A influência do dano na semente na produção foi 

estudada por KOEHLER (1935) que constatou perda de 12 a 16% 

na produção quando utilizou semente de milho com perfurações 

na "coroa" enquanto as sementes com remoção do pericarpo de 

toda a "coroa" resultou em perda de 18 a 23%. 

Apesar de haver um consenso geral sobre o e fei

to negativo da danificação mecãnica sobre a germinação, 

WEBSTER & DEXTER (1961) submeteram as sementes de milho a 

várias intensidades de danos (4 a 8 vezes em cilindro a 

1.000 rpm) e armazenaram por 7 a 19 semanas em condições de 

75 e 80% de umidade relativa do ar e não observaram diferen

ças de efeito do dano sobre a porcentagem de germinação ou 

na velocidade de germinação. 

A danificação mecãnica e função do conteúdo de 

umidade (OATHOUT, 1928; BARRIGA, 1961; POLLOCK & ROOS, 1972 

e HOKI & PICKETT, 1973) e das caracteristicas das plantas 

como também dependem das regulagens das máquinas, particu-
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larmente da velocidade de cilindro debulhador (BRASS & MAR-

LEY, 1973); além disso, a suscetibilidade das sementes às in 

júrias mecânicas varia com a espécie, cultivar, temperatura 

de secagem e posicionamento do eixo embrionário na semente 

(ROCHA et alii, 1984). 

Cultivares diferentes de milho podem apresen

tar diferenças de comportamento quanto à resistência a dani

ficaçâo das sementes ou nas interações entre diversas carac

terísticas das sementes (RUSH & NEAL, 1951; WORTMAN & RINKE, 

1951i HAWTHORN & POLLARD, 1954; FINCH et alii, 1980; FANCEL

LI & LIMA, s.d.; GONÇALVES, 1981; JOHNSON & RUSSELL, 1982 e 

LeFORD & RUSSELL, 1985); também em feijão (BARRIGA; 1961 e 

ABRAHÂO, 1971) e em ervilha (BEDFORD, 1974). 

As sementes com grau de umidade elevado tendem 

a sofrer danos por esmagamento durante o impacto, enquanto 

que nas sementes'mais secas a tendência é para os danos por 

quebramento (MOORE, 1972i ROCHA et alii, 1984j NAKAGAWA, 

1986 e CARVALHO & NAKAGAWA, 1988)i de modo que em sementes 

bastante úmidas ou muito secas, os danos afetam a qualidade 

de modo sensível (TOLEDO, 1987), ao passo que em valores in

termediários de umidade, a força de impacto tende a ser dis

tribuída de maneira mais uniforme na semente, sendo o impac

to absorvido e amortecido, resultando em menor efeito preju

dicial (NAKAGAWA, 1986). 

De acordo com PICKARD (1955) maiores danos sao 
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provocados nas sementes dê milho com teor de água acima de 

30%. Por outro lado, FANCELLI & LIMA (s.d.) e GERAGE et alii 

(1982) não recomendam a debulha mecânica do milho quando o 

grau de umidade das sementes for inferior a 13% e neste par

ticular, GOODSELL (1964) fez referências de que as sementes 

de milho debulhadas com grau de umidade abaixo de 12% favo

reciam maiores incidências de danos e CRAIG (1977) enfatizou 

a necessidade da colheita e debulha serem realizadas com grau 

de umidade das sementes, inferior a 20% e campo livre de 

plantas atípicas. 

Em vários trabalhos, é relatado que os menores 

índices de danos são ocorridos em níveis de aproximadamente 

de 20 a 25% de grau de umidade na semente de milho (PICKARD, 

1955; BYG & HALL I 1968 i HALL & "JOHNSON, 1970; PEPLINSKI et 

alii, 1982 e LeFORD & RUSSELL, 1985). Entretanto, para a 

colheitadeira de milho, a debulha com grau de umidade cerca 

de 15 a 20% resulta em menores perdas quantitativas e quali

tativas (HAWTHORN & POLLARD, 1954; FAGUNDES et alii, 1972; 

FANCELLI & LIMA, s.d. e GERAGE et alii, 1982); sendo reco

mendados cerca de 18% de umidade para o momento de colheita 

e debulha mecânica, segundo FINCH et alii (1980), FANCELLI & 

LIMA (s.d.), GONÇALVES (1981) e NAKAGAWA (1986), faixa menos 

sujeitas à danificaçâo e também considerado por AL-JALIL et 

alii (1980) uma faixa de umidade de comportamento semelhante 

ao da debulha manual. 
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BURROUGH & HARBAGE (1953) verificaram que a 

eficiência da debulha com a" colhedeira-debulhadeira acoplada 

ao trator foi afetada adversamente pelo elevado conteúdo de 

umidade das espigas e pelas sementes imaturas ou milho doen-

te e relataram a ocorrência de cerca de 14,5% em peso em se-

mentes danificadas a 29,6% de umidade e apenas 4% quando de-

bulhadas com 20% de grau de umidade. Já JOHNSON et alii 

(1963) observaram que a variação de 20 para 35% de umidade 

das sementes de milho elevou de 0,5% para 3,5% o índice de 

quebras de grãos durante a colheita; WAELTI & BUCHELE (1969) 

observaram uma elevação rápida da incidência de injúrias du-

rante a colheita de milho com umidade acima de 20% e PAULSEN 

& NAVE (1980) referiram ao dano mais severo na debulha de 

milho ocorrido com umidade de 28,8% do que nas umidades in-

feriores (20,3 e 18,6%). 

-
A velocidade do cilindro debulhador e outro 

parãmetro significativo que afeta o nível de danos e a qua-

lidade fisio16gica (KANTOR & WEBSTER, 1~67). A incidência e 

a severidade dos danos, aumenta com a velocidade do cilindro 

(WORTMAN & RINKE, 1951; POLLOCK & ROOS, 1972 e MACIEL, 1977) . 

Algumas propriedades das plantas influenciam a 

danificação mecânica nas sementes de milho na operação da 

debulha, corno a força para separação da semente, a resistên-

cia da semente, o índice de deformação das sementes e a re-

sistência do sabugo (WAELTI & BUCHELE, 1969), o tamanho, con-
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(MOORE, 1972 teúdo de umidade, local de impacto no grao 

KELLER et alii, 1972) e a palhada que tende a absorver 

e 

e 

prevenir maiores danos às sementes pela ação do impacto (BI

LANSKI, 1966). 

A medida em que diminui o grau de umidade, e 

necessário diminuir a rotação do cilindro para evitar dani

ficações excessivas, pois os grãos vão perdendo a sua malea

bilidade, ficando mais suscetíveis a danos (ALMEIDA, 1972; 

SILVA, 1983 e VIÉGAS & PEETEN, 1987). A regulagem da dis

tância do cilindro e o concavo na parte frontal é pelo diã

metro médio das espigas e na parte posterior, pelo diãmetro 

médio do sabugo (FANCELLI & LIMA, s.d.; MONTOVANI, 1985 e 

VIÉGAS & PEETEN, 1987). 

Em função das características das sementes e 

outros fatores inerentes a colheita e debulha, é necessário 

regulagem adequada das máquinas, de modo que se obtenha se

mentes de elevada qualidade sem afetar o rendimento. Entre

tanto, um dos pontos controvertidos refere-se a velocidade 

do cilindro conforme as variáveis analisadas. Assim, MOR-

RISSON (1955) obteve eficiência aceitável na debulha no cam

po com a velocidade de 453 rpm e umidade acima de 15%. 

CHOWDHURY & BUCHELE (1978) estudaram o efeito 

da umidade, velocidade do cilindro e diferentes posições do 

concavo numa debulhadeira estacionária e concluíram que o 

total de danos aumentava com o aumento da velocidade do ci-
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lindro. 

Para PICKARD (1955) e SCRANTON (1955) a velo

cidade de 800 rpm do cilindro debulhador resulta em menor da

no no milho; HOPKINS & PICKARD (1953) verificaram que a ve

locidade ótima estaria entre 600 a 800 rpm para a colheita 

de milho com combinada de cilindro. Já BYG & HALL (1968) 

recomendaram 500 rpm ao nível de 20 e 25% de grau de umidade 

das sementes e MONTOVANI (1985) recomendou a velocidade de 

400 a 900 rpm para prevenir contra as 

cas na debulha do milho. 

danificações mecâni-

Segundo FINCH et ali i (1980) a melhor maneira 

de fazer a colheita de milho para semente é colher as espi

gas com grau de umidade das sementes entre 20 e 25% e seca

gem até 15 a 18% para debulha, tanto a colheita realizada 

manualmente ou com máquina espigadeira e utilizar debulha

deira própria para semente. Estes autores recomendaram a 

faixa de rotaçâo do cilindro para milhoem colheitadeiras co

mercializadas no Brasil de 400 a 700 rpm e para a colheita

deira acoplada ao trator de debulha centrífuga, 800 a 1.000 

rpm no eixo superior, também recomendados por FANCELLI & 

LIMA (s.d.). 

GEORGE (1985) recomendou colher espigas de mi

lho para produção de sementes quando o grau de umidade atin

gir 45% ou ligeiramente abaixo, promover secagem artificial 

das espigas e debulhar quando o grau de umidade das sementes 
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reduzir a 12%. 

SILVEIRA (197"4) trabalhou com sementes de qua

tro cultivares de milho, debulhadas manualmente e com diver

sas velocidades angulares do cilindro debulhador e verificou 

aumento da porcentagem de sementes quebradas proporcional ao 

aumento da velocidade do cilindro, redução da germinação, vi

gor e produção; recomendou a velocidade de 600 rpm para a 

debulha das sementes de milho. Nesta velocidade, VIÉGAS & 

PEETEN (1987) conseguiram as menores perdas durante a colhei

ta. 

GONÇALVES (1981) trabalhou com duas cultivares 

de milho (Ag 152 e Ag 259) colhidas com 18% e 13% de umida

de; as espigas colhidas e despalhadas manualmente, com a se

leção fenotípica e de sanidade de espigas, debulhadas manual 

e mecanicamente no debulhador estacionário na Unidade de 

Produção regulado a 600 rpmi também a colheita manual e de

bulha em debulhador estacionário acoplado ao trator, regula

do a 900 rpm no eixo debulhador, além do método da colheita 

mecânica das sementes diretamente na lavoura com colheita-

deira acoplada ao trator regulada a 900 rpm no eixo debulha-

dor e concluiu que o método da colheita e debulha manual 

com 18% de umidade apresentou-se com germinação superior aos 

demais com excessao ao método da colheita e debulha manual 

com seleção de espigas e debulha mecânica na Unidade de Pro

dução, como também, a colheita e debulha manual com 18% de 
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umidade foi superior ao mesmo tratamento com 13% de umidade. 

Referência sobre o comportamento superior da 

debulha manual sobre a debulha mecânica foram feitos também 

por MEYERS (1924) 1 ALBERTS (1927), WORTMAN & RINKE (1951) e 

BILANSKI (1966) em milho; KANTOR & WEBSTER (1967) em sorgoi 

ABRAHÃO (1971) em feijâo e ROCHA et a1ii (1984) em ervilha. 

Os métodos utilizados com a debulha no campo por GONÇALVES 

(1981), não se mostraram inferiores ao método utilizado na 

Unidade de Produção quanto a germinação, concordante com 

CRAIG (1977) que já preconizava a colheita e debulha direta

mente na lavoura. 

Sementes danificadas são mais sensíveis aos 

efeitos da temperatura e umidade do que as sementes não da

nificadas. Elevado grau de umidade e temperatura são preju

diciais ao poder germinativo das sementes (HARRINGTO~ 1972). 

As sementes mais úmidas estão sujeitas à deterioração mais 

rápida, que se traduz em primeiro lugar pela queda do vigor 

e numa segunda etapa, da germinação (TOLEDO, 1987). 

A secagem natural do milho na própria planta 

em condições de campo, pode se tornar inconveniente por pro-

longar a permanência e ficar exposta as condições 

de clima, aumentando a possibilidade de ataque de 

(FINCH et a1ii, 1980). 

adversas 

insetos 

As temperaturas de secagem podem ter efeitos 

significativos na qualidade das sementes. Sementes de milho 
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que atingem altas temperaturas durante a secagem apresentam 

rachaduras, quebras ou descoloração (FONTES, 1980), como tam-

bém a secagem demasiadamente rápida ou excessiva pode redu-

zir drasticamente a viabilidade das sementes (BEMLEY &BLACK, 

1985) . 

A secagem artificial ou ao sol, deve ser rápi-

da afim de que as sementes de milho não sofram a ação de tem-

peraturas demasiadas que afetam as suas propriedades fisio-

lógicas. Na secagem artificial, as temperaturas devem ser 

adequadas de acordo com o grau de umidade das sementes; as 

Companhias de sementes de milho usualmente secam as sementes 

o o com temperaturas de 37,8 C a 43,3 C (HAWTHORN & POLLARD, 

1954). Para a secagem de sementes de cereais, POPINIGIS 

(1985) e CARVALHO & NAKAGAWA (1988) recomendam não exceder 

o de 32 C a temperatura da massa de sementes quando estas apre-

sentarem acima de 18% de umidade i temperatura de 3S o C entre 

18 a 10% de umidade e temperatura máxima de 43 0 C se abaixo 

de 10% de umidade. Entretanto, TOLEDO (1987) menciona que 

as sementes de milho com teores de 17 ou 18% de umidade po-

- o dem ser imediatamente aquecidas ate 42-43 C. 

