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AVALIACXO QUALITATIVA DE SEMENTES DE MILHO DURANTE O 

BENEFICIAMENTO, COM ~NFASE PARA DANIFICACXO MECÂNICA 

RESUMO 

Autora: Maria Inês de Arruda Marlanno 

Orientador: Silvio Moure Cicero 

o presente trabalho teve como objetivo avaliar 

os danos mecânicos causados às sementes de milho durante as 

operações de beneficiamento e os seus efeitos sobre a 

qualidade física e fisiológica das sementes. 

Para tanto, foram utilizadas sementes de dois 

cultivares de milho híbrldo,IAC-8222 e IAC-HMD-8214, 

O material foi colhidas e debulhadas mecanicamente. 

submetido às operações de pl~é- 1 i mpeza , limpeza, 

classlficaç~o por largura e por comprimento 

químico, tendo sido coletadas amostras de 

e tratamento 

sementes, a 

intervalos regulares de tempo, em todos os pontos de 

descarga das máqUinas, totalizando 26 pontos de coleta, que 

constítuíram os tratamentos para cada cultivar em estudo. 

A avaliação dos diferentes tratamentos foi 

realizada mediante a utl ]lzaç~o de testes de pureza física, 

InjÚrias mec§nicas, germinação e vigor. 

ConclUiu-se que as sementes dos dois cultivares 

de mi lho não sofreram danos mec§nlcos significativos 
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durante a maioria das operações de beneficiamento, tendo 

sido observada apenas uma tendência de aumento dos danos, 

na progressão do beneficiamento. O beneficiamento promoveu 

uma melhoria na qualidade física das sementes apenas até 

completar a fase de limpeza, a partir da qual não houve 

alteração daquela característica. As operações de 

beneficiamento não proporcionaram perda de germinação do 

material: entretanto, a etapa relativa ao tratamento 

químico causou diminuição do vigor das sementes de alguns 

tratamentos. 



QUALITATIVE EVALUATION OFCORN SEED DURING PROCESSING, WITH 

EMPHASlS TO MECHANICAL DAMAGE 

SUMMARY 

Author: Maria Inês de Arruda Marlanno 

Adviaer: Silvio Moure Cícero 

The obJectlve of thls work was to study seed 

mechanical damage due to seed processlng and lts effects on 

physlcal and physiologlcal corn seed quality. 

Seeda obtained from two cultivars, IAC-8222 e 

IAC-HMD-8214, mechanlcally harvested and thrashed were 

utl1ized.Seed aamples were periodlcally collected through 

26 djfferent pOlnts at the machlnery after the dlfferent 

seed processlng phases. Evaluation of the performance of 

the various seed lots was done by means of physical purlty, 

mechanlcal damage, germlnatlon and vigor testa. 

lt was concluded that corn seeds dldn't suffer 

signlficant mechanlcal damage during the most of lhe 

processlng phaaes. lt was observed only a tendency by 

damage increase. The seed processing has only improved the 

physlcal seed quallty until the cleanlng phase. Seed 

proces81ng has nol affecled the Beed germlnatlan: however, 

the chemlcal treatment pha8e lnduced a 108s af seed vigor 
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of some lots. 



1. INTRODUÇtiO 

o mil ho (Zea fIIa!:!'5 L.) é uma cult.ura de grande 

jmport~ncia econômica no Brasil, pelo valor da sua 

produç~o, pela ampla utillzaç~o na allmentaç~o humana e 

animal e também pela área cultivada. No entanto, a baixa 

produtividade obtida tem origem, entre outras causas, no 

uso de sementes de baixa qualidade. 

A qual idade das sementes deter'mi nada, 

pr'l ne í pa 1 mente, pela pureza genética, pur-eza fíSica, 

germinação e vigor, sendo que o poder germinativo e o Vigor 

s~o Influenciados por diversos fatores, entre os quais a 

maturidade da semente, as condições de armazenamento e os 

danos mec~nlcos. 

A produç~o de sementes com as melhores 

caracter íst 1 cas fístcas e fisiol6gIcas requer um 

planejamento criterioso, pOIS a qual idade das sementes é 

função direta dos cuidados observados em todas as fases da 

sua produç~o, desde a Instalaçâo e conduçâo do campo, até a 

sua utillzaç~o na semeadura seguinte. 

As sement0B sofrem Intensa movlmentaç~o duranle 

as fases dE~ colhlé"'it"l, 
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transporte, sendo subnH~t 1 d as a processos mec§nicos, que 

lhes Impõem consideráveis InjÚrias. 

mecanlcamento danIficadas 

apresentam menor germinaçâo ,sâo menos vigorosas, mais 

suscetíveis t:l injúria química e mals sUjeitas ao ataque de 

microrganismos. 

o beneficiamento é, talvez, a mais ímportante 

fonte de InjÚria mec§nlca, sendo responsável, de acordo com 

CARVALHO & NAKAGAWA (1988) por 50% dos danos mec§nlcos 

sofridos pelas semente::>. Esse aIlo índice é devido à 

excessiva movlmentaç~o das sementes nos elevadores, 

máquinas de peneiras, tl'ansportadores VIbratórios e 

depÓsitos, fabricados com materiais rígidos, que provocam 

choques e abrasões nas sementes. 

o benefiCiamento, quando realizado por melO de 

equipamentos adequados, bem montados, bem ajustados e 

manejados, fornece sementes com alta porcentagem de pureza 

física, boa uniformidade e com baixa incidência de 

danificações mec§nlcas. No entanto, nem sempre os 

equipamentos utilizados eslão perfeitamente adaptados a 

esse trabalho, ou deVido à demasiada antigUidade das 

máquinas, à sua má regulagem ou, mesmo, à sua colocaç~o 

Incorreta dentro da linha de benefiCiamento, bastando, às 

vezes, pequenas alterações ou aj\H~tes par'a minimizar os 

danos causados ~s sementes. 

o conhecimento de como a Injúria mec5nlca 
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ocorre e dos fatores que intervém na sua intensIdade pode 

facilitar o seu controle e diminuir os seus efeitos. 

Existem multas pesquisas sobre as danificações 

mec§nicas em sementes de milho, mas a maioria delas refere

se a métodos de colheita e/ou debulha, sem se estender às 

operações de beneficiamento. 

O objetiVO deste trabalho fala de avaliar os 

danos mec§nicos causados durante as operações de 

beneficiamento e os seus efeitos sobre a qual idade física e 

fisiológica das sementes de milho. 



2. REVISXO DE LITERATURA 

Em um programa de produç~o de semen~es, o 

benefiCiamento é a etapa na qual o lote de sementes adquire 

as característIcas físicas e flsl016g1cas que permitem o 

seu enquadramen~o em padrões pré-es~abelecidos_ 

de injúrla 

u~11izado. 

As sementes sofrem maior ou menor porcen~agem 

no pericarpo, dependendo do processamen~o 

Isso foi consta~ado por TATUM & ZUBER (1943), ao 

trabalharem com sementes de milho de híbridos idênticos, 

provenientes de djferen~eB produtores de semen~eB_ Os 

au~ores coletaram afHos\.r as de sementes em d 1 fer-en~es 

estéglos do pr-ocessamenLo e obser-varam qUE! cada operaç~o do 

beneficiamento, particularmente aquelas envolvendo quedas 

con~ra superfícies duras, contribuiu para a injúria. 

WORTMAN & RINKE (1951>, trabalhando com dois 

híbridos de milho, procuraram determinar a quan~idade e os 

~ipos de danos físicos infligidos às semen~es duran~e as 

vfÍrlas fases do processamento comercial. Arrlost.ras de 

sement.es de mi lho, colhidas debulhadas m~o, 

apresen~aram pequena ou nenhuma InjÚrIa, enquan~o que a 

debulha mec!nlca prOdt12JU Bubs~ancj81B 8umen~os de danos de 



todos os tipos. Não fOI' am encontradas 

" .,) 

diferenças 

significativas entre os tratamentos nos ~ltjmos estágios do 

pr'ocessamf"nto; ent.retanto, r()l evidente a tendência ao 

aumento da inJ~ria na progressão do processamento. 

FUNK et alil (1962) trabalhando com sementes de 

um mesmo híbrido de fI) 1 lho, produZidas por diversos 

produtol~es e que hav 1 am pass ado nos testes de I aborat6r i o 

para certlflcaç!o, observaram amplas diferenças entre as 

sementes dos produtores, sugerindo que 

consideráveis me I hor anH~ntos podem ser feitos no 

processamento das sementes. 

Durante as fases do processamento do milho, 

quando os equipamentos mec§nicos são inadequados ou são 

utilizados de forma incorreta, a situação dElS sementes 

danificadas mecanicamente pode ser ainda mais agravada se 

n'ão se dispuser de boas condições de armazenamento 

(GOODSELL, 1964). 

Para que a ind~strla de sementes possa reduzir 

deterioração das sementes, é necessário ma i or-

conheCimento das causas da danifIcação pelo processamento 

rnec§nlco. 

FISCUS et all1 (1971) conduziram estudos para 

Investigar as causas e a extensão dos danos físicos em 

grãos de soja, milho e trigo, causados por vários tipos de 

transporte (queda 1 í vrf' e através de tubo, lançador de 

grãos e elevador de caçambas). OR autores observaram que o 
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milho apresentou mais quebras do que a soja, e esta mais do 

que o trigo. A queda dos gr~os a alturas super10res a 

12.5 m causaram maiores índices de quebra do que a sua 

movimentação nos 

de caçamba. A 

transportadores pneumáticos e elevadores 

quebra dos gr~os foi maior a baixas 

temperaturas e baixos graus de umidade. No entanto, a 

recomendação 

manuseio dos 

para solucionar esse 

grãos a temperatura e 

problema, que é o 

grau de um1dade maIs 

elevados, contradiz as recomendações para o armazenamento 

de grãos. 

Os estudos mais recentes sobre a danificação 

mecanlca das sementes de milho têm feito referência, 

prinCipalmente, à operação de debulha, com relação à 

velocidade de rotação do cilindro ou testando novos modelos 

de debulhador mecâniCO que causem o mínimo dano à semente. 

Em estudos de laboratório, visando relacionar a 

danificação do grão com a ação de cilindros combinados, 

CHOUDHURY & BUCHELE (1978) constataram que a danificação 

total, inclUindo danos no pericarpo, na coroa e no embrião, 

aumentou de 26 para 41%, quando a velOCidade do cilindro, 

durante a debulha, aumentou de 450 para 650 rpm. Um dano 

total mínimo foi obtido a um grau de umidade de 23%. 