A classificação das sementes de milho por ta-

manho e o aspecto importante de qualidade na comercializa-

çao e na operação de semeadura. FONSECA (1976) verificou 

que a diferença do tamanho (peneiras 16, 22 e 24) nao afetou 

a germinação e nem a formação da população inicial quando 
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as condições de campo foram favoráveis; porem, as sementes 

menores (peneira 16) apresentaram vigor inferior que as se-

mentes maiores. Em trabalhos posteriores, SCOTTI & 

KRZYZANOWSKY (1977) em condições de laboratório, verificaram 

que as sementes grandes de milho (peneira 24) foram superio-

res em germinação e vigor do que as pequenas (peneira 16) , 

porém não apresentaram diferenças das médias (peneira 20) e 

nos testes de campo, não observaram diferenças de comporta

mento. Já SILVA & MARCOS FILHO (1979) afirmaram que a sepa

raçao por diferença de tamanho das sementes de milho foi fa-

vorável à germinação e vigor das sementes em laboratório, 

com superioridade das sementes retidas na peneira 24 em re

lação aquelas retidas na peneira 20. Por outro lado, semen

tes de milho separadas por tamanho não apresentaram dife

renças significativas de qualidade em trabalho realizado por 

SHIEH & McDONALD-(1982), embora as sementes achatadas tenham 

apresentado maior qualidade do que as arredondadas. Embora 

o comportamento inferior de germinação e/ou vigor, as semen-

tes menores e mais compactas de milho apresentam-se 

resistentes a quebras (LeFORD & RUSSELL, 1985). 

mais 

A inspeção visual das sementes tem sido ampla

mente utilizada pelos pesquisadores afim de avaliar a dani

ficação mecãnica. Entretanto, MORRISSON (1955) e CHOWDHURY 

& BUCHELE (1976) consideraram um método lento e que provoca 

excessiva fadiga, influenciando o resuI tado. SILVEIRA (1974) 

e GONÇALVES (1981) consideraram quebradas, qualquer fraçào 
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de semente encontrada numa amostra de 500 gramas de sementes 

de milho, determinando-se O· peso em gramas e expresso em por

centagem. 

Peneira manual de orifício redondo com diâme-

tro 4,76 rnm (12/64 11
) utilizada por CHOWDHURY & 

(1978), AL-JALIL et alii (1980), PAULSEN & NAVE 

BUCHELE 

(1980) e 

JOHNSON & RUSSELL (1982), para avaliar o efeito dos danos na 

debulha, auxiliou na separaçao de fragmentos de sementes e 

de sementes miúdas. 

A técnica cOlorimétrica, baseada na determina

çao da quantidade de área da superfície do grâo de milho que 

esta danificada, para avaliaçâo rápida e segura de danos 

através de corante (Fast Green FCF) I foi utilizada por 

CHOWDHURY & BUCHELE (1976 e 1978) I AL-JALIL et alii (1980), 

PAULSEN & NAVE (1980) e MOREIRA et ali i (1981). Já GONÇAL

VES (1981) utilizou solução de tintura de iodo a 4%, imer

gindo as sementes de milho durante cinco minutos e avalian

do o dano pela formação de cor azulada. 

Frequentemente os insetos atacam o milho e a 

avaliação da infestação nas sementes torna-se necessária da

da a sua rápida proliferação, causando sérios prejuízos, com

prometendo seriamente a qualidade e a comercialização. O 

aumento de insetos nas sementes provocam maiores prejuízos 

na germinação, no vigor, na área foliar e no peso da matéria 

seca das plântulas (MARTINS et alii, 1987). 
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Em estudo feito por COELHO et alii (1980), a 

realização do expurgo com FQsfina e a aplicação de insetici-

das corno Malation e Carbaril às sementes de milho com 10,73% 

de umidade, preservou a viabilidade das sementes de uma sa-

fra para outra; entretanto, as sementes nao tratadas, apre-

sentaram alta porcentagem de infestação pelo gorgulho 

SiloplUlM oJujzac, evidentes a partir do quinto mãs de arma-

zenamento e queda de germinação a partir do sexto mãs. 

As sementes danificadas sao mais sensíveis aos 

danos químicos durante o tratamento com defensivos e são mais 

suscetíveis ao ataque de microrganismos de solo (WOH'rMAN & 

RINKE, 1951; CRAIG, 1977 e ROCHA et alii, 1984). Segundo 

" NIJENSTEIN (1986), os fungos patogênicos de solo foram as 

. mais importantes causas de mortalidade de sementes sob con-

dições de stress. Alêm disto, o vigor mais baixo pode con-

tribuir para maior suscetibilidade das sementes de milho aos 

patógenos, por ocasião da germinação e emergãncia (CICERO, 

1987) • 

De acordo com LUCCA FILHO (1987), as medidas 

de controle a serem adotadas para os fungos associados as 

sementes, estão relacionadas com o uso de sementes sadias, 

com o fornecimento de condições ótimas para a germinação e 

com o tratamento de sementes. Outros pesquisadores também 

se referiram ao efeito benéfico do tratamento das sementes 

de milho com fungicida (KOEHLER, 1935; RUSH & NEAL, 1951; 
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WORTMAN & RINKE, 1951; GOODSELL, 1964; CRAIG, 1977; GONÇAL-

VES, 1981; TAKAHASHI, 1985.e PEREIRA, 1986). 

De um modo geral, as empresas produtoras de 

sementes de milho no Brasil, utilizam o fungicida Captan pa-

ra o tratamento das sementes contra fungos de armazenamento 

e patógenos transmitidos por sementes (PEREIRA, 1986). 

A viabilidade das sementes pode ser reduzidas 

pelo próprio envelhecimento natural ou por qualquer outra 

reação (FREEMAN, 1973); as condições de armazenamento in-

fluirão na paralisação, retardamento ou na continuidade da 

deterioração iniciada em qualquer das fases de processamento 

da semente, devido a qualquer dos agentes adversos, princi-

palmente a umidade, temperatura, fungos, insetos, roedores e 

ácaros (FONTES, 1980). A deterioração das sementes de milho 

armazenadas com umidade superior a 13% pode ser rápida (TO-
, 

LEDO, 1987 e VI~GAS & PEETEN, 1987). 

O armazenamento de lotes de sementes de milho, 

em condições normais de ambiente durante período prolongado, 

pode ser possível desde que os mesmos apresentem elevada 

qualidade fisiológica no início do armazenamento (FRATIN, 

1987) . 

A qualidade fisiológica das sementes é avalia-

da rotineiramente em laboratório através do teste de germi-

naçaoi este teste segundo MOLINA et alii (1985) e MORENO 

(1986) apresenta boa correlação com a emergência das plântu-
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las em lotes de sementes de milho de alta qualidadeeem con

dições favoráveis de campo. Porém, para FAGUNDES (1965) e 

ZINK (1970) este teste nem sempre proporciona uma evidência 

da qualidade de um lote de semente e segundo os quais, dife

ferentes lotes com mesmo índice de germinação, muitas vezes 

não apresenta um mesmo comportamento em campo. ABDUL-BAKI & 

ANDERSON (1972) e McDONALD Jr (1975) consideraram o referido 

teste inadequado para predizer a emergência no campo, devi

do o mesmo não levar em consideração a natureza progressiva 

da deterioração e classificar as sementes apenas em germiná

veis e nao germináveis. 

Os testes de vigor indicam de maneira mais 

apropriada o comportamento do lote de sementes sob futuras 

condições de armazenamento e de campo (ISELY, 1957 e CARVA

LHO, 1986). O vigor foi considerado por GILL & DELOUCHE 

(1973) e SCOTTI (~974) corno um dos atributos mais importan

tes na determinação da qualidade das sementes; FILGUElRAS 

(1981) sugere a utilização de testes de vigor pelas compa

nhias de sementes corno um fator critico na competição comer

cial. 

Testando-se o vigor, há a possibilidade de 

se identificar lotes de sementes de baixo potencial de de

sempenho (GRABE, 1973). Entretanto, nao se tem uma determi

nação de vigor em análises de rotina nos laborat6rios; ZINCK 

(1970) sugeriu o teste de envelhecimento rápido como sendo 
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mais apropriado ãs cond~ções brasileiras de clima tropical e 

subtropical do que o teste de frio apesar deste teste ter si

do desenvolvido especialmente para o milho. 

GILL & DELOUCHE (1973) verificaram elevadas 

correlações entre a primeira contagem de germinação e o tes

te de frio, consideraram senSlvelS na detecção e tamb6m ve

rificaram uma correlação ent.re o vigor e a condutividade e16-

trica, sensiveis para as inj6rias no pericarpo das sementes 

de milho. No entanto, para MORENO (1986) o teste de primei

ra contagem não demonstrou consistência suficiente na ava

liação do vigor das sementes de milho e para SILVA et alii 

(1978) não foi suficientemente consistente para ser recomen

dado na determinação do potencial de armazenamento das se-

mentes. 

O teste de frio 6 amplamente utilizado como uma 

medida de avaliação do vigor em milho. Apresenta-se fitil 

para identificar a qualidade de lotes de sementes e o seu po

tencial de desempenho no campo (FUNK et alii, 1962; GOODSELL, 

1964: GILL & SINGH, 1970; MOLINA et alii, 1985 e MORENO, 

1986) e, da mesma forma, para estimar os efeitos dos danos 

mecânicos em sementes de milho (WORTMAN & RINKE, 1951 e CRO

SIER, 1958). 

A utilização de solo originado de áreas culti

vadas com milho no teste de frio, assegura a presença de mi

crorganismos que se desenvolvem em condições de campo e me-
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lhora a efici~ncia para a previsão do desempenho das semen-

tes no campo (ISELY, 1957). 

GRABE (1976) considerou como sementes de alto 

vigor aquelas com 95% ou mais de emerg~ncia no teste de frio 

e um comportamento satisfatório no campo pode ser apresenta-

do pelas sementes com uma porcentagem mínima de 70 a 85% de 

emerg~ncia no mesmo teste. Todavia, para BURRIS & NAVRATIL 

(1979), o teste de frio não apresenta uma confiabilidade ele-

vada para previsão de emerg~ncia no campo (FIALA, 1987) f de-

vido às inúmeras variações dos métodos adotados para o teste 
11 

(TlOOKS & ZUBER, 1963i WODS'I'OCK, 1973 c NIJENSTEIN, 1986). 

No teste de envelhecimento r~pido, as varia-

çoes da metodologia tamb6m contribuiram para a falta de con-

sistência dos resultados nas avaliações de sementes de milho. 

Assim, o período de exposição de 120 horas não foi conside-

rado como suficiente para detectar a deterioração ocorrida 

em 6 meses, com comportamento diferente entre cultivares 

(SILVEIRA, 1974); entretanto, para SILVA et alii (l978) este 

período foi mais eficiente do que 72 horas de exposição. 

SCOTTI & GODOY (1978) também observaram diferenças de sensi-

bilidade ao tempo de exposição entre as cultivares. Em tra-

balhos posteriores, diversos autores consideraram um perio-

do de exposição de 96 horas satisfatório para uma boa dife-

renciação dos níveis de qualidade (SHIEH & McDONALD, 1982; 

MOLINA et alii, 1985; CICERO, 1987 e FRATIN, 1987). 
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A aparência sadia das sementes de milho nao 

significa que não ocorreram injúrias internas ou externas. 

Quando as sementes mais danificadas ou deterioradas sãoimer-

sas em &gua, liberam maiores quantidades de exsudatos (açú-

cares, &cidos orgãnicos, eletrólitos, etc.) e produzem uma 

solução capaz de conduzir uma corrente elétrica proporcional 

à concentração de eletrólitos. Elevada condutividade do 

exsudato tem sido utilizada amplamente como indicadores de 

deficiente integridade das membranas e tem sido associada 

com a baixa viabilidade e vigor em certas espécies de semen

tes (ABDUL-BAKI & ANDERSON, 1972; WOODSTOCK, 1973 e MARCOS 

FILHO et alii, 1987). 

O teste de condutividade elétrica é considera-

do um teste promissor para avaliação do vigor das 

de milho (GILL & DELOCHE, 1973 e FRATIN, 1987). 

sementes 

As variaç6es na metodologia de colheita e de 

debulha utilizadas pelas Organizaç6es que produzem as semen

tes de milho no Brasil podem influir na qualidade das semen

tes produzidas, uma vez que são vários os fatores, como já 

apresentados, que determinam um desempenho melhor 0U pior 

das sementes. 

A qualidade fisica e fisiológica das sementes 

de milho, principalmente o indice de danos e os niveisdevi-

gor e de germinação, sofrem influências diretas das 

çoes de manuseio das sementes. A colheita e debulha, 

condi

assim 
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como os cuidados aplicados às sementes, sao relevantes na 

obtenção e manutenção da qualidade, pois refletem nas fases 

posteriores, como no armazenamento e na instalação de lavou

ra para produção de sementes ou de grãos (MACIEL, 1977). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

o presente trabalho, foi conduzido na Unidade 

de Produção da Sementes Agroceres S/A, em Bandeirantes-PR, e 

no Laboratório de Análise de Sementes do Departamento de 

Agricultura (LAS/DA) da Escola Superior de Agricultura "Luiz 

de Queiroz" da Universidade de são Paulo, em Piracicaba-SP, 

durante o período de junho de 1986 à fevereiro de 1987. 