PIERCE & HANNA (1985) procuraram medir os 

níveis de danos acumulados no milho, nas operações 

necessárias entre a colheita e ° armazenamento, num típiCO 

sistema de fazenda. Os autores constataram que os níveis de 
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danos, geralmente, aumentaram de uma operação para outra. 

Apesar dos resultados não terem mostrado claramente quanto 

do dano total pode ser atribuído a cada operação, os 

autores concluíram que as operações de colheita e de 

secagem foram as responsáveis pela maioria dos danos. 

Tomando como base os trabalhos relacionados às 

danificações mecânicas ocorridas durante o benefiCiamento, 

nlo foram encontradas referências específicas sobre as 

operações de pré-limpeza, limpeza, classificação e 

tratamento químico de sementes de milho. 

Grande parte da pesquisa tem sido dirigida para 

a identificação dos fatores que contribuem para a 

danificação das sementes durante a colheita e o 

benef1ciamento e para encontrar métodos para a reduç~o 

desse dano. Os resultados desses estudos têm indicado que a 

danificaçlo é função do grau de umidade e das 

características da semente, da IntenSidade e do n~mero de 

impactos, dependendo, 

equípamentos. 

também, dos ajustes das máquinas e 

Vários autores destacaram como fator importante 

para as danificações mecânIcas que ocorrem durante a 

colheita, transporte e beneficiamento das sementes, o grau 

de umidade com que as sementes são manipuladas. 

O baixo grau de umIdade da semente, durante a 

debulha e outras operações 

quantidade de danificações, 

de processamento, aumenta a 

sendo que essa quantidade se 



reduz quando as sementes apresentam-se com teores de água 

superiores a 14% (TATUM & ZUBER, 1943). 

BUNCH (1960), trabalhando com sementes de mllho 

com graus de umidade variando de 8 a 20%, a intervalos de 

2%,e usando um transportador pneumático, observou que as 

sementes com 8, 10, 12 e 20% de água sofreram algumas 

injÚrias, mas as sementes com 14, 16 e 18% n.o foram 

aparentemente danificadas. 

B 1 LANSK I (1966), estudando em laboratório a 

resistência à danlftcaç.o de sementes de diversas esp~cleB, 

concluiu que, para o milho, o tamanho da semente e o grau 

de umidade, quando a semente recebe o impacto, Influem na 

sua resistência à danlflcaç.o mec§nic8. Como regra, 

resistência das sementes ao Impacto aumentou com o aumento 

do grau de umidade, bem como, a resistência da semente ao 

dano, a um dado grau de umidade, dependeu de como a semente 

estava pOSiCionada em relaç.o à press.o. 

A pesquisa de HALL & JOHNSON (1970) mostrou 

que, durante a debulha, o dano é mínimo se o grau de 

umidade estiver entre 20 e 24%, polS nessa faixa de umidade 

a semente é mals elástica. 

KELLER et alil (1972>, procurando relacionar as 

danificações nos grãos de milho com o grau de umidade, a 

velOCidade de impacto e o tipo de ângulo da superfície de 

impacto, concluíram que, para os graus de umidade testados, 

que variaram de 22.3 B 12.3%, as danificações aumentaram ~ 
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medida em que a umidade decresceu. Na faixa de 19.1 a 

22.2%, a porcentagem de danlflcaç~o fOI similar, enquBn~o 

que a quantidade de danificações aumentou visivelmente 

abaixo de 15.25% de umidade. 

BRASS & MARLEY (1973) desenvolveram uma máquina 

para teste em laboratório, com 

à semente de milho durante a 

a proposta de reduzir o dano 

debulha. As comparações de 

dano foram feltas usando sementes de milho com três faixas 

distintas de umidade (14%, 19% e 25%), sendo que a 

porcentagem mínima de danificações às sementes ocorreu ao 

grau de umidade de 19%. O grau de umidade das sementes f01 

a variável mais Importante, sendo que, em relaç~o à máquina 

testada, a velocidade do debulhador foi o único fator 

significativo. 

HALL (1974) conclui que, nas várias operações 

de manejo a que s~o submetidas as sementes de milho, da 

colheIta até a semeadura, o mínimo de danificações ocorre 

quando as 

umidade. 

sementes são manipuladas na faixa de 20 a 24% de 

Os equipamentos usados na colheita, debulha, 

processamento e ar~azenamento s~o primarlamenL0 

responsáveis por um substancial aumento na danificação da 

semente de milho. Assim, um plano para a prevlslo rápida e 

segura da sUBcetlbl11dade do milho ao dano é necessário. 

ZOERB 8 HALL (19&0) desenvolveram um aparato 

simples para medir a energia absorvida pelas sementes de 

milho em corLe e em compreBs~o. Eles determinaram que B 
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graus de umidade maiores, 

danificar as sementes por 

mais energia é necessária para 

Impacto contra uma superfície, 

aumentando a necessidade de energia com o aumento do grau 

de umidade da semente. 

SRIVASTAVA et ali 1 (1976) também observaram os 

efeitos do grau de umidade sobre a absorçlo de energia pela 

semente, durante o impacto, nas posições transversal e 

longitudinal. Nas duas posições, o efeito do impacto 

aumentou com o aumento do grau de umidade da semente. O 

dano cumulativo aumentou maiS rapidamente a um grau de 

umidade mais baixo (15%). As amostras com 30% de umidade 

sofreram menor quantidade de danos. As amostras com dois 

graus Intermediários de umidade (20% e 25%) nlo 

apresentaram diferenças significativas nos danos. 

SlNGH & FINNER (1983) desenvolveram um 

impactador centrífugo para medir rápida e 

resistência do grão de ml lho ao dano. 

preCisamente a 

Os resultados 

indicaram que a velocidade de impulsão e o grau de umidade 

da semente foram as variáveis mais importantes na extensão 

dos danos. Em geral, a quebra aumentou com aumentos na 

velocidade de impulsâo e redução no grau de umidade da 

semente. 

Segundo CARVALHO & NAKAGAWA (1988), as 

características inerentes à semente também podem determinar 

o grau de severidade da InjÚria mecãnica, podendo estar 

envolVidos aspectos como a constituição genética da 
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linhagem, o tamanho e a forma da semente e a maturidade da 

semente. 

RUSH a NEAL (1951), conduzindo estudo para 

determinar, entre outros fatores, o efeito, sobre a 

populaç~o de m1lho, da injÚria à semente provocada durante 

a debulha mecânica, em diferentes estádios de maturidade da 

semente, constataram diferenças altamente significativas 

entre os híbridos. Aparentemente, alguns híbridos s~o mais 

facilmente danificados do que outros e 

diferentemente à injÚria nos diferentes estádios de 

filatur-ldade. Em q eral as 
~ , sementes madur-as sofr-eril menos 

injúrias do que as sementes imaturas. 

WORTMAN a RINKE (1951), trabalhando com dois 

híbridos de milho, observaram que as sementes redondas de 

um dos cultivar-p.s apresentavam-se mais seriamente 

danificadas do que as sementes chatas, causando reduções 

significativas na população de plantas. 

WAELTI & BUCHELE (1969) trabalharam com 5 

cultivares de milho, com a finalidade de correlacionar as 

propriedades fís1cas e morfológicas das sementes com as 

danificações mecânicas resultantes da operação de debulha. 

Os autores concluíram que as propriedades mais importantes, 

que influenciaram a daniflcaç~o mecân 1 ca, foram a 

resistência à debulha, a dureza do grão e a dureza do 

sabugo, propriedades dependentes do grau de umidade das 

sementes_ 



KELLER et alil. (1972), medindo os danos às 

sementes de milho, devido a impactos provocados por um 

canh~o pneumático, concluíram que a velocidade de Impacto 

foi o fator que mais contribuiu para a quebra. O tamanho e 

a forma da semente foram de menor importância. 

SRIVASTAVA et a 1 I 1 (1976) desenvolveram 

equipamentos e técnicas para medir a resistência do milho a 

Impactos e correlacionaram os padr~es obtidos à danificação 

da semente observada em testes-padrão de quebra. As 

sementes de milho são mais fracas no plano longitudinal 

comparado ao transversal, quando submetidas a forças de 

impacto. 

de efeitos 

Os danos mecânicos podem manifestar-se através 

Imed1atos, quando as sementes são Imediatamente 

afetadas na sua germlnabl11ctade, e de efeitos latentes, que 

se manifestam, posteriormente, através da perda do poder 

germlnativo, do Vigor e do potencial de armazenamento. 

As sementes 

apresentam queda do poder 

diminuição do potencial de 

mecanicamente danificadas 

germinativo, perda do vigor, 

armazenamento, perda da pureza 

fíSica, maior suscetlbllldade à Injúria química e ao ataque 

de insetos e microrganismos. 

Desde o Início do século vem sendo pesquisado o 

problema das danificações mecânicas em milho, procurando 

estudar os seus efeitos sobre a germinação, a resistência a 

doenças, o crescimento, desenvolvImento e produtividade da 



planta. Assim, 

quebradas ou 

endosperma, 

BROWN (1920), 

trincadas, com 

const.atou que 

ao semear sementes de milho 

injÚrias limitadas ao 

elas apresentavam menor 

emergência no campo e plãntulas mais 

sementes Intact.as. O peso das espigas 

fracas do que 

e a produção 

as 

por 

planta também eram consistent.ement.e menores para as 

sementes quebradas, não tendo sido observado efeit.o sobre a 

alt.ura das plant.as. O fat.o das sement.es danificadas t.erem 

apresentado maior nÚmero de espigas por planta foi 

associado ao maior espaçamento ent.re as plant.as, devido à 

menor população result.ante das sementes danificadas. 

As sementes com o t.egumento, ou estr'utura 

equivalente, intact.o são mais resist.entes ao ataque de 

fungos durante a germlnaç~o e durante o armazenamento. HURD 

(1921) semeou sement.es de trigo e cevada, com o pericarpo 

danificado e intact.o, em papel mat.a-borrão intensament.e 

pulverizado com esporos dos fungos Penicillium sp ou 

Quando o pericarpo apresentou-se 

partido na região sobre o endosperma, a infecção provocada 

por t.ais fungos permitiU a germinação de poucas sementes e 

ocasionou rapidamente a morte das plãntulas. As sementes 

intactas, ou com o pericarpo danificado somente na região 

do embrl!o, germinaram normalment.e, nas mesmas condições. 