3.1. Sementes 

Trabalhou-se com sementes de milho (híbridos 

duplos comerciais AG-28 e AG-35) obtidos em quatro campos de 

produção de sementes fiscalizadas da Companhia Sementes Agro

ceres S/A, com Unidade de Produção localizada no município 

de Bandeirantes-PR. Estes campos, serao designados daqui 

por diante como A, B, C e D, cUJos dados que os caracteri

zam, podem ser observados na Tabela 1. O cultivar produzi

do nos campos Ar B e D foi o híbrido AG-28 e no campo C foi 

o híbrido AG-35. 



TABELA 1 - Caracterização das sementes e dos campos de produção de sementes 

safra 1985/86. 

CARACTERISTICAS CAMPO A CAMPO B CIJilPO C 

Local Ribeirão do Pinhal Jacarezinho Ribeirão do Pinhal 

Cul tivar' AG-28 AG-28 AG-35 

1)~t;J d~ semeadura 25/10-23/12/85 04/11/85 26/12/85 

í.i;lCd dn dolJra da planta ---------0-------- ------0------- 20/04/86 

nJfJ eJ,l culth).it~"1 de espigas 70/05-20/06/86 06/06-1'2/06/86 17/06-14/07/86 

(~l:IJ1\~n,,:L'1 na lIb~lndl").lrtllI com palha 20 dias 07 dias 01 di.a 

;,"\ 1.1:1 "CC~ tradn das a:nl).::::tr3s no campo 10/06/86 13/06/86 17/06/86 

': lr,~>,l d~'i dctnllhndor no ctunpo Penha Penh" Penha 

:~,·lr,·t~,.~\·! ,1\\ ci l.indro del)u1h:ldor no campo 1.034 rpm 1.088 rpm 928 rpm 

t('"l t r il t('lt' Vnlmet 65 Valmet 65 Valmet 

de milho 

CAMPO D 

Ribeirão do Pinhal 

AG-28 

18/11-23/12/85 

20/03/86 

30/05-10/06/86 

19 dias 

19/06/86 

Penha 

1.074 rpm 

~lassey Ferguson 

LV 
N 



TABELA 1 - Caracterização das sementes e dos campos de produção de sementes 

safra 1985/86. 

CARACTERíSTICAS CAMPO A CAMPO B CAMPO C 

Rotaç30 00 eixo no trator 1.400-1.500 rpm l.S00-1.550 rpm 1.300 rpm 

Cr:lu '.\e ll,:1 L,hde da semente na delJu1ha no campo 20,0% 16,4% 16,9'"Q 

D8ta da debulha no campo 10/06/86 13/06/86 17/06/86 

[,,;L;-l r,'ci'pÇ;10 da:, amostras na UBS 10/06/86 13/06/86 17/06/86 

~',i,\r\..~,l do debulhador na UBS D'Andrea D'Andrea D'Andrea 

R\.lt: ',,1·' d,.) i .. : 1 Lndro debulhador nn UBS 618 rpm 618 rpm 618 rpm 

Ci" lU ,-k.. Ld \dl.~ d~1 Sl'íl1ente na debulha na uns 12,0'"0 12,0'"0 12,0°" 

lbta (la clc'bulhil na e!lS 10/07/86 10/07/86 10/07/86 

l):;t::\ ,lo tratamc'nto das sementes 09 e 12/07/86 09 e 12/07/8b 09 e 12/07/86 

,i;\t:t j,) \ntcíu do armazenamento 14/07/86 14/07/86 14/07/86 

de milho 

CAMPO D 

1.600 rpm 

15,9°{, 

19/06/86 

19/06/86 

D'Andrea 

618 rpm 

12,0% 

10/07/86 

09 e 12/07/86 

14/07/86 

w 
w 
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3.2. Colheita, seleção de espigas e debulha 

As espigas de milho foram colhidas manualmen

te, amontoadas em um local no próprio campo, coletando-se do 

monte cerca de 100 espigas para cada repetição dos tratamen

tos em estudo (Tabela 2). 

A debulha de espigas com palha no campo, foi 

realizada de maneira semelhante àquela efetuada pelos agri

cultores cooperantes, utilizando-se, para tanto, um debulha-

dor estacionário acoplado ao trator. Estas sementes foram 

acondicionadas em sacos de juta conforme as repetições dos 

tratamentos e colocadas sobre lona plástica e expostas ao 

sol, at~ as sementes atingirem cerca de 11-12% de umidade. 

Da mesma forma, o material debulhado manualmente foi subme

tido à secagem natural. 

As espigas despalhadas, para a secagem na Uni

dade de Beneficiamento de Sementes (UBS da Unidade de Produ

ção) foram acondicionadas em sacos de juta e colocadas no in 

terior do secador estacionário até atingirem cerca de 12% de 

água nas sementes. 



35. 

TABELA 2 - Relação dos tratamentos estabelecidos para as es

pigas de milho colhidas manualmente nos campos Ar 

B, C e D. 

TRATAMENTOS 

DCSSE 

DUSSE 

SEDU 

SEDC 

DMCSE 

DMSSE 

DEBULHA E SELEÇÃO 

debulha mecãnica no campo sem seleção de 

espigas. 

debulha mecânica na UBS sem seleçâo de es

pigas. 

despalhamento manual, seleção de espigas e 

debulha na UBS (processo tradicional na 

Unidade de Produção). 

seleção de espigas com palha e debulha me

cânica no campo. 

despalhamento manual, seleção de espigas e 

debulha manual. 

despalhamento manual e debulha manual sem 

seleção de espigas. 
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Na seleção das espigas no campo, fez-se a es

colha daquelas que apresentavam boas características de em

palhamento, conformação e sanidade, enquanto que nas sele

çoes para a debulha manual e debulha na UBS, das espigas des

palhadas manualmente, foram selecionadas aquelas típicas, com 

boas características de sanidade e conformação. 

3.3. Tratamento Químico e armazenamento das sementes 

As sementes de cada uma das repetições dos di

ferentes tratamentos, apos a debulha, foram peneiradas e aba

nadas manualmente com peneira de arame trançado (orifícios 

de 3,5 x 3,5 mm) e tratadas de acordo com as doses e produ

tos utilizados pela Unidade Produtora (6 mL/Kg de sementes 

da mistura de inseticidas K-obiol e malation, mais o fungi

cida Captan com o corante Rhodamina e água). Cada repetição 

(cerca de 4 Kg) foi embalada em saco de papel multifoliado e 

armazenada em condições de ambiente do LAS/DA em 14/07/86, 

permanecendo até o final do período de testes no laboratório 

(fevereiro/87) . 

3.4. Determinações de laboratório 

Foram conduzidas com quatro repetições; as de-
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terminações de pureza, sementes quebradas e sementes danifi-

cadas mecanicamente foram e.fetuadas no período de julho a 

setembro de 1986 {E1)i e testes de germinação, umidade, se

mentes infestadas, primeira contagem de germinação, envelhe-

cimento rápido, frio e condutividade elétrica foram realiza-

dos também no período de dezembro de 1.986 a fevereiro de 

3.4.1. Detenminacão do grau de umidade 

Efetuada em estufa a 105 ± 30 C, durante 24ho-

ras,utilizando-se uma amostra para cada repetição dos tra-

tamentos, segundo a metodologia das Regras para Análise de 

Sementes (BRASIL, Ministério da Agricultura, 1980) I nas duas 

épocas de realização dos testes. Por outro lado, nas ocasiões , 

da debulha f secagem e tratamento das sementes, determinou-se o 

grau de umidade das sementes através do aparelho modelo Univer-

sal. Os dados obtidos não sofreram análise estatística. 

3.4.2. Análise de Dureza física 

Foi utilizada uma amostra de 500 gramas de 

sementes para cada repetição dos tratamentos e conduzida con 

forme as Regras para Análise de Sementes (BRASIL, Ministério 
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da Agricultura, 1980) .. Após a determinação de pureza físi-

ca, eliminou-se os materiais inertes e as sementes miúdas 

que atravessaram a peneira com orifícios de 8/64 polegadas de 

diâmetro e determinou-se as porcentagens de sementes com da-

nos e fragmentos de sementes. Para tanto, considerou-se co-

mo sementes com danos, aquelas que apresentavam sinais evi-

dentes de danos provocados mecanicamente e como fragmenta-

das, as sementes quebradas com tamanho inferior a metade de 

uma semente inteira. Os dados obtidos encontram-se nas ta-

belas 3, 4, 5 e 6 e não sofreram análise estatística. 

TABELA 3 - Campo A - Médias das porcentagens de pureza físi-

ca, sementes miúdas, sementes com danos mecânicos 

evidentes e fragmentos de sementes menores que a 

metade do tamanho original. 

SEMENTES 
TRATAMENTOS PUREZA (%) MIÚDAS (%) 

DCSSE 97,9 3,31 

DUSSE 98,8 0,90 

SEDU 99,3 0,54 

SEDC 98,3 1,60 

DMCSE 99,9 0,99 

DMSSE 99,9 1,51 

SEMENTES COM 

DANOS (%) 

1,56 

1,55 

0,69 

0,83 

0,03 

0,13 

FRAGMEN

TOS (%) 

1,98 

0,74 

0,61 

1,63 

0,00 

0,01 
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TABELA 4 - Campo B - Médias das porcentagens de pureza físi

ca, sementes'miúdas, sementes com danos mecânicos 

evidentes e fragmentos de sementes menores que a 

metade do tamanho original. 

TRATAMENTOS PUREZA ( %) 
SEMENTES SEMENTES COM FRAGMEN-
MIÚDAS (%) DANOS (% ) TOS (%) 

DCSSE 98,7 1,22 0,68 1,12 

DUSSE 99,2 1,50 1,06 0,51 

SEDU 99,4 0,80 0,62 0,60 

SEDC 98,9 0,47 0,71 1,07 

DMCSE 99,9 0,42 0,00 0,00 

DMSSE 99,9 1,01 0,07 0,03 

TABELA 5 - Campo C - Médias das porcentagens de pureza físi

ca, sementes miúdas, sementes com danos mecânicos 

evidentes e fragmentos de sementes menores que a 

metade do tamanho original. 

TRATAMENTOS PUREZA ( %) 
SEMENTES SEMENTES COM FRAGMEN-
MIÚDAS (%) DANOS ( % ) TOS ( %) 

DCSSE 98,2 3,18 1,91 1,73 

DUSSE 99,6 1,42 0,90 0,38 

SEDU 99,6 1,57 0,84 0,36 

SEDe 98,6 3,07 1,24 1,38 

DMCSE 100,0 1,07 0,02 0,00 

DMSSE 100,0 2,26 0,03 0,00 
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TABELA 6 - Campo D - Médias das porcentagens de pureza físi

ca, sementes miúdas, sementes com danos mecânicos 

evidentes e fragmentos de sementes menores que a 

metade do tamanho original. 

TRATAMENTOS PUREZA ( %) SEMENTES SEMENTES COM FRAGMEN-
MlúDAS(%) DANOS (% ) TOS ( % ) 

DCSSE 95,9 1,57 2,10 3,93 

DUSSE 99,3 0,96 0,65 0,68 

SEDU 99,5 0,47 0,69 0,47 

SEDC 96,8 2,33 1,64 3,13 

DMCSE 100,0 1,28 0,04 0,00 

DMSSE 99,9 0,96 0,04 0,02 

3.4.3. Sementes Quebradas 

Conduzido simultaneamente com a análise de pu-

reza, determinando-se o peso em gramas das sementes quebra-

das e os resultados expressos em porcentagem. Considerou-se 

como quebradas, todas as sementes puras com danos evidentes 

e os fragmentos de sementes menores que a metade do tamanho 

original, método semelhante àquele utilizado por SILVEIRA 

(1974) e GONÇALVES (1981). 
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3.4.4. Sementes danificadas 

I 

Realizado com uma amostra de 50 sementes para 

cada repetição dos tratamentos, retiradas ao acaso após a 

análise de pureza, sendo colocadas em copo plástico contendo 

50 ml de uma solução a 4% de tintura de iodo (4 ml de tintu-

ra de iodo comercial 2% em 96 rnl de água destilada) durante 

5 minutos. Verificou-se a presença de trincas e quebras nas 

sementes pela coloração escura (marrom-azulada) resultante 

da reação entre o iodo e o amido do endosperma nos locais da-

nificados e os resultados, expressos em porcentagem (GONÇAL-

VES I 1981). 

3.4.5. Exame de sementes infestadas 

Efetuado com uma amostra de 100 sementes de 

cada repetição dos tratamentos. As sementes foram imersas 

em água durante 24 horas, com a finalidade de amolecê-las; 

posteriormente foram seccionadas longitudinalmente para me-

lhor observação. Considerou-se como sementes infestadas aque-

las com galeria ou orifício de saída do inseto, além daque-

las com a presença de ovo, lagarta, pupa ou inseto adulto. 

Os resultados, expressos em porcentagem, segundo as prcscri-

ções das Regras para Análise de Sementes (BRASIL, t1inistério 

da Agricultura, 1980). 
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3.4.6. Teste de'germinacao 

Realizado com duas subamostras de 50 sementes 

para cada repetição dos tratamentos, em germinado r regulado 

o para manter temperatura constante de 30 Ci semeadas em papel 

de marca Germitest CEL-065, na forma de rolo e as contagens 

efetuadas aos 4 e 7 dias após a instalação do teste, segundo 

as prescrições estabelecidas nas Regras para Análise de Se-

mentes (BRASIL, Ministério da Agricultura, 1980). 

3.4.7. Testes de vigor 

A avaliação do vigor das sementes foi reali-

zada através dos seguintes métodos: 

A. primeira contagem de germinação 

Durante a condução do teste de germinação, 

efetuou-se o registro das plântulas normais constatadas aos 

4 dias da sua instalação. Os resultados foram expressos em 

porcentagem média de plãntulas normais por tratamento, con-

forme o método descrito por MARCOS FILHO et alii (1985). 
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B. Teste de envelhecimento rápido 

Realizado com duas subamostras de 50 sementes 

de cada repetição por tratamento. As sementes foram distri

buídas sobre uma bandeja de tela de alumínio fixada no inte-

rior de uma caixa "gerbox" contendo 40 mi de agua, funcio-

nando como uma mini-câmara. Os "gerbox" adaptados foram man

tidos em estufa incubadora regulada à temperatura de 42 oC, 

durante 96 horas, conforme metodologia descrita por MARCOS 

FILHO et alii (1985). Transcorrido o tempo de permanência 

na incubadora, as sementes foram colocadas para germinarcon

forme o descrito no ítem 3.4.6. e avaliadas após 4 dias de 

permanência no germinador, computando-se a porcentagem média 

de plântulas normais por tratamento. 

c~ Teste de frio 

Realizado com uma amostra de 100 sementes pa

ra cada repetição por tratamento. Para a execução do teste, 

misturou-se 2/3 de areia peneirada com 1/3 de solo prove

niente de área cultivada com milho; foi colocada uma camada 

de 7 cm de espessura dessa mistura em recipientes de plásti

co com dimensões de 60x30xlO cm, subdividido em 4 partes e 

em cada urna das subdivisões do recipiente foram distribuídas 

100 sementes e cobertas com uma camada de 2 cm da mistura. A 

seguir, adicionou-se água, ajustando a umidade do substrato 
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para 70% da capacidade ~e campo; os recipientes foram tampa

dos e vedados com folha de plástico e mantidas em câmara re

gulada a 100C durante 7 dias, conforme recomendado por MAR-

COS FILHO et alii (1985). Vencido esse período, os reci-

pientes retirados da câmara, foram mantidos em condiç6es de 

ambiente do laboratório sem cobertura de plástico, durante 

10 dias. Vencido esse período, foi realizada a avaliação do 

teste, computando-se as plântulas emergidas que apresentavam 

altura mínima de 7 cm e com 2 ou mais folhas abertas. 

D. Teste de condutividade elétrica 

Conduzido com uma amostra de 25 sementes ín-

tegras para cada repetição dos tratamentos. As sementes 

utilizadas no teste foram previamente selecionadas, elimi

nando-se aquelas com tegumentos danificados e aquelas com 

aparência de trincadas internamente; pesadas em balança ana

lítica com precisão de O,Olg e colocadas em copos plásticos 

contendo 75 ml de água destilada, mantendo-se as sementes 

imersas, foram colocadas no germinador regulado a 20 0 C por 

um período de 24 horas. Decorrido este tempo, cada amostra 

foi agitada suavemente e avaliada a condutividade elétrica 

da solução em um condutivimetro Digimed CD-20. Os resulta-

dos foram expressos em micro-mhos por grama de sementes, 

conforme metodologia descr i ta por .MARCOS FILHO et alii 

(1985). 
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3.5. Métodos estatísticos 

A análise estatística dos dados foi realizada 

separadamente por epoca de avaliação de cada campo de produ-

ção de sementes, no Centro de Informática na 

ESALQ/USP. 

Agricultura, 

o delineamento utilizado foi inteiramente ca

sualizado, com 6 tratamentos e 4 repetições. As análises de 

variância foram realizadas de acordo com o esquema apresen

tado na Tabela 7 I aplicando-se o teste F e as médias dos tra

tamentos comparadas entre si com aplicação do teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade. Para tanto, os dados cor-

respondentes ~s porcentagens de germinação, 

rápido e teste de frio foram transformados 

envelhecimento 

em arco seno 

f1j%/lOO 1 ; os de sementes quebradas, sementes danificadas 

e exame de sementes infestadas em \Ix + 0,5 I I enquanto que 

os de condutividade elétrica não sofreram transformações. 
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TABELA 7 - Esquema da análise de variância dos dados obtidos 

nas determinações de laborat6rio. 

CAUSAS DE VARIAÇÃO GRAUS DE LIBERDADE 

Tratamentos 5 

Resíduo 18 

Total 23 
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4. RESULTADOS 

A análise estatística foi realizada separada

mente para cada um dos campos de produção de sementes e os 

resultados são apresentados seguindo o mesmo critério porem, 

através das médias dos dados originais, para melhor visuali

zaçao e maior facilidade de interpretação. 

4.1. Campo A 

A análise de variância dos dados referentes às 

determinações de danos mecânicos nas sementes, revelou valo

res de F significativos ao nível de 1% de probabilidade pa

ra efeito de tratamentos, conforme mostra a Tabela 8. 
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TABELA 8 - Campo A - Valores de F para efeito de tratamentos 

nas determinações de danos mecânicos nas sementes 

de milho. 

DETERMINACOES 

Sementes quebradas 

Sementes danificadas 

VALORES DE F 

206,4558 ** 

7,4116 ** 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

Na Tabela 9, encontram-se as médias obtidas pa-

ra os tratamentos e os coeficientes de variaçâo nos 

de sementes quebradas e danificadas. Conforme se 

testes 

observa 

nesta tabela, maior índice de sementes quebradas ocorreu no 

tratamento DCSSE diferindo-se dos demais tratamentos; por ou

tro lado, os tratamentos DMCSE e DMSSE foram os que apresen

taram os menores índices, diferindo estatisticamente dos de-

mais e os tratamentos DUSSE e SEDe, de comportamento 

lhante, tiveram índices maiores que o tratamento SEDU. 

seme-

Quanto às sementes danificadas, maior incidên

cia ocorreu no tratamento DCSSE, porem com comportamento se

melhante aos tratamentos DUSSE e SEDC; a menor incidência foi 

verificada no tratamento DMCSE que diferiu apenas dos trata

tamentos DUSSE e DCSSE; os tratamentos DMSSE, SEDU, SEDC e 
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DUSSE apresentaram comportamento semelhante. 

TABELA 9 - Campo A - Sementes quebradas (SQ) e sementes da

nificadas (SD): médias obtidas para efeito de tra

tamentos e coeficientes de variação das respecti

vas determinações. 

TRATAMENTOS SQ (% ) SD ( % ) 

DCSSE 3,54 d* 15,0 c 

DUSSE 2,29 c 11,0 bc 

SEDU 1,31 b 3,5 ab 

SEDe 2,46 c 5,5 abc 

DMCSE 0,03 a 0,0 a 

DMSSE 0,14 a 3,0 ab 

CV (%) 5,284 35,899 

* Na mesma coluna, médias seguidas pela mesma letra nao 

diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

Os valores de F, significativos ao nivel de 1% 

de probabilidade, para efeito de tratamentos nas determina

ções de laborat6rio realizadas nas respectivas epocas de 

anãlises, encontram-se na Tabela 10. 
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As médias, obtidas para efeito de tratamentos e 

os coeficientes de variação no exame de sementes infestadas, 

teste de germinação, primeira contagem de germinação, teste 

de frio, teste de envelhecimento rápido e teste de conduti-

vidade elétrica, realizados na primeira epoca de análise 

(E1), encontram-se na Tabela 11. 

o exame da Tabela 11 quanto as sementes infes-

tadas, indica menores incidéncias nos tratamentos SEDU e 

DMCSE que diferiram estatisticamente dos demais tratamentos 

de comportamento semelhante entre si. 

TABELA 10 - Campo A - Valores de F para efeito de tratamen-

tos nas determinações de laboratório, nas 

pectivas épocas de análise. 

VALORES DE F 

res-

DETERMINAÇOES 

Exame de sementes infestadas 16,0137** 7,5063** 

Teste de germinação 18,9949** 4,9767** 

primeira contagem de ' - 11,1614** 5,6835** germlnaçao 

Teste de frio 13,7035** 11,0133** 

Teste de envelhecimento rápido 12,1219** 12,9662** 

Teste de condutividade elétrica 15,5532** 10,2981** 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 
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A compar~çao das m~dias do teste de germina-

çao, revela uma superioridade das sementes dos tratamentos 

DMCSE e SEDU, diferindo-se dos demais tratamentos que entre 

si, apresentaram comportamento semelhante. 

Na primeira contagem de germinação, o melhor 

desempenho foi apresentado pelas sementes dos tratamentos 

DMCSE e SEDU, observando-se por~m, diferenças estatísticas 

do primeiro em relação aos demais tratamentos e do segundo 

em relação aos tratamentos SEDC e DeSSE, sendo os dois últi-

mos com comportamento semelhante aos tratamentos 

DMSSE. 

DUSSE e 

No teste de frio, as sementes dos tratamentos 

DMCSE e SEDU apresentaram comportamento semelhante ao trata

mento DUSSE e superiores em relação aos tratamentos SEDC, 

DMSSE e DCSSE que foram iguais entre si e também em relação 

ao tratamento DUSSE. 

Quanto ao teste de envelhecimento rápido, cons-

tatou-se que as sementes do tratamento DMCSE apresentaram 

desempenho semelhante às do tratamento SEDU e superiores aos 

demais tratamentos cujo comportamento foram semelhantes en-

tre si; porém, o tratamento SEDU não diferiu do 

DUSSE. 

tratamento 

Ainda na primeira epoca, o teste de condutivi

dade elétrica acusou menor desempenho no vigor das sementes 

dos tratamentos com debulha realizada no campo, que diIeri-
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ram estatisticamente dO$ demais tratamentos que entre si, 

apresentaram comportamento ·semelhante. 

TABELA 11 - Campo A - primeira época - exame de sementes in

festadas (ESI), teste de germinação (TG) , pri

meira contagem de germinação (PCG), teste de 

frio (TF), teste de envelhecimento rápido (ER) e 

teste de condutividade elétrica (CE): médias ori

ginais, obtidas para o efeito de tratamentos e 

coeficientes de variação das respectivas deter

minações. 

TRATAMENTOS ESI ('10) TG ('70 ) peG ('70 ) IF ('10) ER ("lo) CE (\.I mhos/g) 

DCSSE 13,50 b* 85,25 b 82,25 c 83,50 b 85,25 c 9,46 b 

miSSE 11,25 b 90,50 b 88,25 bc 91,25 ab 88,50 bc 6,21 a 

SEDU 02,25 a 98,25 a 95,00 ab 95,25 a 93,50 ab 6,04 a 

SEDC 10,50 b 87,25 b 84,50 c 86,50 b 85,00 c 9,56 b 

DMCSE 03,75 a 98,75 a 97,75 a 96,50 a 96,25 a 6,11 a 

DMSSE 18,50 b 91,00 b 88,00 bc 83,50 b 83,75 c 5,84 a 

CV ('70 ) 17,083 4,367 5,520 4,429 I. ,053 12,618 

* Na mesma coluna, médias seguidas pela mesma letra ni10 di ferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 59(, de probabilidade. 

As médias obtidas para efeito de tratamentos e 

os coeficientes de variação no exame de sementes infesta-

das, teste de germinação, primeira contagem de germinação, 

teste de frio, teste de envelhecimento rápido e teste de con-

dutividade elétrica realizados na segunda época encontram 

-se na Tabela 12. 
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TABELA 12 - Campo A - Segunda época - exame de sementes 

festadas (ESI) I. teste de germinação (TG) f 

meira contagem de germinação (PCG), teste 

in-

pri

de 

TRATAMENTOS 

DCSSE 

DUSSE 

SEDU 

SEDC 

DMCSE 

DMSSE 

C V ("lo) 

frio (TF) , teste de envelhecimento rápido (ER) e 

teste de condutividade elétrica (CE): médias ori

ginais obtidas para efeito de tratamentos e coe

ficientes de variação das respectivas determina

çoes. 

ESI ("lo) TG (9-0 ) PCG ("lo) TF (9-0 ) ER ("lo) CE (\.1 mhos/g) 

13,25 b* 89,25 ab 88,50 b 78,00 c 74,50 c 8,37 c 

10,50 b 91,50 ab 90,00 ab 89,00 ab 86,75 bc 7,77 bc 

04,00 a 95,50 a 95,00 a 94,25 a 95,2S a 7,06 ab 

09,00 ab 87,75 b 86,00 b 84,25 bc 81,75 c 8,55 c 

04,25 a 95,75 a 95,00 iI 9(,,00 a 95,00 ab 6,29 a 

13,00 b 87,00 b 86,00 ab 84,50 b 84,50 c 7,59 bc 

17,874 5,220 5,001 5,410 5,711 6,886 

-
* Na mesma coluna, médias seguidas pela mesma letra nao di ferem entre si pelo teste 

de Tukey ao nível de 5"10 de probabilidade. 
\ 

Os valores verificados no exame de sementes 

infestadas, conforme a Tabela 12, revelam menores incidên-

cias de insetos nas sementes dos tratamentos SEDU e DMCSE e 

apenas o tratamento SEDe teve o mesmo comportamento; porem, 

não houve diferenças significativas entre as sementes dos 

tratamentos SEDe, DUSSE, DMSSE e DeSSE. 