MEYERS (1924)- observou que, sob condições de 

campo desfavoráveis, a populaç~o de plantas oriundas de 

sementes de mIlho com deniflcaçbes no perlcarpo fol 
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reduzida em aproximadamente 30%. o vigor das plãntulas 

também fOI visivelmente Inferior ao das plântulas oriundas 

de sementes intactas, as quais apresentaram uma reduç~o de 

apenas 10% da populaç~o. o autor observou, também, que a 

Inoculação das sementes danificadas com esporos de fungos 

do gênero Penicillium reduziu a populaç~o de plantas de 

837, prováveis, para apenas 39&. Destas, apenas 55% 

sobreviveram até a colhelta. As sementes com o perlcarpo 

intacto, Inoculadas com o mesmo fungo, demonstraram ter 

completa proteção contra infecções. 

LUTE (1925) estudou o efeito de diversos tipos 

de danificações mec~nicas em sementes de sorgo, trigo, 

centeio e cevada e concluiu que, para as quatro espécies, 

as quebraduras do pericarpo acarretaram diminuição da 

germinação e que as injúrias na região do embrião foram 

mais prejudiciais do que em outras partes da semente. 

WHITCOMB a HAY (1925) também verlf1caram que as sementes de 

milho danificadas apresentavam baixa germinação em 

,laboratório, principalmente quando o dano era na região do 

embrião. As conclusões desses autores discordam da 

afirmação de HURD (1921). 

Quando uma porção do tegumento é quebrada ou 

remOVida, o endosperma da semente é exposto às flutuações 

atmosféricas de umidade e, como consequêncla, 

estabilizadora do tegumento é perdida. ALBERTS (1927) 

observou que as sementes de milho danificadas no perlcarpo 
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apresen~aram maiores variações no grau de umidade e foram 

mais sujeitas ao ataque de fungos saprófitas. A germinação 

caiu dras~lcamente quando as sementes danificadas foram 

armazenadas em amblente de al~a umidade relativa do ar; o 

mesmo n~o aconteceu com as sementes conservadas em ambiente 

seco. As sementes de milho danificadas apresentaram, ainda, 

menor peso da parte aérea e menor peso e vitalidade das 

pl~ntulas. 

LYON (1929), ao comparar sementes de trigo com 

diversos graus de danificação mecânica, consta~ou que a 

queda na germinação dessas sementes deve-se ao aumento da 

taxa de respiração, à a~lvldade dos microrganismos e à 

danificação das estruturas vegetativas. 

KOEHLER (1935) observou que perfurações na 

coroa da semen~e de milho causaram de 12 a 16% de perda da 

produção; a remoção do pericarpo da semente em toda a coroa 

resultou na perda de 18 a 23%; um corte do perlcarpo da 

semente, no lado oposto do embrião, no endosperma córneo, 

não causou prejuízo à produção. 

TATUM & ZUBER (1943) observaram uma relação 

es~relta entre a injÚria do pericarpo na região sobre o 

embrião e a população de plan~as e produção no campo. 

Concluíram, ainda, que a severidade do dano depende de quão 

direto e aberto ele está para o patógeno chegar ao embrião. 

WORTMAN & RINKE (1951) também observaram que, em geral, 

quando o dano é na região do embrião, a germinação 
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decresce. Foram observadas, também, reduções significativas 

no estande, causadas por todos os tipos de injuria. Quebras 

na face do embrião ou na coroa causaram as maiores 

reduções. A remoção do pericarpo causou uma significativa 

redução da germinação, mas a Injuria no endosperma cÓrneo 

pareceu relativamente Inofensiva. 

KOEHLER (1954) ao estudar o tratamento de 

sementes de milho, danificadas mecanicamente ou n~o, 

concluiu que as lesões no perlcarpo das sementes são causas 

importantes de infecção de plãntulas e que 81% das sementes 

processadas mecanicamente podem apresentar o perlcarpo 

danificado. 

WEBSTER & DEXTER (19&1) submeteram sementes de 

milho, trigo, cevada e felj~o a vários tipos de injurias, 

entre as quais, danificações mecânicas. As sementes de 

milho foram submetidas a impactos em um cilindro a 1000 

rpm, que não afetaram a porcentagem de germinação ou a 

velocidade de germinação, mas reduziram consideravelmente o 

peso das pllntuJas resultantes. 

GOODSELL (19&4) distinguiu dois tipos de danos 

em sementes de milho: danos físicos e danos fisiológicos. 

Os primeiros ocorrem, frequentemente, em forma de quebras e 

fendllhamento do pericarpo, podendo ocorrer nas sementes, 

desde a colheita até a semeadura, sendo que os maiores 

danos ocorrem durante B debulha mecânica, especialmente se 

o grau de umidade das sementes se afasta de 12%, tanto para 
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mais como para menos. As danificações fisiológicas ocorrem 

durante o armazenamento, principalmente se a temperatura 

for superior a 10c C e a umidade relativa do ar ultrapassar 

50%. 

GOMEZ (1971), trabalhando com quatro lotes de 

sementes de milho híbrido, com diferentes níveis de danos 

mec6nlcos Vlsivels <11.5%, 17%, 23% e 40%), em condições 

controladas de temperatura (30n C) e de umidade relativa do 

ar (75%), observou que as sementes com menores índices de 

danos mec6nlcos germinaram primeiro e as plantas 

apresentaram maior desenvolvimento Inicial do que aquelas 

provenientes de sementes mais danificadas. Ocorreram, 

ainda, diferenças significativas de produção, influenciadas 

pela granação deficiente das espIgas nas plantas originadas 

de sementes com maiores índices de danos mec6nlcos. 

RELLER et ali i (1972), medindo os tipos de 

danos ~s sementes de mil ho, Jogadas contra várias 

superfícies, a diferentes orientações, relataram que as 

sementes danificadas geralmente, são trincadas 

longitudinalmente. 

As danificações mec6nlcas facilItam a 

penetração e o desenvolVimento de fungos durante todas as 

fases ap6s a colheita, sendo Importante o tratamento das 

sementes, como forma de minimizar os seus efeitos. 

MCREEN & MACDONALD (197&) provocaram Injúrias 

em sementes de milho, pelo corte de porção da coroa e pela 
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agitação pneumática das sementes em dispositivo 

experimental. O efeito dos danos causados pela agitação foi 

menos severo sobre a germinação do que o corte da coroa, 

mas, em condições de campo, aconteceu o contrário quanto à 

emergência. Em 

emergência foi 

clima quente. 

com fungic1da, 

condições de clima frio e ~mldo, 

ainda menor do que a da semente semeada em 

Quando as sementes injuriadas foram tratadas 

a emergência, em qualquer condição de 

tempo, foi praticamente Idêntica à das sementes sadias. 

A qualidade fiSiológica das sementes é avaliada 

rotineiramente em laboratÓrio através do teste de 

germinação que, no entanto, não é eficiente para avaliar o 

grau de deterioração de um lote e o seu potencial de 

conservação, bem como não corresponde à emergênCia das 

pllntulas em campo, onde ocorrem condições adversas. 

Os tecnologlstas de sementes têm procurado 

desenvolver métodos que permitam a avaliação mais segura da 

qualidade fisiológica das sementes, principalmente o Vigor 

das sementes e/ou das pllntulas. Entre os testes de vigor 

maiS utilizados estão o teste de frio, o método do 

envelhecimento acelerado 

elétrica. 

THORTON (1929) 

e o teste de condutividade 

utilizou testes de germinação 

para estudar o comportamento de sementes de sorgo inteiras, 

quebradas e trincadas, constatando um decréscimo de 76% na 

germinação de sementes quebradas e 53% nas trlncadas. 
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TATUM & ZUBER (1943) utilizaram o teste de frio 

para relacionar a injúria no perlcarpo das sementes de 

milho com seu comportamento no campo (estande e produção). 

WORTMAN & RINKE (1951) mediram o efeito das 

injúrias mecânicas sobre o comportamento de híbridos de 

milho sob condIções adversas, pela análise das amostras 

tiradas nos sucessivos estágios do processamento, através 

de repetidos testes de frio. 

CROSIER (1958) afirma que o teste de frio é 

útil na avaliação dos efeitos dos danos mecânicos em 

sementes de milho e que o tratamento das sementes com 

Arasam ou Captam melhora os resultados do teste. 

DELOUCHE & CALDWELL (1960) recomendaram o uso 

do teste de envelhecimento acelerado, no qual as sementes 

são submetidas a alta temperatura (40a C) e alta umidade 

relativa do ar (100%), por um certo período, permitindo 

avalIar o potencial de conservaç~o de diferentes lotes e 

estimar o comportamento das sementes no campo. 

GOODSELL (1964) recomenda o teste de frio para 

avaliar os efeitos das danlficações mecânicas em sementes. 

GOMEZ (1971) utll izou testes de laborat6rio e 

de campo para avaliar os efeitos da danificação mecânica em 

sementes de milho híbrido e concluiu que o teste padr~o de 

germlnaç~o, quando usado sozinho, é insuficiente para medir 

os efeitos dos danos mecânicos. Os testes de vigor, entre 

os quais o teste de envelheCimento acelerado, poss1bllltam 
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dos danos sofridos pelas 

(1972), estudando as 

danificações mecânicas em sementes de feijoeiro, observou 

que os testes de vigor foram mais eficientes do que o teste 

de germinação, para avaliação dos efeitos dos danos. 

O teste de condutlvldade elétrica, que se 

baseia no princípio do aumento da permeabilidade da 

membrana à medida em que a semente se deteriora, com a 

consequente perda do vigor, também é usado com sucesso para 

avaliar o vigor de sementes de várias espéCies, entre as 

quais, o milho (MARCOS FILHO et all1 1987). 

CHRISTENBURY a BUCHELE (1977) desenvolveram uma 

técnica para medir a danificação mecânica em sementes como 

as de milho, que InclUi a apllcaç~o de uma solução reagente 

à amostra de sementes. A soluç~o reage seletivamente com as 

porções danificadas da semente, formando áreas 

fluorescentes com a proteína. A amostra é exposta à luz 

ultra-violeta e a fluorescência Induzida é medida. 
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3. MATERIAL E MtTODOS 

o presente trabalho foi conduzido no Serviço de 

Produç~o de Sementes de Campinas (SPS-CA) e LaboratÓrio 

Central de Sementes da Seç~o de Controle de Qualidade 

(SCQ), ambos do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes 

(DSMM) da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 

(CATI) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 

Estado de 

Análise 

(LAS/LAG) 

Queiroz" 

S~o Paulo, 

de Sementes 

da Escola 

(ESALQ) da 

em Campinas, SP, e no Laborat6rio de 

do Departamento de Agricultura 

Superior de Agricultura "Luiz de 

Universidade de S~o Paulo, em 

PiraCicaba, SP. 