A comparação das médias obtidas no teste de 

germinação, evidencia a superioridade no desempenho das se-
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mentes dos tratamentos DMCSE e SEDU em relação às sementes 

dos tratamentos SEDC e DMSSEi os tratamentos DUSSE e DCSSE 

tiveram comportamento semelhante aos demais tratamentos. 

Na primeira contagem de germinação, o exame das 

médias estabelece o maior vigor para as sementes dos trata

mentos DMCSE e SEDU que apresentaram diferenças estatísticas 

das sementes dos tratamentos DCSSE e SEDC, de inferior de

sempenho; as sementes dos tratamentos DUSSE e DMSSE não di

feriram dos outros tratamentos. 

Conforme os dados observados no teste de frio, 

o maior vigor também foi para as sementes dos tratamentos 

DMCSE e SEDU, as quais não apresentaram diferenças estatís

ticas em relação ao tratamento DUSSE porém, diferiram dos 

demais tratamentos. Por outro lado, o menor vigor apresen

tado pelas sementes foi do tratamento DCSSE e este teve um 

comportamento semelhante aos tratamentos SEDC e DMSSE. 

No teste de envelhecimento rápido, o melhor 

desempenho no vigor foi apresentado pelas sementes do tra-

tamento SEDU e somente as sementes do tratamento DMCSE apre

sentaram o mesmo comportamento. Entretanto, o comportamento 

das sementes dos tratamentos DCSSE, SEDC e DMSSE foi seme-

lhante ao das sementes do tratamento DUSSE, porem 

res ao das sementes do tratamento DMCSE. 

Quanto ao teste de condutividade 

inferio-

elétrica, 

constata-se na Tabela 12, o melhor desempenho no vigor das 
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sementes do tratamento DMCSE, tendo apenas o tratamento SEDU 

apresentado um comportament0 semelhante; por outro lado, as 

sementes dos tratamentos com debulha no campo, tiveram menor 

desempenho no vigor porém, não apresentaram diferenças das 

sementes dos tratamentos DMSSE e DUSSE. 

As médias obtidas nas determinações do grau de 

umidade das sementes provenientes do campo A, nas ocasiões 

das debulhas, do tratamento químico e nas duas épocas de 

testes, não foram analisadas estatisticamente porém, estas 

médias encontram-se na Tabela 13. Conforme se observa nes

ta tabela, a umidade média das sementes foi de 20,0% na oca

sião da debulha no campo, de 12,0% no debulhador da UBS e de 

14,0% na debulha manual. O grau de umidade das sementes en

tre os tratamentos variou de 11,1% (DCSSE) a 11,6% (SEDU) na 

primeira época de testes e de 10,8% (DMSSE) a 11,5% (SEDU) 

na segunda época ae testesj foram pequenas as variações 

ocorridas na umidade das sementes durante o período de arma

Zenamento em cada tratamento. 
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TABELA 13 - Campo A - Grau de umidade das sementes no momen

to da debulha das espigas, do tratamento químico 
. 

das sementes e nas respectivas épocas de aná1i-

ses. 

GRAU DE UMIDADE ( % ) 
TRATAMENTOS TRATAMENTO DEBULHA El E2 QUíMICO 

DCSSE 20,0 11,0 11,1 10,9 

DUSSE 12,0 12,3 11,4 11,4 

SEDU 12,0 12,2 11,6 11,5 

SEDC 20,0 11,1 11,4 11,1 

DMCSE 14,0 11,1 11,4 10,8 

DMSSE 14,0 10,9 11,3 10,8 

Em resumo, constatou-se pelos tratamentos do 

campo A que as sementes oriundas das debulhas realizadas no 

campo, principalmente daquelas sem seleção de espigas, uma 

maior incidência de danos mecânicos, assim corno um me-

nor desempenho na germinaçâo e no vigor. De forma que, as 

sementes resultantes da seleção de espigas com debulha rea-

lizada na UBS e também da debulha manual com seleção de es-

pigas, de maneira geral, apresentaram os melhores desempe-

nhos na germinação e vigor, assim como menores índices de 

infestação de insetos nas duas epocas de testes. 
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4.2. Campo B 

A análise de variância dos dados obtidos nas 

determinações de danos mecânicos nas sementes, revelou valo-

res de F significativos ao nível de 1% de probabilidade para 

efeito de tratamentos, conforme mostra a Tabela 14. 

TABELA 14 - Campo B - Valores de F para efeito de tratamen

tos nas determinações de danos mecânicos nas se

mentes de milho. 

DETERMINAÇÕES 

Sementes quebradas 

Sementes danificadas 

VALORES DE F 

91,3347 ** 

5,2250 ** 

** Significativó ao nível de 1% de probabilidade. 

Na Tabela 15, encontram-se as m~dias obtidas 

para os tratamentos e os coeficientes de variaçâo nos testes 

de sementes quebradas e de sementes danificadas. Conforme 

se observa nesta tabela, menores índices de sementes quebra-

das ocorreram nos tratamentos com debulha manual, diferindo 

-se dos demais tratamentos; por outro lado, os maiores indi-

ces foram observados nas sementes dos tratamentos com debu-

lhas no campo e estas, tiveram comportamento semelhante ape

nas às sementes do tratamento DUSSE e este último tratamento 



58. 

nao diferiu do tratamento SEDU. Quanto as sementes danifi-

cadas, maiores incid~ncias ~correram nas sementes dos tra-

tamentos DUSSE, SEDU e DCSSE, que diferiram apenas das se-

mentes do tratamento DMCSEi os tratamentos DMCSE, DMSSE e 

SEDC não apresentaram diferenças entre si. 

Os valores de F, calculados para efeito detra-

tamentos nas determinações de laboratório, realizadas nas 

respectivas épocas de análises encontram-se na Tabela 16. 

TABELA 15 - Campo B- Sementes quebradas (SQ) e sementes da

nificadas (SD)! médias obtidas para efeito de 

tratamentos e coeficientes de variação das res

pectivas determinações. 

TRATAMENTOS SQ ( %) SD (% ) 

DCSSE 1,79 c* 4,5 b 

DUSSE 1,58 bc 5,5 b 

SEDU 1,21 b 5,0 b 

SEDC 1,78 c 1,5 ab 

DMCSE 0,00 a 0,0 a 

DMSSE 0,09 a 0,5 a 

C V (%) 6,433 39,405 

* Na mesma coluna, médias segu das de mesma letra nao di

ferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 
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TABELA 16 - Campo B - Valores de F para efeito de tratamen-

tos nas det~rminações de laboratório, nas 

pectivas épocas de análises. 

DETERMINAÇOES 

Exame de sementes infestadas 

Teste de germinação 

primeira contagem de germinação 

Teste de frio 

Teste de envelhecimento rápido 

Teste de condutividade elétrica 

ns nao significativo. 

VALORES DE F 

3,0682 * 
7,0896 ** 
6,8272 ** 
8,7224 ** 
5,0333 ** 
7,8199 ** 

E2 

7,0867 

1,0769 

1,3582 

1,8183 

7,4869 

4,2541 

* significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

res-

** 
ns 

ns 

ns 

** 
** 

As médias obtidas para efeito de tratamentos e 

os coeficientes d~ variação no exame de sementes infestadas, 

teste de germinação, primeira contagem de germinação, teste 

de frio, teste de envelhecimento rápido e teste de conduti-

vidade elétrica, conduzidos na primeira época de testes, en-

contram-se na Tabela 17. 

O exame desta tabela quanto as sementes infes-

tadas indica que não ocorreram diferenças estatísticas entre 

os tratamentos, apesar da análise de variãncia dos dados 

obtidos no exame de sementes infestadas ter acusado valor de 
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F significativo ao níve~ de 5% de probabilidade; entretanto, 

os tratamentos com seleção de espigas apresentaram infesta-

ções numericamente menores do que os tratamentos sem a sele-

ção de espigas. 

TABELA 17 - Campo B - Primeira época - exame de sementes in

festadas (ESI) I teste de germinação (TG), pri

meira contagem de germinação (PCG), teste de 

frio (TF) , teste de envelhecimento rápido (ER) e 

teste de condutividade elétrica (CE): médias ori

ginais, obtidas para o efeito de tratamentos e 

variação das respectivas determinações. 

TRATAMENTOS ESI (0;0) TG (0;0) peG ('70) TF (%) ER (%) CE (lJ mhos/g) 

DCSSE 2,75 a* 95,25 c 93,50 be 88,25 h 90,25 h 7,06 h 

DUSSE 5,25 a 95,75 c 92,25 e 95,00 ab 94,00 ah 5,87 a 

SEDU 1,25 a 98,50 ab 96,75ah 99,00 a 98,25 a 6,12 a 

SEDC 1,25 a 97,50 abe 95,50 ahc 95,50 af; 95,25 ah 6,01 a 

DMCSE 1,50 a 99,00 a 99,00 a 98,75 a 98,00 a 5,58 a 

DMSSE 4,50 a 96,00 bc 94,25 bc 95,00 ab 95,00 ah 5,90 a 

C V (%) 35,402 2,576 3,708 4,912 5,032 5,956 

* Na mesma coluna, m~dias seguidas pela mesma letra n~o diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

A comparaçao das médias do teste de germinação 

revela melhor desempenho das sementes do tratamento DMCSE, 

porém sem diferença estatística em relação às sementes dos 

tratamentos SEDU e SEDC; as sementes do tratamento SEDU fo-

ram superiores às sementes dos tratamentos DCSSE e DUSSE, nao 
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havendo outras diferençqs significativas. 

Na primeira contagem de germinação, o trata

mento DMCSE apresentou-se novamente, com o melhor desempenho 

no vigor, porém sem diferença estatística apenas dos trata

mentos SEDU e SEDe. Por outro lado, o pior desempenho foi 

das sementes do tratamento DUSSE, diferindo-se estatistica

mente apenas das sementes dos tratamentos DMCSE e SEDU. 

No teste de frio como no teste de envelheci-

mento rápido, as médias da Tabela 17 indicam vigor mais bai

xo para as sementes do tratamento com a debulha feita no cam

po sem a seleção de espigas, diferindo estatisticamente das 

sementes dos tratamentos DMCSE e SEDU; não ocorrendo outras 

diferenças significativas. 

Quanto ao teste de condutividade elétrica, as 

sementes da debulha mecãnica no campo, sem a realização da 

seleção de espigas, novamente apresentaram vigor mais baixo, 

com diferenças significativas das sementes dos demais trata

mentos que foram iguais entre si. 

As médias obtidas para efeito dos tratamentos 

e os coeficientes de variação no exame de sementes infesta

das, teste de germinação, primeira contagem de germinação, 

teste de frio, teste de envelhecimento rápido e teste de con

dutividade elétrica, conduzidos na segunda época de testes, 

encontram-se na Tabela 18. 

Os valores observados no exame de sementes in-
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festadas, conforme a Tabela 18, indicam um menor índice de 

infestação de insetos nas sementes do tratamento SEDC queen

tretanto, não diferiram apenas das sementes dos tratamentos 

DMCSE e SEDU; por outro lado, maior índice de infestação de 

insetos ocorreu nas sementes dos tratamentos DUSSE e DCSSE, 

diferindo estatisticamente apenas das sementes dos tratamen

tos SEDC e DMCSE. 

A comparação das médias obtidas no teste de 

germinação, primeira contagem de germinação e no teste de 

frio, indica o mesmo comportamento das sementes em todos os 

tratamentos, não havendo diferenças significativas conforme 

revelam as análises de variância dos dados, 

Tabela 16. 

observados na 

No teste de envelhecimento rápido, o melhor de

sempenho no vigor foi apresentado pelas sementes do trata

mento DMCSE, com igual comportamento das sementes do trata

mento SEDU e diferentes dos demais tratamentos, não havendo 

outras diferenças significativas. 

Quanto ao teste de condutividadeelétrica, con

forme a Tabela 18, o maior índice de vigor foi apresen

tado pelas sementes do tratamento DMCSE que diferiram esta

tisticamente das sementes do tratamento DCSSE; não ocorreram 

outras diferenças significativas. 



63. 

TABELA 18 - Campo B - Segunda época - exame de sementes in

festadas (ESI), teste de germinação (TG), pri

meira contagem de germinação (PCG), teste de frio 

(TF), teste de envelhecimento rápido (ER) e tes

te de condutividade elétrica (CE): médias origi

nais, obtidas para efeito de tratamentos e coe

ficientes de variação das respectivas determina

çoes. 

TRATAMENTOS ESI ('70 ) TG (%) PCG (9-0) TF (%) ER (%) CE (jJ mhos/g) 

DeSSE 4,25 c* 94,50 a 94,00 a 87,50 a 90,25 b 7,70 b 

DUSSE 4,50 c 97,00 a 96,75 a 91,50 a 93,50 b 7,23 ab 

SEDU 1,75 abc 96,00 a 96,00 a 92,00 a 96,00 ab 7,04 ab 

SEDC 0,75 a 96,75 a 96,75 a 88,00 a 92,50 b 6,91 ab 

DMCSE 1,00 ab 98,25 a 98,25 a 93,25 a 98,50 a 6,19 a 

DMSSE 3,50 bc 96,25 a 96,25 a 91,50 a 94,50 b 6,90 ab 

C V (%) 22,040 5,372 5,259 4,888 4,002 6,889 

* Na mesma coluna, médias seguidas pela mesma letra nao diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de SOlo de probabilidade. 