3.1. Sementes utilizadas 

Foram utilizados 

híbrido duplo IAC-8222 

dois cultivares de milho 

e IAC-HMD-8214, que ser~o 

designados como A e B, respectivamente. 

As sementes, produzidas em campos de cooperação 

da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de 

S~o Paulo na safra 1986/87, foram colhidas e debulhadas 



mecanlcamen~e e subme~idas à secagem em ~errelro asfal~ado. 

3.2. Beneficiamento das sementes 

Realizado no Serviço de Produção de Semen~es de 

Campinas, compreendeu as seguln~es etapas: 

As semen~es foram recebidas ensacadas. O lo~e 

de semen~es de cada cultivar foi div1dido em qua~ro 

sublo~es que, beneficiados separadamen~e,passaram a 

constl~ulr as quatro repetições. 

As sementes do cultivar lAC-8222 foram colhidas 

em maio e beneficiadas em Junho de 1987. O lote de semen~es 

pesou aproxlmadamen~e 10.800 kg e gerou, apÓs a sua 

divisão, sublo~es com pesos aproximados de 2.700 kg. 

As sementes do cultivar lAC-HMD-8214 foram 

colhidas e beneficiadas em Julho de 1987. O lote de 

semen~es pesou aproxlmadamen~e 10.000 kg e gerou, apÓs a 

sua divislo, sublotes com pesos aproximados de 2.500 kg. 



23 

3.2.2. Pré-limpeza 

TipO 2, 

Realizada em m~quina de ar e peneiras D'Andrea 

com 4 peneiras e com ro~aç~o do excên~rlco de 350 

rpm, ado~ando uma al1men~aç~o de, aproxlmadamen~e, 2.500 a 

2.700 kg de semen~es/h. 

A m~quina de ar e peneiras, acoplada a uma 

coluna de ar D'Andrea, com ro~aç!o do ven~11ador de 800 

rpm, realizou separações, com cinco pon~os de descarga de 

semen~es: 

a) semen~es re~ldaB pela peneira 2& (deBcar~e): 

b) semen~es re~idag pela peneira 22 (ma~erialg 

rela~ivos às peneiras 22, 23, 24 e 25); 

c) semen~es re~ldas pela peneira 18 (ma~erlais 

relativos às penetras 18, 19, 20 e 21); 

d) material que passou através da peneira 18 

(fundo-descar~e); 

e) ma~erlal proveniente da ven~11aç~o 

(descarte). 

3.2.3. Limpeza 

As sementes re~ldas pela peneira 22 e as 

re~idas pela peneira 18 foram conduzidas separadamen~e a 

duas mesas gravitacl0nalg BIasi, tipo CS-750, para a 

separaç!o das sementes quanto ao peso específlco. As 
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sementes foram separadas em frações leves e pesadas. N1::io 

houve separaç1::io de frações 1 nt.er"med 1 ár 1 as : 

a) fraç'ão pesada das sementes retidas pela 

peneira 18; 

b) fraç"ão leve das sement.es retidas pela 

peneira 18 (descart.e) ; 

c) fraç1::io pesada das sementes retidas pela 

peneira 22 

d) fl~aç~o 1 t~ve das sel'ilentes 1'"et 1 das pela 

peneira 22 (descarte). 

3.2.4. Class1ficaç~o por largura e espessura 

As frações pesadas das sementes retidas pela 

peneira 18 e das sement.es retidas pela peneira 22 foram 

levadas à mesma moega de ai lmentaç~o da máquina de ar e 

peneiras BiasI, tipo Cl008, com alto peneiras. 

As peneiras util1zadas obedeceram à seguint.e 

sequência: 

a) peneira 17x3/4 (criVOS com 17/&4 de polegada 

de largura por 3/4 de polegada de comprimento); 

b) peneira 24 (crivos com 24/&4 de polegada de 

d i ãmetro) : 

c) peneira 23 (crivos com 23/&4 de polegada de 

d 1 ~metro) : 

d) peneira 22 (crivos com 22/&4 de polegada de 



di ãmet.ro) : 

e} peneira 15x3/4 (crivos com 15/64 de polegada 

de largura por 3/4 de polegada de compriment.o); 

f) peneira 21 (crivos com 21/64 de polegada de 

d 1 ãmet.ro) : 

g> peneira 20 (crivos com 20/64 de polegada de 

d 1 ãmet.ro) . 

h) peneira 18 (crivos com 18/64 de polegada de 

di ãmet.ro) . 

A máquina de 

classificação das sement.es, 

descarga de sement.es: 

ar e peneiras 

apresent.ando sete 

efetuou a 

pont.os de 

a) sementes redondas retidas pela peneira 

15x3/4, const.ituindo descarte; 

b) sementes redondas ret.idas pela peneira 

17x3/4, constituindo descarte: 

c) sementes retidas pela peneira 18, 

constituindo descarte; 

d) sement.es retidas pelas peneiras 20 e 21, 

descarregadas no mesmo ponto e consideradas como penetra 

20: 

e) sement.es retidas pelas peneiras 22 e 23, 

descarregadas no mesmo ponto e consideradas como peneira 

22; 

f) sementes retidas pela peneira 24; 

material provenlenLe da ventilação, 



constituindo descarte. 

3.2.5. Cla6s1flcaç~o por comprimento 

As sementes das peneiras 20 e 22 foram passadas 

em "trieur" D"Andrea, com rotaç~o dos cilindros alveolados 

de 17 rpm, para a sua separaç~o pelo comprimento, sendo 

descarregadas em quatro pontos! 

a) sernentes curt..as de penei r-a 20: 

b) sementes longas de peneira 20: 

c) semen tt~S cur-tas de pene ll~a 22: 

d) sementes longas de peneira 22. 

3.2.6. Tratamento químico 

As sementes das peneiras 20 (curtas e longas), 

22(curtas e longas) e 24 passaram apenas por tratamento com 

produto insetiCida, tendo sido usado o K-O-BIOL na dosagem 

de 80 ml do produto para 3 litros de égua, na dose de 3 ml 

da soluçtio por qu i 1 Ogl~ ama de sementes.Fol utilizado 

tratador de sementes do tipo M1st-o-mattc, construído no 

próprio SerViço de Produç~o de Sementes de Campinas. 

O transporte das sementes em toda a linha de 

beneficiamento foi 

caçamba. 

realizado através de elevadores de 

O diagrama do fluxo de sementes durante o 



benefiCiamento, indicando os pontos de descarga das 

sementes, acna-se I lustrado na Flgura 1. 

3.3. Coleta das amostras de sementes 

Duran'te o benefiCiamento de cada subiote, que 

durou aprOXImadamente 1 hora, as sementes foram coletadas a 

intervalos de 15 11'11 nutos , tendo sido ret~lradas 4 

subamostras de cada um dos 2S pontos de coleta, 

constltuiram os tratamentos para cada cultivar em estudo 

(Tabela 1). 

As subamostras de sement.es coletadas em cada 

ponto foram homogenelzadas manualmente em um recipiente 

plástICO, embaladas ern sacos de p8pel multlfol lado com 

cap-3Clàade de 5 kg e Identificadas. A segUir, foram 

submetIdas a um expurgo com fosfina e transferidas para o 

LAS/LAG, em Piracicaba. 

3.4. Preparo das sementes 

No LAS/LAG , as sementes e os descartes que n~o 

haviam passado pela etaDa , de tratamento químICO 

com inset1cida K-O-B10L, na dosagem 

de 80 ml do produto por litro de água e na dose de 3 ml da 

solução por qUIlograma de sementes. 
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Figura 1 - Diagrama do fluxo de benefiCIamento de sementes 
Indicando a numeração Centre paren"teses) rela"tiva aos 
tratamentos obtidos. 



Tabela 1 - Síntese dos tratamentos a que fo~am submet1das 

as sementes dos dOis cultlva~es de rol lho. 

TRATAMENTOS 

Núme~o Disc~imínaç~o 

1 Recepçâo 
2 Pré-limpeza - peneira? 25 - descarte 
3 Pré-limpeza - peneira ~ 22 (22, 23, 24 e 25) 
4 Pré-limpeza - peneira? 18 (18, 19, 20 e 21) 
5 Pré-limpeza (fundo) - descarte 
5 Pré-limpeza (ventl1açâo) - descarte 
7 Mesa gravltacional (P ~ 18)-fraçâo pesada 
8 Mesa gravitaclonal (P ? 18}-fraçâo leve-descarte 
9 Mesa gravitacional (P ? 22)-fraçâo pesada 

10 Mesa gravitacional (P ? 22)-fraçâo leve-descarte 
11 Classificaç~o por largura-peneira 15x3/4-descarte 
12 Classificaç~o por largura-peneira 17x3/4~descarte 
13 Classiflcaç~o por largura-peneira la-descarte 
14 Classificaç~o por largura-peneira 20 
15 Classificaç~o por largura-peneira 22 
15 Classlflcaç~o por largura-peneira 24 
17 Classificaç~o por largura (ventilaç~o) - descarte 
18 Classlficaç~o por comprimento - peneira 20 cu~ta 
19 Classificaç~o por comprimento - peneira 20 longa 
20 classlficaçào por comprimento - peneira 22 curta 
21 Classiflcaç~o por comprimento - peneira 22 longa 
22 Tratamento químiCO - peneira 20 curta 
23 Tratamento químico - peneira 20 longa 
24 Tratamento químico - peneira 22 curta 
25 Tratamento químico - peneira 22 longa 
25 Tratamento químico - peneira 24 



Cada amostra de sementes foi espalhada em 

camada delgada sobre um plástico estendido. A aplicaç~o do 

produto sobre as sementes foi feita com o auxílio de uma 

seringa hipodérmIca. A seguir, as sementes foram 

homogenelzadas dentro de um saco plástico, 

dlstrlbuiç~o do inseticida. 

para per-fei ta 

Após o tratamento, as amostras de sementes 

foram novamente embaladas em sacos de papel multifollado 

com capacidade de 5 kg e armazenadas em condições normais 

de ambiente do LAS/LAG, durante o período de testes de 

laborat6rio, realizado em duas épocas, de junho de 1987 a 

dezembro de 1987. As temoeraturas médias, bem como as 

méd1as das umidades relativas do ar, nesse período, est~o 

registradas na Tabela 2. 

3.5. Dete~m1nações de labo~at6rio 

As qualidades física e fiSiol6gica das sementes 

foram avaliadas através das seguintes determinações: 

análise de pureza física, determlnaç~o do grau de 

umidade,testes de injúrias mecânicas (sementes quebradas, 

sementes trincadas, total de sementes danifIcadas), exame 

de sementes infestadas, peso de mil sementes, teste de 

germinaç~o e testes de 

germlnaç~o, envelhecimento 

de condutlvldade elétrica). 

Vigor (primeira contagem de 

acelerado, teste de frio, teste 



Os testes foram real ízados no LAS/LAG, com 

exceção da determInação do grau de umIdade e do peso de mil 

sementes, que foram realIzados no SCQ/DSMM. 

A determinação do grau de um1dade foi realizada 

imediatamente após o beneficIamento e coleta das sementes. 

A análise de pureza física, os testes de 

injúrias mecânicas e a determlnaç~o do peso de mil sementes 

foram real tzados apenas na primeira época da análise. 

Os testes de germinaç~o e vIgor e o exame de 

sementes infestadas foram realizados em duas épocas: a 

primeira, logo após o benefiCiamento, e a segunda, após 

quatro meses de armazenamento. 

O cultivar IAC-8222 foi avaliado em junho/julho 

e outubro/novembro de 1987 e o cultivar IAC-HMD-8214, em 

Julho/agoso e novembro/dezembro de 1987. 

3.5.1. Análise de pureza física 

Realizada em amostras de 500 g, segundo as 

prescrições contidas nas Regras para Análise de Sementes 

(BRASIL, Ministério da Agrlcultura, 1980). 



Tabela 2 - Tempera~ura8 média, máxima e mínlma (o C) e 

umldade rela~iva do ar (%): valores médios dos 

decêndlos no período de Junho de 1987 a dezem-

bro de 1987, no amblen~e de armazenamen~o das 

semen~es de milho. Piracicaba, 1987. 

----------------------------------------------------------

TEMPERATURAS ( ,,, C) UMIDADE 
DECÊNDIOS MÉDIA MÁXIMA MíNIMA RELATIVA (%) 

----------------------------------------------------------

01 a 10/06/87 18.2 20.4 15.0 75.4 
11 a 20/06/87 16.4 18.8 13.8 70.2 
21 a 30/06/87 15.1 17.9 12.2 70.0 

01 a 10/07/87 18.8 21 .. 5 15.6 67.0 
11 a 20/07/87 20.7 23.5 17.1 65.0 
21 a 31/07/87 19.7 23.0 15.9 61.0 

01 a 10/08/87 16.1 18.9 12.7 61.1 
11 a 20/08/87 21. 5 24.7 17.5 57.7 
21 a 31/08/87 20.3 22.2 16.5 58.6 

01 a 10/09/87 20.8 23.6 17.4 63.0 
11 a 20/09/87 20.4 23.5 18.6 69.6 
21 a 30/09/87 19.3 22.1 16.7 66.4 

01 a 10/10/87 21.7 24.6 19.0 64.3 
11 a 20/10/87 24.6 27.3 22.6 62.5 
21 a 31/10/87 24.1 2S.3 21 .8 64.3 

01 a 10/11/87 25.4 27.9 22.6 56.1 
11 a 20/11/87 25.2 27.7 22.S 63.3 
21 a 30/11/87 25.9 27.6 23.7 63.3 

01 a 10/12/87 25.4 27.3 23.6 68.8 
11 a 20/12/87 25.4 27.1 23.2 67.5 
21 a 31/12/87 24.5 27.2 23.3 66.6 

---------------------------------------------------------, 



3.5.2. Determinação do grau de umidade 

Determinado pelo método da estufa, a 105o C, 

durante 24 horas, com duas repetições para cada amostra, 

conforme metodologia prescrita pelas Regras para Análise de 

Sementes (BRASIL, Mlnistér10 da Agricultura, 1980). 

3.5.3. Testes de 1nJúria mecânica 

A. Sementes quebradas 

Realizado Juntamente com a anál lse de pureza 

física, constou da determinação do peso das sementes 

quebradas, conSiderando-se como quebrada qualquer fração de 

semente encontrada na amostra. Os resultados foram 

expressos em porcentagem de sementes quebradas por amostra 

(GONÇALVES, 1981). 

B. Sementes trlncadas (Coloraç~o com tIntura 

1odo) 

Real1zado conforme metodologia descrita por 

MARCOS FILHO et a111 (1987). Para cada repetição dos 
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~ra~amen~os f01 u~illzada uma amos~ra de 100 semen~es, 

aparentemen~e íntegras, retlradas ap6s a análise de pureza 

física. As amos~ras foram colocadas em con~ac~o com uma 

solução de ~jn~ura lodo a 4%, duran~e 5 minutos, 

cons~atando-se a presença de tr1ncas nas semen~es pela 

formação de coloração azul. Os resultados foram expressos 

em porcentagem de sementes trlncadas por amos~ra. 

C. Total de sementes danIfIcadas 

A porcentagem de sementes trincadas somada à 

porcentagem de sementes quebradas resultou na porcentagem 
,l; .• 

total de semen~es danificadas por amostra. 

3.5.4. Exame de semen~es infes~adas 

Realizado com uma amostra de 100 sementes para 

cada repetição dos ~ratamentos. As sementes foram imersas 

em água, durante aproximadamente 24 horas, para facilitar o 

corte das mesmas. Ap6s esse período, foram secclonadas 

longitudinalmente e examinadas internamente, considerando-

se atacadas aquelas em que foi constatada a presença de 

ovo, lagarta, pupa, inseto adul~o ou orifício de saída do 

lnse~o.conforme as prescrlç~es das Regras para Análise de 

Sementes (BRASIL, MinistériO da Agricultura, 1980). 
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3.5.5. Peso de mil sementes 

Realizado com a u~lllzação de sementes puras 

provenientes da análise de pureza física, conforme 

prescrIções das Regras para Análise de Sementes (BRAS1L, 

Ministério da Agricultura, 1980). 

3.5.6. Teste de germlnaç~o 

Realizado com duas subamostras de 50 sementes 

para cada repetição dos tra~amen~os, em germlnador regulado 

para uma temperatura constante de 30°C. Como substra~o, foí 

util izado o papel Germitest, em forma de rolo, umedeCido 

com Uma quantidade de égua eqUivalente a 2,5 vezes o peso 

do papel. As contagens foram efetuadas no quarto e sétimo 

dIas após a instalação do teste, conforme as prescrições 

contidas nas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 

Ministério da AgrIcultura, 1980). 

3.5.7. Testes de vigor 

A. Primeira contagem da germinação 

Realizada Juntamente com o teste de germinação, 

constou do ~e91stro da porcentagem de pl8ntulas normaIs 

verificada no quarto dia após a instalação do teste, 
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conforme metodologla descrIta por MARCOS FILHO et alli 

(1987). 

B. EnvelheCimento acelerado 

Realizado com duas subamostras de 50 sementes 

para cada repetiç~o dos tratamentos. As sementes das duas 

subamostras foram distribuídas sobre uma bandeja de tela de 

alumínio fixada no Interior de uma caixa "gerbox" contendo 

40 ml de água. Os "gerbox", 1 evados a U.!lla incubadora 

regulada à temperatura de 42 o C, funcionaram como uma miní-

câmara de envelhecimento, de acordo com a metodologia 

descrita por MARCOS FILHO et all1 (1987). Ap6s uma 

permanênCIa de 96 horas na incubadora, as sementes foram 

colocadas para germinar, conforme o descrito no item 3.5.3. 

A contagem do número de plântulas normais foi realizada no 

quarto dia ap6s a lnstalaç~o dos testes no germlnador. 

C. Teste de frio 

Rea 1 i zado de acordo com a metodologia 

alternativa proposta por LOEFFLER et alij~, citados por 

MARCOS FILHO et a 1 i 1 (1987). Foram utilizadas duas 

J.L. i BURRIS,J.S. Compar:son of 
two cold t2st procEdur25 ~or US2 In maiz2 ar~ing 
~;,tu,ci les. 8eed ,'"cifl'rlce ('iJ. TechnoloBY, 13(3): é/.":,3--658 , 



subamostras de 50 sementes para cada repetição dos 

tratamentos. Às sementes roram d1strlbuídas em papel 

Germltest, em forma de rolo, umedecido com uma quantidade 

de água equIvalente a 2.5 vezes o peso do papel, da mesma 

maneIra efetuada no teste padrão de germ1nação. Os rolos 

foram colocados no interIor de caixas plásticas que, após 

tampadas e vedadas com r1ta adesiva, roram mantIdas em 

c!mara regulada a 10=C durante 7 dias. Após esse período, 

as calxas foram abertas e os rolos foram transferidos para 

germinador regulado para uma temperatura constante de 30a C. 

Àpós 4 dias de permanência dos testes no germinador, fOI 

realizada a contagem do n~mero de pl!ntulas normaIs. 

D. Teste de condut1vldade elétrica 

Rea 1 i zado conforme metodologIa descrita por 

MARCOS FILHO et a 1 i i (1987). Para cada repetlção dos 

tl~ atamentos fOI utd 1 izada Uma amostra de 25 

sementes,préviamente escolhidas, para e 1 i m 1 n ar aquelas que 

apresentavam-se daniricadas. As amostras foram pesadas 

(preCIsão de 0.01 g) , colocadas em copos de plástlco 

". 
contendo 75 ml de água destllada e levadas a um germlnador 

regulado para 20 o C, onde permaneceram por 24 horas. Após 

esse período, cada repetIção foi agltada suavemente e a 

condutlvidade da solução determInada através de 

condutlvfmetro, sendo calculada a condutlvldade de cada 



amos~ra em umhos/g de semen~es. 