As médias obtidas nas determinações do grau de 

umidade das sementes do campo B, nas ocasiões das debulhas e 

do tratamento químico das sementes e também nas duas epocas 

de testes, nao foram analisados estatisticamente e as médias 

respectivas, encontram-se na Tabela 19. Conforme os dados 

apresentados nesta tabela, a umidade média das sementes foi 

de 16,4% na ocasião da debulha no campo, de 12,0% durante a 

debulha na UBS e de 13,9% e 14,2% no momento da debulha ma-

nual, com e sem a seleção de espigas, respectivamente. O 
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grau de umidade das sementes entre os tratamentos variou de 

10,6% (DMSSE) a 11,4% (DCSSE)" na primeira época de testes e 

de 10,6% (DMSSE) a 11,1% (DCSSE) na segunda época de testes; 

para os tratamentos entre as épocas de testes, foram peque-

nas as variações ocorridas no grau de umidade das sementes 

durante o período de armazenamento. 

TABELA 19 - Campo B - Grau de umidade das sementes no momen

to da debulha das espigas, do tratamento químico 

das sementes e nas respectivas épocas de análi

ses. 

GRAU DE UMIDADE (% } 
TRATAMENTOS 

DEBULHA TRATAMENTO E1 E2 QUíMICO 

DeSSE 16,4 11,3 11,4 11,1 

DUSSE 12,0 11,8 10,8 10,9 

SEDU 12,0 12,0 10,7 10,8 

SEDC 16,4 11,0 11,1 10,9 

DMCSE 13,9 11,5 10,7 11,0 

DMSSE 14,2 11,4 10,6 10,6 

Em resumo, para o campo B, constatou-se que as 

sementes provenientes das debulhas realizadas no camp~ prin-

cipalmente da debulha feita sem a seleção de espigas, apre-

sentaram maiores incidências de danos mecãnicos; as sementes 

dos tratamentos sem seleção de espigas, na segunda época de 
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testes, foram as que apr~sentaram os maiores índices de in-

festação de insetos. Menores desempenhos na germinação, 

observados na primeira época, e no vigor das sementes, de 

modo geral, foram apresentados pelas sementes resultantes 

dos tratamentos sem a seleção de espigas, principalmente da

quelas originárias das debulhas mecãnicas realizadas no cam-

po. 

4.3. Campo C 

A análise de variância dos dados obtidos nas 

determinações de danos mecânicos nas sementes, revelou valo-

res de F significativos ao nível de 1% de probabilidade para 

efeito de tratamentos, conforme mostra a Tabela 20. 

TABELA 20 - Campo C - Valores de F para efeito de tratamen

tos nas determinações de danos mecânicos nas se

mentes de milho. 

DETERMINAÇÕES 

Sementes quebradas 

Sementes danificadas 

VALORES DE F 

40,1311** 

8,6568** 

** Significativo ao nivel de 1% de probabilidade. 
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Na Tabela 21, encontram-se as médias obtidas 

para os tratamentos e os coeficientes de variação nos testes 

de sementes quebradas e de sementes danificadas. Conforme 

se observa nesta tabela, os maiores índices de sementes que

bradas ocorreram nos tratamentos com a debulha mecânica rea

lizada no campo, diferindo-se dos demais tratamentos; por 

outro lado, as sementes dos tratamentos com debulha manual 

apresentaram os menores índices de sementes quebradas e di

ferentes estatisticamente, dos demais tratamentos. 

Quanto às sementes danificadas, as menores in

cidências foram observadas nas sementes dos tratamentos DMCSE 

e DMSSE, que diferiram estatisticamente das sementesdostra

tamentos DCSSE e SEDC cujos índices de danos foram os maio

res; o tratamento SEDU diferiu apenas do tratamento SEDC, não 

ocorrendo outras diferenças significativas. 



67. 

TABELA 21 - Campo C - Sementes quebradas (SQ) e sementes da

nificadas (SD):· médias obtidas para efeito de 

tratamentos e coeficientes de variação das res

pectivas determinações. 

TRATAMENTOS SQ (% ) SD ( %) 

DCSSE 3,59 c* 7,50 bc 

DUSSE 1,27 b 4,00 abc 

SEDU 1,19 b 2,50 ab 

SEDC 2,61 c 9,50 c 

DMCSE 0,02 a 0,00 a 

DMSSE 0,03 a 0,50 a 

C V ( % ) 12,700 35,695 

* Na mesma coluna, médias seguidas de mesma letra nao di

ferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

Os valores de F, calculados para efeito de tra-

tamentos nas determinações de laboratório, realizadas nas 

respectivas épocas de análises, encontram-se na Tabela 22. 

As médias obtidas para efeito de tratamentos e 

os coeficientes de variação no exame de sementes infestadas, 

teste de germinação, primeira contagem de germinação, teste 

de frio, teste de envelhecimento rápido e teste de conduti-

vidade elétrica, realizados na primeira epoca de análises, 
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encontram-se na Tabela 23. 

TABELA 22 - Campo C - Valores de F para efeito de tratamen

tos nas determinações de laboratório realizadas 

nas respectivas épocas de análises. 

VALORES DE F 
DETERMINAÇOES 

Exame de sementes infestadas 2,0686 ns l,6248 ns 

Teste de germinação 5,1063** 2,9051* 

primeira contagem de germinação 3,2868* 2,7472* 

Teste de frio 5,2272** 5,4376** 

Teste de envelhecimento rápido 11,4155** 4,3771** 

Teste de condutividade elétrica 25,7615** 32,2833** 

ns nao significativo. 

* significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

** significativo ao nível de 1% de probabilidae. 

A análise de variãncia dos dados relativos ao 

exame de sementes infestadas, não mostrou significãncia do 

valor de F conforme consta na Tabela 22; desta forma, pode 

-se observar na Tabela 23 que não houve diferenças signifi-

cativas entre os tratamentos. 

A comparação das médias do teste de germinação 

revela um desempenho inferior das sementes do tratamento 

DCSSE, diferindo-se estatisticamente dos tratamentos DMCSE, 

DMSSE e DUSSE que se apresentam iguais entre si; não ocorreu 



69. 

outras diferenças significativas. 

Na primeira contagem de germinação, o pior de

sempenho no vigor foi também apresentado pelas sementes do 

tratamento DCSSE, diferindo-se estatisticamente apenas das 

sementes do tratamento DMSSEj não ocorreram outras diferen

ças estatísticas. 

No teste de fr io, o mais baixo vigor foi obser

vado nas sementes do tratamento DCSSE porém, diferiram esta

tisticamente apenas das sementes dos tratamentos DMSSE e 

DMCSEi as sementes do tratamento SEDC apresentaram desempe

nho inferior apenas das sementes do tratamento DMSSE e nao 

se observou outras diferenças significativas. 
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TABELA 23 - Campo C - Primeira época - exame de sementes in

festadas (ESI) ~ teste de germinaç~o (TG) I pri

meira contagem de germinação (PCG), teste de frio 

(TF) 1 teste de envelhecimento rápido (ER), e tes

te de condutividade elétrica (CE): médias origi

nais, obtidas para efeito de tratamentos e coe

ficientes de variaç~o das respectivas determina

çoes. 

TRATAMENTOS ESI (%) TG (%) PCG ('):,) 1F ('):,) ER (%) CE (p mhos/g) 

DeSSE 0,50 a* 94,00 b 93,25 b 95,00 c 88,75 b 6,94 b 

DUSSE 0,75 a 98,50 a 97,50 ab 98,25 abc 97,50 a 5,43 a 

SEDU 0,25 a 97,75 ab 96,25 ab 98,50 abc 97,50 a 5,55 a 

SEDC 0,00 a 95,50 ab 94,00 ab 95,50 bc 96 ,25 a 6,95 b 

DMCSE 1,50 a 99,25 a 96,50 ah 99,00 ab 98,75 il 4,72 i1 

DMSSE 0,75 a 98,50 a '37,75 iJ 99,25 a '37,25 il 4,77 a 

C V ('70 ) 31,421 3,976 3,979 3,984 3,561 6,884 

* Na mesma coluna, médias seguidas pela letra - diferem entre si pelo teste de mesma nao 

Tukey ao nível de 5% de probabi lidade. 

Quanto ao teste de envelhecimento rápid~ cons-

tatou-se novamente o pior desempenho no vigor para as semen-

tes do tratamento DCSSE que diferiram estatisticamente das 

sementes dos demais tratamentos com desempenho semelhanteen-

tre si. 

No teste de condutividade elétrica, o vigor 

mais baixo foi apresentado pelas sementes dos tratamentos 

DCSSE e SEDC que diferiram estatisticamente das sementes dos 

demais tratamentos; n~o ocorreram outras diferenças. 
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As médias. obtidas para efeito de tratamentos e 

os coeficientes de variação no exame de sementes infestadas, 

teste de germinação, primeira contagem de germinação, teste 

de frio, teste de envelhecimento rápido e teste de conduti-

vidade elétrica realizados na segunda época de testes, en-

contram-se na Tabela 24. 

TABELA 24 - Campo C - Segunda época - exame de sementes in

festadas (ESI) I teste de germinação (TG), primei

ra contagem de germinação (PCG), teste de frio 

(TF) f teste de envelhecimento rápido (ER) I e tes

te de condutividade elétrica (CE): médias origi

nais, obtidas para efeito de tratamentos e coe

ficientes de variação das respectivas determina

çoes. 

TRATAMENTOS ESI ("lo) TG ("lo) PCG ('70 ) 'IF ('70 ) ER ('70 ) CE ( J.l mhos/g) 

DCSSE 0,50 a* 96,00 b 96 ,00 a 90,00 b 90,50 b 7,22 c 

DUSSE 1,50 a 98,75 ab 98,75 a 96,25 ab 96,75 ab 5,82 ab 

SEDU 1,50 a 99,00 ab 98,75 a 97,25 a 97,00 a 6,34 b 

SEDC 0,00 a 97,75 ab 97,50 a 94,25 ab 93,00 ab 7,30 c 

DMCSE 0,50 a 99,75 a 99,75 a 98,50 a 97,75 a 5,23 a 

DMSSE 0,50 a 99,25 ab 99,25 a 98,00 a 97,00 a 5,41 a 

C V (?to) 38,883 4,848 'c;,0/+6 c) ,O:V. I, ,1161 5, ()42 

* Na mesma coluna, médias seguidas pela mesma letra nao diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5?to ele probabil idade. 

Para o exame de sementes infestadas, conforme 

a Tabela 22, a análise de variância dos dados obtidos reve-
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lou valor de F nao significativo, nao havendo portanto, di-

ferenças estatísticas entre os tratamentos como se 

observar na Tabela 24. 

pode 

Pelo exame desta tabela, verifica-se que a me

nor média de germinação foi das sementes resultantes da de

bulha mecânica das espigas nâo selecionadas, apresentando-se 

com diferença significativa das sementes oriundas da debulha 

manual de espigas selecionadas; não ocorreram outras dife

renças estatísticas. 

Apesar da análise de variãncia dos dados obti

dos na primeira contagem de germinação mostrar valor de F 

significativo, nâo houve qualquer diferença estatistica en

tre os tratamentos através deste teste de laboratório. 

Tanto para o teste de frio como para o teste 

de envelhecimento rápido, as sementes provenientes da debu

lha mecãnica efetuada no campo sem a seleção de espigas, 

apresentaram o pior desempenho no vigor, diferindo-se esta-

tisticamente das sementes dos tratamentos DMCSE, 

SEDU; não ocorreram outras diferenças estatísticas. 

DMSSE e 

Concluindo o exame da Tabela 24, nota-se que o 

teste de condutividade elétrica revela um vigor mais baixo 

nas sementes procedentes das debulhas mecânicas realizadas 

no campo, com ou sem a seleçâo de espigas, apresentando-se 

um comportamento inferior às sementes dos demais tratamen

tos; por outro lado, o melhor desempenho no vigor foi apre-
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sentado pelas sementes debulhadas manualmente, tendo apenas 

o tratamento DUSSE manifestado um comportamento semelhante a 

estes tratamentos, o qual também não diferiu do tratamento 

SEDU. 

As médias obtidas nas determinações do grau de 

umidade das sementes nas ocasiões das debulhas e do trata

mento químico, como também nas duas épocas de testes, nao 

foram analisadas estatisticamente, sendo apresentadas na Ta

bela 25. Conforme os dados desta tabela, a umidade média 

das sementes foi de 16,9% na ocasião da debulha no campo, de 

12,0% durante a debulha na UBS e de 13,7% e 14,0% no momento 

da debulha manual com e sem a seleção de espigas, respecti-

vamente. O grau de umidade das sementes entre os tratamen

tos, variou de 11,4% (DMSSE) a 12,1% (DCSSE) na primeira épo

ca de testes e de 11,4% (DMSSE) a 12,3% (SEDe) na segunda 

epoca de testes; para os tratamentos entre as epocas de tes

tes, foram pequenas as variações ocorridas na umidade das 

sementes durante o período de armazenamento. 
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TABELA 25 - Campo C - Grau de umidade das sementes no momen

to da debulha das espigas, do tratamento químico 

das sementes e nas respectivas épocas de análi

ses. 