3.6. Procedimen~o es~a~ís~ico 

o dellneafuen~o U~1 l1zado fOI O 1 n ~e 1 r- alilen te 

casual izado, com 4 repetições, sendo as análises de 

variãncla realizadas separadamen~e para cada cul~ivar, cada 

teste e cada época, de acordo com o esquema apresen~ado na 

Tabela 3. Os dados corresponden~es às porcen~agens de 

pureza, germinação, primeira con~agem de germinação, 

enve)heclmen~o acelerado, ~este de friO, sementes 

quebradas, semen~es ~r1ncadas e total de sementes 

danificadas foram tansfor-n)ados em arc sen\JPorcen~agem/l00, 

enquan~o que os dados de condutlvldade elétrica e peso de 

mil semen~es não sofreram ~ransformações. Os dados 

correspondentes à de~erminação do grau de umidade e exame 

de semen~es lnfes~adas não foram analisados 

es~atlstlcamen~e. 

As médias foram comparadas pelo Teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabllidade, ob~endo-se a diferença 

mínlma signlfica~íva (d.m.s.). 

Nas ~abelas, foram expressas as médias reais 

ob~ldas para cada ~ra~amen~o, nos diferen~es testes. 

A anál ise es~atístlca foi realizada no Centro 

de Informá~lça da Agricultura C I AGR I , da ESALQ, em 

Plr-aclcaba. 
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Tabela 3 - Esquema da anái lse dp varl§ncla dos dados obtl-

dos nas determInações de laborat6rl0. 

CAUSAS DE VARIAÇÃO GRAUS DE LIBERDADE 

Tratamentos 25 

Resíduo 78 

Total 103 
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4. RESULTADOS 

4.1. Cult.ivar A 

Os valores de F para efeit.o de t.ratamentos nas 

det.erminações de laboratório, realizadas unicamente na 

primeira época de análise, s~o apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4- Clllt ivar A - Valores de F para efeito de tratailientos nas deteninações de laboratório 

realizadas unicamente na primeira época de análise. 

DETERMINAÇõES 

Aná li se de pureza 

Seientes quebradas 

Sementes trincadas 

Total de sementes danificadas 

Peso de mil sementes 

li Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

-----------

VALORES DE F 

280.3057 f 

365.2592 f 

7.4764 * 
23.3735 I 

1220.2846 li 
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Tabela 5 - Cultivar A - Médias obtidas para o eieíto de tratamentos e coericientes de variação das diversas 

determinaçôes: anál i se de pureza {AP}, S€lllentes quebradas (SQ), s€lentes tr íneadas (Sn. total de 

sementes danificadas (TSI), peso de lIlil sementes (PMS). 

TRATAl'IENTOS AP CO ST (%) TSO m PMS (g) 

LReeepção 93.19 j 8.9 c 8.6 ahc 17.6 bc 232.6 k 
2.Pré-limpeza(P ~ 26)-Descarte 97.88 gli 1.7 gh j 7.3 abca 9.1 rghij 372.6 b 
3.Pré-} illlPeza(P }/22} 99.68 de 2.2.e/g 8.6 abc 10.8 €tghi 296.3 T 
4.Pré-lilllpeza(P » 18) 98.20 gh 5.2 d 6.1 abcae 11.4 cdetgh i 233.6 jk 
5.?ré-lilllpeza (Fllndo}-Descarte 72.83 1 31.2 a 1.7 i 32.9 a 160.3 o 
6,Pré-limpeza {Vent.)-Descarte 87.55 k 13.2 b 3.9 cdet 17.2 bcd 169.8 fi 

7.Mesa CP }, 18) 99.93 abcde 2.0 ergh 8.4 abe 10.5 etghi 262.8 j 

a.Mesa CP ~ t8)-Descarte 97.08 h 10.1 c 10.2 a 20.3 b 200.3 I 

9.Mesa (P ), 22) 100.0 a 1.3 hi 6.2 abco 7.5 ghij 327.6 d 
10.l1esa CP ~ 22)-Descarte 98.88 rg 5.7 d 9.2 abc 14.9 bcdet 263.7 j 

lLClas.l1argllra (P-15;{3!4)-Descarte 99.81 bcde 1. 9 rgh 2.7 dd 4.7 j 275.1 h 
12.Clas.l1argura (P-i7x3!4 )-Descarte 99.98 ahc 0.5 j 5.9 abcde 6.5 ij 417.8 a 
i3.Clas./largura (P-t8)-Descarte 99.56 et 5.6 d 4.0 cder 9.8 erghi 215.6 1 
14.Clas./largura (P-20) 99.70 de 3.1 e 9.4 aoe 12.5 cderg 242.3 j 
i5.Clas./largura (P-22) 100.00 a 1.3 hi 9.7 ab 10.8 eighi 304.7 ei 
16.C1as./largura (P-24) 99.99 ab '.9 ij 5.7 abcde! 6.7 hij 342.4 c 
17.Clas./largura {Veot. H)escarte 95.41 i 13.3 h 1.9 €t 15.3 bcd 205.8 • 
i8.Clas.!coIllPrimento (P-20C) 99.84 abcd€ 2.8 €'i 4.1 bcder 7.0 hij 234.1 jk 
i9.Clas./comprimento (P-20L) 99.89 abcde 2.2 €tg 4.9 abcdet 7.3 ghij 275.3 h 
20.Clas./colprimento (P-22C) 100.00 a 1.9 rgh 7.7 abc 9.7 etghi 304.8 ei 
2i.Clas./comprimento (P-22L) 99.96 abcd 1.6 gh i 9.7 ao H.3 cddghi 323.1 d 
22.Trataillento químico (P-20C) 99.71 de 3.1 € 5.2 abedet 8.3 ghij 233.8 jk 
23.Tratameoto quimico (P-20L) 99.73 cde 2. í €fgh 6.4 abcd 8.6 ghij 273.3 h 
24.Tratame!lto químico (P-22C) 99.76 cde 1.8 gh 10.0 a 11.8 cdetgh 286.4 9 
25.Tratamento químiCO (P-22U 99.88 abcde •• 9 ij 6.3 abcd 7.3 ghij 308.4 e 
26.Tratall!eoto químico (P-24) 99.83 bcde 1.7 ghi 9.7 a 11.2 derghi 323.1 d 
-----------------------------------------,-----------------------------------------------------------------

CaV. % 1.034 6.i74 16.312 9.912 1.271 

Na mesma coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tuke!j ao nível de 5% 

de probabílidade. 
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Na tabela 5 são apresentadas as médias obtidas 

para os tratamentos nas determInações de pureza, sementes 

quebradas, sementes trlncadas, total de sementes 

danIficadas e peso de mi 1 sementes. 

Na análise de pureza, na fase de pré-limpeza, 

a major porcentagem de pureza foi apresentada pelas 

sementes maJores 

porcentagem pelas 

ou 19uals 

sementes do 

à penelra 22 e a menor 

fundo. Na fase de limpeza, 

as sementes maJores ou iguais às peneiras 18 e 22 

apresentaram porcentagens de pureza semelhantes entre si e 

superiores às dos seus respectivos descartes. 

Na fase de claSSIficação por largura, as 

sementes de peneira 22 apresentaram a maior porcentagem de 

pureza, semelhante apenas às das sementes de peneiras 

17x3/4 e 24, sendo que, a menor porcentagem de pureza foi 

apresentada pelas sementes da ventilação. 

Nas fases de classificação por comprimento e 

tratamento químico, não houve diferenças significativas 

entre os tratamentos. 

Na sequêncla do beneficiamento, as sementes 

maJores ou iguais às peneIras 18 e 22 apresentaram maiores 

porcentagens de 

de pré-limpeza. 

pureza na fase de llmpeza do que na fase 

As sementes de peneIras 20, 22 e 24 

apresentaram pureza semelhante nas diversas fases do 

benefICIamento. Apenas as sementes curtas de peneira 22 

apresentaram pureza menor na fase de tratamento químJco do 



que nas fases de classificação por largura e por 

comprlment-o. 

Todos os t-rat-ament-os referent-es às sement-es de 

peneiras 20, 22 e 24, normalment-e comerclallzadas, 

apresentaram porcent-agens de pureza majores do que as 

sement-es da recepção. Com relação aos descart-es, apenas as 

sement-es do fundo e da vent-ilação, na fase de pré-lImpeza, 

apresentaram pureza Inferior à das sement-es da recepção. 

As sement-es dos demais descart-es apresentaram porcent-agens 

de pureza superIores. 

Na det-ermlnação de sement-es quebradas, na fase 

de pré-lImpeza, as sement-es maiores ou iguaIs às peneiras 

26 e 22 apresentaram as menores porcent-agens de semen~es 

quebradas.Na fase de llmpeza, as sement-es maiores ou 

iguaIs às peneiras 18 e 22 apresent-aram porcentagens de 

sementes quebradas semelhant-es ent-re SI e menores do que 

as dos seus respect-ivos descart-es. 

Na fase de classificação por 1 argura, as 

sement-es da vent-ilação apresent-aram a maior porcent-agem de 

sement-es quebradas. As sement-es redondas de peneira 17x3/4 

apresent-aram a menor porcent-agem, semelhant-e apenas à das 

sementes de peneIra 24. As sement-es de peneira 22 

apresentaram porcent-agem de sement-es quebradas semelhant-e 

às das sement-es de peneiras 15x3/4 e 24, mas inferIor à 

das sement-es de penelra 20. Est-as, por sua vez, 

apresent-aram menor porcent.agem de sement-es quebradas do 
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que as semen~es de peneira 18. 

Na fase de classlficaç~o por comprimen~o, as 

semen~es longas de peneIra 22 apresen~aram a malor 

porcentagem de sementes quebradas, embora, 

estatistIcamente superIor, 

de peneira 20. 

apenas, à das semen~es curtas 

Na fase de ~ratamen~o químico, as sementes 

cur~as de peneIra 20 apresen~aram a maior porcen~agem de 

semen~es quebradas, semelhan~e apenas à das sementes 

longas de peneira 20. As semen~es longas de peneIra 22 

apresentaram a menor porcentagem de semen~es quebradas, 

semelhante apenas à das semen~es de peneira 24. 

Na sequêncla do beneflciamen~o, as sementes 

maiores ou Iguais às peneIras 22 e 18 apresen~aram menores 

porcen~agens de semen~es quebradas na fase de limpeza do 

que na fase de pré-lImpeza. As semen~es de peneiras 20, 22 

e 24 apresen~aram porcen~agens de semen~es quebradas 

semelhan~es, nas diferentes fases do beneficlamen~o. 

Todos os tratamentos referentes às sementes de 

peneIras 20, 22 e 24 apresentaram porcen~agens de semen~es 

quebradas menores do que a das semen~es da recepç~o. Dos 

~ratamentos referentes aos descar~es, as sementes dos 

tra~amentos 5, b e 17 apresentaram porcentagens de 

sementes quebradas malores do que a das sementes da 

recepç~o.Os ~emais ~ratamentos apresentaram porcentagens 

menores. 



Na de~ermlnaç~o de semen~es ~rincadas, na fase 

de pré-] í mpeza, as semen~es do fundo apresentaram a menor 

porcentagem de semen~es trlncadas. Na fase de limpeza, n~o 

houve dIferenças signIfIcatIvas en~re OS ~ratamentos. 

Na fase de classlflcaç~o por largura, as 

sementes de peneIra 22 apresentaram a maIor porcentagem de 

sementes trincadas, embora semelhante às das semen~es de 

peneiras 17x3/4, 20 e 24. As sementes de peneira 15x3/4 

apresentaram a menor porcentagem de sementes trlncadas, 

semelhan~e, apenas, às das sementes de peneiras 17x3/4, 

18, 24 e da ventilação. 

Nas fases de clasSificação por comprlmen~o e 

tratamen~o químico, não houve diferenças signifIcativas 

entre os tratamentos. 

Na sequêncla do beneficiamento, as sementes 

das diferentes peneiras também não apresentaram dIferenças 

signIficativas de uma fase para outra. 

Todos os tratamentos referentes às semen~es de 

peneiras 20, 22 e 24 apresentaram porcentagens de sementes 

trincadas semelhantes à das sementes da recepç~o. Dos 

tratamentos referentes aos descartes, apenas os 

tratamentos 5, 1 1 e 17 apresentaram porcentagens de 

sementes menores do que a das sementes da recepç~o. Os 

demais tratamentos apresentaram compor~amento semelhan~e 

ao do ~ratamento 1. 

Na det.ermlnação do total de sement.es 
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danificadas, na fase de pré-llmpeza, as semen~es do fundo 

apresentaram o maior índice de sementes danificadas. Em 

valores absolutos, as sementes maIores ou iguais à peneira 

2S apresentaram o menor 

embora, estatlstlcamente, 

índice de semen~es danificadas, 

Igual aos das sementes maiores 

ou iguais às peneIras 18 e 22. 

Na fase de limpeza, as sementes maIores ou 

iguais às peneiras 18 e 22 apresentaram totais de sementes 

danifIcadas semelhantes entre si e inferIores aos dos seus 

respectiVOS descar~es. 

Na fase de classificação por largura, as 

sementes redondas de peneira 15x3/4 apresen~aram o menor 

índice de sementes danlflcadas, semelhan~e apenas aos das 

sementes de peneiras 17x3/4 e 24. As semen~es da 

ventilação apresen~aram o maIor to~al de semen~es 

danificadas, semelhan~e apenas ao das semen~es de peneira 

20. 

Nas fases de classificação por comprimento e 

~ratamento químico, não houve diferenças significativas 

entre os tratamentos. 

Na sequência do benefIciamento, as sementes de 

peneIra 20 apresentaram maior total de sementes 

danificadas, na fase de classificação por largura, do que 

as sementes curtas de peneira 20,na fase de classificação 

por comprlme~to. As semen~es das demais peneiras não 

apresentaram diferenças sIgnificativas de uma fase para 
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outra. 

Dos tratamentos referentes às sementes de 

peneiras 20, 22 e 24, as sementes dos tratamentos 14, 21 e 

24 apresentaram totaJS de sementes danificadas semelhantes 

ao das sementes da 

apresentaram resultados 

recepç~o.Os demaIS 

inferlores. Com 

tratamentos 

relaç~o aos 

descartes, apenas as sementes do tratamento 5 apresentaram 

total de sementes danificadas maior do que o das sementes 

da recepç~o. As sementes dos tratamentos 2, 11, 12 e 13 

apresentaram resultados inferiores: enquanto os 

tratamentos 5, 10 e 17 foram semelhantes ao tratamento 1. 

Na determlnaç~o do peso de mil sementes, os 

pesos obtidos foram proporcIonais ao tamanho das sementes, 

em todas as fases do beneficiamento. As sementes redondas 

de peneira 17x3/4 apresentaram o maior peso, superior ao 

das sementes de peneIra 24. As sementes redondas de 

peneIra 15x3/4 apresentaram peso maior do que o das 

sementes de peneiras 18 e 20, na fase de classíficaç~o por 

largura. As sementes dos tratamentos 5, Ó e 17 (descartes 

de fundo e ventllaç~o) apresentaram os menores pesos. 

Na sequêncla do benefIciamento, as sementes 

maiores ou iguaIS às peneiras 18 e 22 apresentaram pesos 

maiores na fase de limpeza do que na fase de pré-lImpeza. 

As sementes longas de peneIras 20 e 22, nas fases de 

classlficaç~o por comprlmento e tratamento químiCO, 

apresentaram pesos superlores aos das sementes de peneIras 



20 e 22, na fase de classificação por largura. As sementes 

curt.as e longas de peneira 22 apresentaram, na fase de 

t.rat.amento químico, peso inferior ao apresentado na fase 

de classificação por comprImento. Também as sementes de 

peneira 24 apresent.aram, na rase de trat.amento químico, 

peso lnferlor ao apresentado na fase de claSSificação por 

largura. 

Todos os tratamentos referentes às sementes de 

peneiras 20, 22 e 24 apresentaram pesos superiores ao das 

sementes da recepção, com exceção das sementes curtas de 

peneira 20, que apresentaram pesos semelhantes ao das 

sement.es do tratamento 1. Dos t.rat.amentos referentes aos 
.\., 

descart.es, as sementes dos tratamentos 2, 10, 11 e 12 

apresentaram pesos superiores, enquanto as sementes dos 

tratament.os 5, 6, 8, 13 e 17 apresentaram pesos inferiores 

ao das sementes da recepção. 

Os valores de F para efeito de tratamentos nas 

determinações de laborat.órlo realizadas nas duas épocas de 

análise são apresentados na Tabela 6. 

Na tabela 7 são apresent.adas as médias obt.idas 

para os trat.ament.os nos test.es de germinação e de vigor 

(pr"l me i r a cont.agem de germlnação, envelheciment.o 

acelerado, friO e condut.lvldade elétrlca),real izados na 

pr i me i r a époc a . 



Tabela 6- Cultivar A - Valores de F para efeito de trata~entos nas determinações de laboratório 

real izadas nas duas épocas de análise. 

VALORES DE F 
DETERMINAÇôES 

ia. ÉPOCA 2a. ÉPOCA 

Teste de gerlina~ão 10.2921 * 28.121.7 * 

Primeira contagem de germinação 10.1013 * 29.7598 I 

Envelhecimento acelerado 10.9537 li 25.5392 I 

Teste de frio 10.8740 11 20.2773 * 

Condutividade elétrica 7.2168 li 18.9305 li 

* Signiiicativo ao nível de 17. de probabil idade. 

4'=;' 

No teste de germlnação, na fase de pré-

limpeza, as sementes malores ou iguais à peneira 25 

apresentaram a maior porcentagem de germinação, em valores 

absolutos, embora estatisticamente semelhante à das 

sementes malores ou 19uals às penelras 22 e 18. As 

sementes da ventilação apresentaram a menor porcentagem de 

germlnação. 



Tabela 7 - Cultivar A - Primeira época - Médias obtidas para deito de tratamentos e coeiicientes de variação 

das diversas deterlina~ões: teste de gerlllina~âo (16), primeira contagem de gerlina~ão (PCG), 

envelhecimento acelerado (EM, teste de frio nF), condutividade elétrica (CD. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- -----
TRATAMENTOS T6 m PCG (!) EA (!) Tf m CE (ulhos/g) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i.Recepção 78.7 bcdefg 75.1 bedeig 67.5 abcd 70.8 de 11.11 bcdetg 
2.Pré-limpeza(P h 2b)-Desearte 85.9 acede 82.6 abcde 69.4 abed 84.5 abe 7.82 fg 
3.?ré-limpeza(P h 22) 81.5 abedei!) 79.5 abedefg 77.4 ab 83.8 abe 8.66 cdeis 
4.PnH impeza (P h i8) 74.5 ederg 71.3 eder:;; 61.8 bedef 66.7 e 14.07 ah 
5.Pré-limpeza (Fundo)-Desearte 71.2 19 68.1 f9h 41.2 ig 65.4 e 15.48 a 
6.Pré-lilllpeza (Vent.)-Desearte 54.5 h 66.5 11 40.7 9 67.6 e 12.45 abcoe 
7.Mesa (P ), 18l 82.7 abcdef 82.2 abcd 68.7 abco 81.0 abco 12.84 abc 
B.~esa CP ~ t8)-Descarte 72.8 eig 68.4 f9h 65.3 aocde 66.3 e 12.35 abcde 
9.ilesa CP }, 22} S8.8 ab 87.6 a 70.8 aoc 88.3 a 8.76 edetg 

i0.Mesa CP > 22)-Desearte 78.1 oeder9 73.5 hcdetg 72.2 aoe 75.6 bede 10.95 bcáef9 
ii.Clas./largura (P-i5x3/4)-Descarte 79.6 abederg 76.4 abcdefg 70.1 abcá 81.1 abeá 10.26 bcdet9 
12.Clas./largura (P-17x3/4)-Descarte 86.6 aoed 8i.5 ibcdel 70.2 ahe 83.1 abc 7.59 9 
13.Clas.llargura (P-lSI-Descarte 73.3 eis 72.8 hedetg 52.8 cdeig 76.8 bede 11..68 abcdeis 
14.Clas./largura (P-20) 74.1 cdei9 69.3 eis 71.0 abe 82.4 abcd 11..84 abcdd 
15.Clas.l1arsura (P-22) 86.5 abcá 85.2 ah 67.7 abcd 81.4 abcd 8.51 deig 
16.Clas./largura (P-24) 81.9 aoede! 81.2 aocde[ 82.8 a 85.1 ahc 8.24 etg 
17.Clas./largura (Uent.)-Desearte 67.8 gh 53.3 gh 49.7 deis 65.3 e 12.ót aoed 
iB.Clas./co~prímento (P-20C) 77.1 bcdetg 74.6 ecdeig 46.7 dg 76.8 beoe 11.e7 bcdeis 
i9.Clas./comprimento (P-20L) 73.8 derg 70.0 defs 77. i ab 77.4 bede 8.69 cdefg 
20.Clas./comprimento (P-22C) 83.4 abede! 81.3 abcdet 79.5 ao 83.3 abc 8.98 cdeis 
21.Clas./coiPrimento (P-22L} 84.6 abcdet 81.2 abcdef 78.4 ao 80.8 abco 8.21 erg 
22.Tratamento químiCO (P-20C) 82.7 abcder 76.4 abecter9 63.t bcde 75.0 ede 9.33 edeis 
23.Trataruento quílico (P-20L) 87.9 ab 82.9 abcd 73.0 ab 83.7 abc 9.23 cddg 
24.Tratamento químiCO (P-22Cl 86.B aoc 83.6 abc 45.4 etg 86.0 aoc 8.97 coets 
25. Tratamento químiCO (P-22U 91.0 a 87.5 a 62.8 bcde 86.4 ao 8.25 dg 
26.Tratamento químico (P-24J 86.8 abc 84.6 ab 77.1 ab 84.8 ibc 9.51 cdei9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LU. %. 5.461 5.416 8.173 Ul11 15.248 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na lilesma coluna, médias seguidas por letras distintas dderelil entre si pelo teste de TUKe:l ao nível de 5% de 

probabi I idade 



Na fase de lImpeza, não houve dlferenças 

signlflcativas entre os tratamentos. Apenas as sementes do 

tratamento 8 apresentaram porcentagem de germinação menor 

do que a das sementes do tratamento 9. 