GRAU DE UMIDADE 
TRATAMENTOS 

DEBULHA TRATAMENTO El E2 QUíMICO 

DCSSE 16,9 11,0 12,1 12,1 

DUSSE 12,0 11,9 11,9 11,7 

SEDU 12,0 12,2 11,5 11,5 

SEDC 16,9 11,0 12,0 12,3 

DMCSE 13,7 11,1 11,4 11,6 

DMSSE 14,0 11,1 11,4 11,4 

Em resumo, constatou-se para o campo C, maio-

res incidências de danos mecânicos nas sementes provenientes 

dos tratamentos com debulha no campo, assim corno, menores 

desempenhos na germinação e no vigor, principalmente quando 

não se efetuou a seleção de espigas. Por outro lado, na se-

gunda época de testes, as sementes dos tratamentos das debu-

lhas manuais com ou sem seleção de espigas como também l na 

maioria das vezes, as sementes resultantes da debulha na UBS 

de espigas selecionadas, apresentaram melhores desempenhos 

no vigor. Manifestou-se um comportamento semelhante de to-

dos os tratamentos em relação às sementes infetadas. 
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li • 4 • Campo D 

A análise de variância dos dados obtidos nas 

determinações de danos mecânicos nas sementes, revelou valo-

res de F significativos ao nível de 1% de probabilidade para 

e ito de tratamentos, conforme mostra a Tabela 26. 

TABELA 26 - Campo D - Valores de F para efeito de tratamen

tos nas determinações de danos mecânicos nas se

mentes de milho. 

DETERMINAÇÕES 

Sementes quebradas 

Sementes danificadas 

VALORES DE F 

203,1851** 

9,3787** 

** Significativos ao nível de 1% de probabilidade. 

As médias obtidas para os tratamentos e os coe

ficientes de variaçâo nos testes de sementes quebradas e de 

sementes danificadas, encontram-se na Tabela 27. Conforme 

se observa nesta tabela, maiores índices de sementes quebra-

das ocorreram no tratamento DeSSE, que diferiu dos demais 

tratamentos; por outro lado os tratamentos em que as semen-

tes foram debulhadas manualmente, apresentaram os menores 

índices de sementes quebradas, diferindo-se dos demais tra-
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tamentos e as sementes ~ebu1hadas na UBS, com ou sem seleção 

de espigas, apresentaram índices menores de sementes quebra-

das do que o tratamento SEDe. 

Quanto às sementes danificadas, maior incidên-

cia ocorreu no tratamento SEDe porem, de comportamento seme-

lhante aos tratamentos DeSSE e DUSSEi por outro lado, as me-

nores incidências de sementes danificadas ocorreram nos tra-

tamentos DMCSE e DMSSE que não diferiram do tratamento SEDU 

e este último, com comportamento semelhante aos tratamentos 

DCSSE e DUSSE. 

TABELA 27 - Campo D - Sementes quebradas (SQ) e sementes da

nificadas (SD): médias obtidas para efeito de 

tratamentos e coeficientes de variação das res

pectivas determinações. 

TRATAMENTOS 

DCSSE 

DUSSE 

SEDU 

SEDC 

DMCSE 

DMSSE 

C V (%) 

SQ ( % ) 

6,03 

1,33 

1,16 

4,78 

0,04 a 

0,04 a 

7,251 

b 

b 

c 

SD (% ) 

d* 7,50 bc 

8,50 bc 

3,00 ab 

12,00 c 

0,50 a 

1,00 a 

31,252 

* Na mesma coluna, médias seguidas de mesma letra nao di

ferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade" 
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Os valores de F significativos ao nível de 1% 

de probabilidade, para efeito de tratamentos nas determina

ções de laboratório realizadas nas respectivas épocas de aná

lises, encontram-se na Tabela 28. 

As médias obtidas para o efeito de tratamentos 

e os coeficientes de variação nos testes de sementes infes

tadas, germinação, primeira contagem de germinação, frio, 

envelhecimento rápido e condutividade elétrica, realizadas 

na primeira época de análises, encontram-se na Tabela 29. 

O exame da Tabela 29 indica maiores infesta

çoes de insetos nos tratamentos cujas sementes foram debu

lhadas no campo, com ou sem a seleção de espigas, que dife

riram dos tratamentos DMCSE e SEDU; por outro lado, o menor 

índice de sementes infestadas foi observado nas sementes do 

tratamento DMCSE, apresentando-se com comportamento diferen

te estatisticamente também, em relação às sementes do trata

mento DMSSE. 
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TABELA 28 - Campo D - Va"lores de F para efeito de tratamentos 

nas determinações de laboratório, nas respecti

vas épocas de análises. 

VALORES DE F 
DETERMINAÇOES 

Exame de sementes infestadas 9,8481** 17,1439** 

Teste de germinação 5,8242** 12,9997** 

primeira contagem de germinação 6,5512** 15,1787** 

Teste de frio 11,6324** 14,4691** 

Teste de envelhecimento rápido 11,7655** 6,9874** 

Teste de condutividade elétrica 15,7430** 19,3587** 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 
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TABELA 29 - Campo D - Pr.imeira época - exame de sementes in

festadas (ESI), teste de germinação \TG), pri

meira contagem de germinação (PCG), teste de 

frio (TF), teste de envelhecimento rápido (ER) e 

teste de condutividade elétrica (CE): médias ori

ginais 1 obtidas para efeito de tratamentos e coe

ficientes de variação das respectivas determina

çoes. 

TRATAMENTOS ESI (%) TG (%) PCG ('70 ) TF (%) ER (0",,) CE ().l mhos/g) 

.". 

DCSSE 5,75 e* 92,00 b 87,75 e 91,00 e 91,50 e 7,30 d 

DUSSE 2,25 abe 95,25 ab 93,75 abe 94,75 be 95,75 be 6,09 be 

SEDU 1,25 ab 98,50 a 98,25 a 99,00 a 99,00 a 5,79 ab 

SEDC 5,25 e 91,50 b 90,00 be 90,75 e 91,75 e 7,78 d 

DMCSE 0,25 a 98,25 a 97,00 ab 97,25 ab 96,75 ab 4,73 a 

DMSSE 4,25 be 95,75 ab 93,75 abe 97,25 ab 92,25 c 5,98 ab 

C V (%) 23,612 4,718 5,126 3,983 3,608 8,832 

* Na mesma coluna, médias seguidas pela mesma letra nao diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

A comparaçao das médias do teste de germinação 

revela um desempenho melhor das sementes dos tratamentos 

SEDU e DMCSE, diferindo-se estatisticamente das sementes dos 

tratamentos DCSSE e SEDe que apresentaram o pior desempenho; 

nao ocorreram outras diferenças significativas. 

Na primeira contagem de germinação o melhor de-

sempenho no vigor manifestado pelas sementes do tratamento 

SEDU, diferiram estatisticamente das sementes dos tratamen-
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tos DCSSE e SEDC; por outro lado, as sementes do tratamento 

DCSSE foram as que apresen~aram o pior desempenho, diferindo 

-se estatisticamente das sementes do tratamento DMCSEi nao 

ocorreram outras diferenças significativas. 

o vigor mais alto observado no teste de frio 

foi o das sementes do tratamento SEDU porém, nao diferiram 

estatisticamente das sementes dos tratamentos DMCSE e DMSSEi 

o menor vigor foi apresentado pelas sementes dos tratamentos 

DCSSE e SEDC que tiveram desempenho semelhante ao das semen

tes de tratamento DUSSE. 

As sementes do tratamento SEDU foram também, 

as que apresentaram o maior vigor no teste de envelhecimento 

r~pido, tendo apenas as sementes do tratamento DMCSE mani

festadas um comportamento semelhante; as sementes dos trata

mentos DCSSE, SEDC e DMSSE, iguais entre si, mostraram-se 

com pior desempenho no vigor, tendo um comportamento 

lhante apenas ao das sementes do tratamento DUSSE. 

No teste de condutividade elétrica, o 

seme-

menor 

vigor ocorreu no tratamento SEDC e apenas o tratamento DCSSE 

apresentou comportamento semelhante; por sua vez, o trata

mento DMCSE mostrou um desempenho superior no vigor, entre

tanto, não apresentou diferenças estatísticas em relação aos 

tratamentos SEDU e DMSSE e estes últimos, também não diferi

ram do tratamento DUSSE. 

As médias obtidas para efeito de tratamentos e 
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os coeficientes de variqção no exame de sementes infestadas, 

teste de germinação, primei~a contagem de germinação, teste 

de frio, teste de envelhecimento rápido, e teste de conduti-

vidade elétrica conduzidos na segunda época de testes encon-

tram-se na Tabela 30. 

TABELA 30 - Campo D - Segunda época - exame de sementes in

festadas (ESI), teste de germinação (TG), pri

meira contagem de germinação (PCG), teste de frio 

(TF), teste de envelhecimento rápido (ER) e tes

te de condutividade elétrica (CE): médias origi

nais, obtidas para efeito de tratamentos e coe

ficientes de variação das respectivas determina

çoes. 

TRATAMENTOS ESI ('l(,) TG ('10) peG ('lo) IF \'3'0) ER ('lo) CE (11 ml1Osig) 

DCSSE 2,75 be* 92,25 e 91,00 d 82,00 e 92,25 b 9,03 e 

DUSSE 1,00 ab 98,25 ab 96,50 be 94,75 a 97,25 ab 6,55 nb 

SEDU 1,00 ab 99,50 a 98,00 ab 97,00 a 97,75 a 6,69 ab 

SEDC 7,25 d 93,75 e 92,75 ecl 85,50 be 91,00 b 7,83 be 

DMCSE 0,25 a 99,00 a 99,00 a 96,50 a 98,75 a 5,51 a 

DMSSE 5,25 cd 95,50 be 95,50 bcd 92,00 ab 95,25 ab 6,15 a 

C V ('lo) 21,521 3,881 3,228 4,608 4,575 8,283 

* Na mesma coluna, médias seguidas de mesma letra nao diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Pelo exame desta tabela, verifica-se que o ín-

dice maior de sementes infestadas ocorreu no tratamento SEDC 

que não apresentou diferença estatística apenas do tratamen-
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to DMSSE; por outro lado, o tratamento DMCSE manifestou-se 

com menor índice de sementes infestadas porém, nao apresen

tou diferença estatística em relação aos tratamentos SEDU e 

DUSSE que por sua vez, mostraram comportamento semelhante ao 

tratamento DCSSE. 

A comparação das médias obtidas no teste de 

germinação, indica um desempenho inferior das sementes dos 

tratamentos DCSSE e SEDC, tendo apenas o tratamento DMSSE 

demonstrado um comportamento semelhante aos mesmos; os tra

tamentos SEDU e DMCSE foram iguais estatisticamente ao tra

tamento DUSSE e superiores aos demais tratamentos; os trata

mentos DUSSE e DMSSE nao diferiram entre si. 

Na primeira contagem de germinação, o menor de

sempenho no vigor foi observado no tratamento DCSSE, tendo 

-se porem, apresentado co~ comportamento semelhante apenas 

em relação aos tratamentos SEDC e DMSSEi o melhor desempenho 

resultou do tratamento DMCSE que foi igual estatisticamente 

ao tratamento SEDU e superior aos demais tratamentos; os 

tratamentos SEDU, DUSSE e DMSSE não apresentaram diferenças 

estatísticas entre si. 

Conforme mostram os dados na Tabela 30, o me

lhor desempenho no vigor apresentado no teste de frio foi 

das sementes dos tratamentos SEDU, DMCSE e DUSSE, iguais en

tre si e ao tratamento DMSSE e superiores aos tratamentos 

com as debulhas mecânicas efetuadas no campo; e vigor mais 
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baixo ocorreu no tratamento DCSSE, nao diferindo apenas, do 

tratamento SEDC. 

Quanto ao teste de envelhecimento rápido, o 

maior vigor ocorreu nos tratamentos DMCSE e SEDU, diferindo 

significativamente dos tratamentos cujas sementes foram de

bulhadas mecanicamente no campo, com e sem a seleção de es

pigas, que apresentaram menor desempenho no vigor; não houve 

outras diferenças estatísticas. 

Concluindo o exame da Tabela 3D, pode-se cons

tatar que o melhor desempenho no vigor, avaliado pelo teste 

de condutividade elétrica, ocorreu nas sementes dos trata

mentos DMCSE e DMSSE, porém, não apresentaram diferenças es

tatísticas em relação às sementes dos tratamentos DUSSE e 

SEDU; por outro lado, o menor vigor foi apresentado pelas 

sementes do tratamento DCSSE, iguais estatisticamente, ape

nas às sementes do tratamento SEDC; por sua vez, este últi

mo tratamento, apresentou-se com desempenho inferior aos tra

tamentos DMCSE e DMSSE. 

As médias obtidas nas determinações do grau de 

umidade das sementes nas ocasiões das debulhas e do trata-

mento químico das sementes, como também nas duas epocas de 

testes, nao foram analisadas estatisticamente, sendo apre

sentadas na Tabela 31. Conforme os dados desta tabela, o 

grau de umidade média das sementes foi de 15,9% na ocasião 

da debulha no campo, de 12,0% no momento da debulha na UBS 
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e de 13,9% e 13,4% durante as debulhas manuais, com e sem a 

seleção de espigas, respeceivamente. O grau de umidade das 

sementes entre os tratamentos sofreu uma variação de 11,9% 

(DMSSE) a 12,1% (DCSSE) na primeira época de testes e de 

11,0% (DMSSE) a 11,7% (DUSSE) na segunda época de testes, de 

modo que ocorreram pequenas variações na umidade das semen-

tes de cada tratamento, durante o período de armazenamento. 

TABELA 31 - Campo D - Grau de umidade das sementes no momen

to da debulha das espigas, do tratamento químico 

das sementes e nas respectivas épocas de análi

ses. 

GRAU DE UMIDADE ( %) 

TRATAMENTOS 

DEBULHA 
TRATAMENrrO E1 E2 QUíMICO 

DCSSE 15,9 11,7 12,1 11,2 

DUSSE 12,0 12,1 11,9 11,7 

SEDU 12,0 11,8 11,9 11,6 

SEDC 15,9 11,7 11,9 11,3 

DMCSE 13,9 11,0 12,0 11,2 

DMSSE 13,4 11,2 11,9 11,0 

Em resumo, constatou-se para o Campo ~ a ocor-

rência de maiores incidências de danos mecânicos nas semen-

tes cujas debulhas foram efetuadas mecanicamente, no campo, 
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realizadas com ou sem a seleção de espigas. Semelhante com-

portamento ~oi observado nos exames de sementes infestadas, 

que de modo geral ocorreram infestações maiores nas sementes 

procedentes das debulhas mecânicas realizadas no campo, em

bora tenha ocorrido infestações similares em outros trata-

mentos que nao realizaram as seleções das espigas. De for-

ma similar, as sementes provenientes dos tratamentos DCSSE e 

SEDC, foram as que apresentaram desempenhos inferiores na 

germinação e no vigor, principalmente quando comparados as 

sementes dos tratamentos SEDU e DMCSE. 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. Qualidade física 

5.1.1. Grau de umidade 

o grau de umidade das sementes debulhadas me

canicamente no campo, de 15,9% (Campo D) a 20,0% (Campo A), 

estavam de acordo com a umidade, cerca de 15 a 20%, recomen

dadas por HAWTHORN & POLLARD (1954) I FAGUNDES et alli (1972) , 

FANCELLI & LIMA (s.d.) I CRAIG (1977) e GERAGE et alii (1982), 

para a debulha com a colheitadeira de milho. As espigas de 

milho secadas artificialmente e debulhadas mecanicamente na 

Unidade de Produção, com a umidade de 12%, foi a mesma reco

mendada por GEORGE (1985). 

O tratamento químico das sementes, via líqui

da, realizado com umidade em torno de 11 a 12% e o grau de 

umidade das sementes durante o período de 7 meses de armaze-

namento, manteve-se nesta faixa, com pequenas variações, 

considerada adequada por FRATIN (1987) , TOLEDO (1987) e VIÉ

GAS & PEETEN (1987) I condição que favoreceu a manutenção do 

potencial elevado de germinação em ambiente normal de arma

zenamento. 
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5.1.2. Danos mecânicos 

As danificações mecânicas nas sementes foram 

avaliadas através de sementes quebradas e sementes danifica

das (com uso de tintura de iodo). A coloraçâo característi

ca, marrom-azulada, da reação da tintura de iodo nos locais 

danificados ocorreu apenas nas sementes com o pericarpo da

nificado e não naquelas com a cobertura integra, mesmo com 

endosperma trincado (internamente). 

As maiores incidências de danos mecânicos, de 

um modo geral foram causadas pelas debulhas mecânicas nocam

po (DCSSE e SEDC) e corno se esperava, as menores incidências 

pelas debulhas manuais (DMCSE e DMSSE), o que confirma as 

observações de WORTMAN & RINKE (1951) e JOHNSON & RUSSELL 

(1982) de que o aumento de danos físicos é devido principal-

mente pela debulha no campo. 

Os índices inferiores de danos mecânicos re

sultantes do método da debulha mecânica das espigas despa

lhadas e selecionadas (SEDU), processo tradicional na Unida

de de Produçâo, em relação ao método da debulha mecânica sem 

seleção de espigas realizadas no campo (DCSSE), utilizadas 

pelos cooperantes, deve ter sido, provavelmente, pelos equi

pamentos mecânicos serem menos adequados ou utilizados de 

forma inadequada pelos cooperantes, conforme considerações 

feitas por GOODSELL (1964). Em consequência, observou-se uma 
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tendência de diminuição da pureza física pelos processos de 

debulha no campo. 

Na debulha realizada no campo com as sementes 

apresentando grau de umidade de 16,4% (Campo B) e 16,9% 

(Campo C), verificou-se menores danos, provavelmente por se

rem mais adequados, visto que os danos tenderam a aumentar 

à medida que a debulha foi realizada com maior ou menor umi

dade (MOORE, 1972; ROCHA et alii, 1984 e CARVALHO & NAKAGA

WA, 1988). Este fato é discordante de HALL (1974) que con

siderou adequada a umidade de 20 a 24% para um mínimo de da

nos. 

As velocidades de rotação do cilindro debulha

dor, utilizadas nos campos, encontravam-se, praticamente de 

acordo com as recomendadas por FANCELLI & LIMA (s.d.), de 

800 a 1000 rpm para a colheitadeira-debulhadeira acoplada ao 

trator; pouco superiores daquela utilizada por GONÇALVES 

(1981) e discordantes dos 453 rpm de MORRISSON (1955) e dos 

600 a 800 rpm consideradas ótimas por HOPKINS & PYCKARD 

(1953). Já a rotação de 618 rpm utilizada na debulhadeira 

estacionária na Unidade de Produção, estava de acordo com 

SILVEIRA (1974), VI~GAS & PEETEN (1987) e GONÇALVES (1981). 

As espigas com palha, como das debulhas no campo, permitem a 

utilização de maiores velocidades de rotação do cilindro uma 

vez que a palhada tende absorver e prevenir maiores danos às 

sementes (BILANSKI, 1966). 
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No prese~te trabalho, realizou-se o peneira-

mento e abanação manual, com peneira de orifício 3,5x3,5 mm, 

após a debulha, isto reduziu o índice de fragmentos de se

mentes e de outras impurezas miúdas e leves. Após a determi

nação da pureza física utilizou-se de peneira manual com 

orifício de 8/64 polegadas de diâmetro, eliminando-se as se

mentes que atravessaram os orifícios; tais eliminações sao 

realizados nas operações de pré-limpeza e de limpeza nas 

Unidades de Produção, assim corno a eliminação das sementes 

miúdas, que não são comercializadas para fins de semeadura; 

tais sementes podem afetar os resultados de laboratório de

vido a inferiores germinação e vigor (SCOTTI & KRZYZANOWSKY 

1977 e SILVA & MARCOS FILHO, 1979) e apresentam maiores re

sistências às quebras (LeFORD & RUSSELL, 1985). 

5.1.3. Sementes danificadas por insetos 

De um modo geral, o exame de sementes infes

tadas mostrou uma tendência dos tratamentos que realizaram 

as seleções de espigas, apresentarem menor porcentagem de 

sementes danificadas por insetos. Entretanto, a seleção de 

espigas feita no campo, com palha (DCSSE), impossibilitou a 

verificação da qualidade da parte interna, resultando em me

noe eficiência do que a seleção feita com as espigas despa

lhadas (SEDU e DMCSE); estes fatos foram observados princi-
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palmente entre os tratamentos dos Campos A e D que ocorreram 

maiores incidências, devido provavelmente ao maior tempo de 

permanência das espigas nos campos, confirmando as observa-

çoes feitas por FINCH et alii (1980), FONTES (1980) e MONTO-

VANI (1985). 

Durante o armazenamento das sementes, nao hou-

ve aumento sensível na porcentagem de sementes infestadas 

por insetos, comprovando que o tratamento químico das semen-

tes com inseticida previne contra a infestação (COELHO et 

alii, 1980 e MARTINS et alii, 1987). 

Em resumo, o exame de sementes infestadas per-

mitiu observar a importãncia da seleção de espigas despalha-

das, do menor tempo de permanência da semente no campo 
, 

apos 

a sua maturidade e do tratamento das sementes com insetici-

das na prevençao contra o ataque de insetos nas sementes. 

5.2. Qualidade fisiológica 

5.2.1. Germinação 

O melhor comportamento de germinação, de um 

modo geral, apresentado pela debulha manual das espigas se-

lecionadas (DMCSE), principalmente em relação àquelas debu-

lhadas mecanicamente no campo sem a seleção (DCSSE), que 
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apresentaram germinação mais baixa, se deve provavelmente, 

à seleção de espigas e a menor incidência de danos mecânicos 

nas sementes; tal fato, está de acordo com as observações fei

tas por TOLEDO (1987). O fato da germinação resultante do 

método da debulha mecânica das espigas selecionadas na Uni

dade de Produção (SEDU) não diferir do método da debulha ma

nual de espigas selecionadas, também observado por GONÇALVES 

(1981), como também em várias ocasiões apresentarem diferen

ças significativas em relação ao método da debulha mecânica 

no campo sem a seleção de espigas (DCSSE), sugere uma maior 

deterioração devido ao aumento das danificações nas semen-

tes, sofrendo reduções da germinação e vigor, conforme re-

lataram DELOUCHE & ANDREWS (1964) I WAELTI & BUCHELE (1969), 

FAGUNDES et alii (1972), MOORE (1972), ROCHA et alii (1984), 

BEWLEY & BLACK (1985), POPINIGIS (1985), NAKAGAWA (1986) e 

CARVALHO & NAKAGAWA (1988). 

5.2.2. Vigor 

o vigor das sementes foi avaliado pelos tes

tes de primeira contagem de germinação, teste de frio, enve

lhecimento rápido e condutividade elétrica, e revelaram, de 

um modo geral, vigor mais elevado para a debulha manual das 

espigas selecionadas (DMCSE), diferindo-se das debulhas me

cânicas efetuadas no campo (DCSSE e SEDC); tal fato pode ser 
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atribuído a maiores inci~ências de danificações pela debulha 

mecânica, fato amplamente relatado na literatura (BROWN, 

1920; MEYERS, 1924; ALBERTS, 1927; BUNCH, 1960; KANTOR & 

WEBSTER, 1967; COPELAND, 1972; BRASS & MARLEY, 1973; SILVA, 

1983 e LeFORD & RUSSELL, 1985). Além disso, a seleção de 

espigas para posterior debulha manual foi mais eficiente pe

lo fato de estarem despalhadas, enquanto no campo as espigas 

com palha mesmo que selecionadas, dificultaram o descarte 

adequado de espigas infestadas por insetos e/ou deteriora

das. Apesar dos melhores desempenhos, a debulha manual é um 

processo impraticável para a produção comercial de sementes 

de milho. 

Já a debulha mecánica na Unidade de Produção, 

das espigas despalhadas e selecionadas (SEDU), apesar da 

maior incidência de danos (sementes quebradas), o vigor apre

sentou-se semelhante ao do método da debulha manual com se

leção de espigas (DMCSE) I porém com superior vigor e menores 

incidências de danos do que o método da debulha no campo sem 

a seleção de espigas (DCSSE), na maioria das ocasiões. A 

menor depreciação da qualidade das sementes, se deve prova

velmente, ao uso mais adequado de equipamentos e melhores 

condições de manuseio (GOODSELL, 1964) na Unidade de Produ

ção do que no campo. 

o armazenamento das sementes de milho, inicia

do com cerca de 11-12% de umidade, em condições normais de 
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armazenamento (sem controle de temperatura e umidade relati

va do ar) f proporcionou a manutenção da boa capacidade ger

minativa e vigor, durante o período de 7 meses; todos os 

tratamentos apresentaram germinação acima do valor mínimo 

exigido para comercialização (85%). 

o tratamento das sementes com inseticidas 

K-obiol e Malation e fungicida Captan auxiliou na preserva

ção da viabilidade das sementes; os efeitos ben~ficos do 

tratamento das sementes com inseticida e/ou fungicida, foram 

relatados por KOEHLER (1935) I RUSH & NEAL (1951), WORTMAN & 

RINKE (1951), GOODSELL (1964), CRAIG (1977), COELHO et alii 

(1980), GONÇALVES (1981) I MORENO-MARTINEZ et ali i (1985), 

TAKAHASHI (1985) I PEREIRA (1986) e LUCCA FILHO (1987). 



6-. CONCLUSÕES 

Com base nos resultados obtidos no 

trabalho, concluiu-se que: 

94. 

presente 

- as sementes provenientes da debulha realiza

da mecanicamente no campo apresentaram maior incidência de 

danos mecânicos; 

- a seleção das espigas com palha, realizada 

no campo com base nas características de empalhamento, con

formação e sanidade, não foi eficiente para reduzir a infes

tação por insetos e nem na melhora da qualidade fisiológica 

das sementes; 

- a germinação e o vigor das sementes proveni

entes do método de despalhamento manual, com seleção de es

pigas e debulha na U.B.S. (processo tradicional na Unidade 

de Produção) não diferiram das sementes resultantes do méto

do da seleção de espigas, com despalhamento e debulha ma

nuais e se apresentaram, de maneira geral, superiores aos das 

sementes provenientes do método da colheita manual, sem sele

çãode espigas e debulha mecânica no campo (processo utili

zado pelos cooperantes). 
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