Na fase de classiflcação por 1 argura, as 

sementes de peneiras 17x3/4 e 22 apresentaram as maiores 

porcentagens de germinação, em valores absolutos, embora 

estatisticamente semelhantes às germinações das sementes 

de peneiras 15x3/4, 20 e 24. 

Nas fases de classificação por comprimento e 

tratamento químico não houve diferenças significativas 

entre os tratamentos; no entanto, em valores absolutos, as 
", 

sementes longas de peneira 22 apresentaram maior 

porcentagem de germinação. 

No caso do teste de germinação, é importante 

considerar os valores absolut.os, porque, embora a 

germinação de 85.8% das sement.es do tratamento 24 não 

diflra, estatIsticamente, da germinação de 82.7% 

dassementes do tratamento 22, esta germinação estaria 

abaIXO dos padrões estabeleCidos para a certificação de 

sementes. 

Na sequência do beneficiamento, as sementes 

das dlferentes peneIras não apresentaram diferenças 

significativas na porcentagem de germinação, de uma fase 

para outra. ,Apenas as sementes longas de peneira 20 

apresentaram porcentagem de germinação maior na fase de 



LraLamenLo químico do que na fase de classificação por 

comprlmenLo. 

Dos Lra~amenLos referenLes às sementes de 

peneiras 20, 22 e 24, apenas as sementes longas de peneira 

22 apresen~aram porcen~agem de germinação superior à das 

sementes da recepção; as sementes dos demais LraLamenLos 

apresentaram resulLados semelhanLes. Dos descarLes, apenas 

as semen~es da venL11ação, na fase de pré-limpeza, 

apresentaram germinação menor; as semenLes dos demais 

lratamenLos apresentaram comporLamenLo semelhante ao dàs 

sementes da recepção. 

Na primeira conLagem da germinação, na fase de 

pré-limpeza, as semenLes maiores ou iguais à peneira 26 

apresentaram o maior nível de vigor, porém, semelhanLe ao 

vIgor das sementes maiores ou iguais às peneiras 18 e 22. 

Na fase de limpeza, as frações pesadas das 

sementes maiores 

apresentaram vigor 

frações leves. 

ou iguais 

superior 

às peneiras 18 e 22 

ao das suas respecLivas 

Na fase de classificação por largura, as 

sementes de peneira 20 apresentaram, em valores absolutos, 

o menor nível de vigor, embora eSLatlsticamente inferior, 

apenas, ao das sementes de peneira 22. 

Nas fases de classificação por comprimento e 

tratamento químlco, não houve diferenças SignifIcativas 

entre os ~ratamenLos. 



Na sequêncla do beneficlamen~o, as sementes 

das dlferen~es penelras apresen~aram VIgor semelhante nas 

dIferentes fases; no entanto, as sementes longas de 

peneIra 20 apresentaram, na rase de tratamento químIco, 

VJgor malor do que as semen~es de peneIra 20, na fase de 

classlflcaç~o por largura. 

As sementes da maioria dos tratamen~os 

apresentaram VIgor semelhan~e ao das semen~es da recepç~o. 

Das semen~es de penelras 20, 22 e 24, apenas as sementes 

longas de peneira 22, na fase de tratamento químico, 

apresentaram VIgor major do que o das sementes da 

recepção. Dos descartes, apenas as sementes da ven~ilação, 

na fase de pré-limpeza, apresen~aram vlgor inferior ao das 

sementes da recepção. 

No tes~e de envelhecimento acelerado, na rase 

de pré-l i mpeza, o maior nível de vlgor foi apresentado 

pelas semen~es maiores ou Iguais à peneIra 22, embora 

semelhante, estatisticamente, ao vigor das semen~es 

maIores ou iguais às peneIras 2S e 18. 

Na fase de lImpeza, não houve dIferenças 

SIgnIficativas entre as sement.es dos diferentes 

t.ratamentos. 

Na fase de classIficação por largura, as 

sementes de peneira 24 apresentaram o major vigor, embora 

estatlstlcamente superlor, apenas, ao das sementes de 

peneIra 18 e da ventIlação. 



Na fase de classifIcação por comprimen~o, as 

semen~es curtas de peneIra 20 apresen~aram o menor vlgor. 

Na fase de ~ratamento químIco, o menor vIgor f 01 

apresentado pelas sementes cur~as de peneira 22, embora 

estatIstIcamente semelhante ao das sementes curtas de 

peneIra 20 e longas de peneIra 22. 

Na sequência do beneflclamen~o, as semen~es 

curtas de peneira 20 apresen~aram. na fase de 

classIficação por comprlmento, vigor menor do que as 

classificação por peneira 20, na f ase de sementes de 

largura; e, as sementes curtas de peneira 22 apresen~aram 

vigor menor na fase de tratamento químico do que na fase 

de classificação por comprimento. 

Das semen~es de peneiras normalmente 

comercializadas, as semen~es curtas de peneira 20, na fase 

de classificação por comprlmen~o, e as curtas de peneIra 

22, na fase de tratamen~o químlco, apresen~aram vigor 

menor do que o das sementes da recepção. Dos descartes, 

apenas as sementes do fundo e da ventilação, na fase de 

pré-limpeza, apresentaram vIgor inferior 

da recepção. 

ao das sementes 

No teste de frlo, na fase de pré-limpeza, as 

sementes malores ou iguais às peneiras 25 e 22 

apresen~aram o maior nível de vIgor. Na fase de limpeza, 

as sementes, maiores ou iguaIs às peneiras 18 e 22 

apresentaram vIgor semelhante entre si e superiores ao dos 
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seus respec~lVos descar~es. No entan~o, a fraçâo leve das 

sementes majores ou 19uals à penelra 22 apresentaram vIgor 

semelhante ao da fraçâo pesada das sementes maiores ou 

19uals à penelra 18. 

Na fase de classlflcação por largura, não 

houve diferenças slgnifica~ivas entre os tratamentos, a 

não ser as semen~es da ven~j lação, que apresen~aram o 

menor nível de vigor, semelhan~e, apenas, ao das semen~es 

de peneira 18. 

Na fase de classificação por comprimen~o, não 

houve diferenças signifIcativas entre os tratamentos. Na 

fase de tratamento químlco, apenas as semen~es longas de 

peneira 22 apresentaram vigor superlor ao das sementes 

cur~as de peneira 20. 

Na sequêncía do beneficiamento, as sementes 

das diferen~es peneIras não apresentaram diferenças 

sIgnIficativas no VIgor, de uma fase para outra, com 

exceção das sementes maiores ou Iguais à peneira 18, que 

apresentaram vlgor menor na fase de pré-l ímpeza do que na 

fase de 11 mpeza. 

Dos trat.amentos referentes às sementes de 

penE?lraS 20, 22 e 24, normalmen~e comercIalizadas, as 

sementes curtas e longas de peneIra 20 e as longas de 

peneira 22, na fase de classificação por comprimento, e as 

sementes curtas de penelra 20, na fase de tratamento 

químlco, apresentaram Vigor semelhante ao das sementes da 



fase de recepção.Dos descartes, as sementes majores ou 

19uals à peneira 26 e as de peneIra 17x3/4 apresentaram 

vIgor superIor ao das sementes da recepção. 

No teste de condutivldade elétrIca, na fase de 

pré-l 1 mpeza, as sementes majores ou 19uals à peneira 26 

apresentaram o maIor VIgor, semelhante apenas ao das 

sementes malores ou iguais à penelra 22. Na fase de 

limpeza, não houve diferenças slgniflcativas entre as 

sementes dos dIferentes tratamentos. 

Na fase de classificação por largura, as 

sementes de peneira 17x3/4 apresentaram malor Vigor, em 

valor absoluto; estatlstlcamente, foram superiores apenas 

às sementes de penelra 20 e da ventllação. 

Nas fases de classificação por comprimento e 

tratamento químlco, não houve dlferenças Significativas 

entre os tratamentos. 

Na sequência do beneficiamento, as sementes 

das diferentes peneiras apresentaram vigor semelhante em 

todas as fases do beneficiamento. 

Tanto as sementes de peneiras 20, 22 e 24, 

quanto as sementes dos descartes, apresentaram vigor 

semelhante ao das sementes da recepção, com exceção das 

sementes do fundo, na fase de pré-limpeza, que 

apresentaram vigor inferior ao das sementes da recepção. 

Na Tabela 8 são apresentadas as médias obtIdas 

para os tratamentos nos testes de germinação e VIgor 



(pr 1 me 1 r a contagem de germinação, envelhecimento 

acelerado, frJo e conduLlvldade elétrica), realIzadas na 

segunda época. 

No teste 

lImpeza, as sementes 

de germinação, na fase de pré

à peneira 22 maIores ou IguaIs 

apresentaram a maior porcentagem de germinação, embora 

semelhante às das sementes maiores ou iguais às peneiras 

18 e 2S. Na fase de pré-limpeza, as sementes maiores ou 

iguaIs às penelras 18 e 22 apresentaram porcentagens de 

germinação semelhantes entre si 

respectivos descartes. 

e superiores às dos seus 

Na fase de claSSIficação por largura, as 

sementes de peneira 18 apresentaram a menor germinação, 

semelhante apenas à das sementes da ventilação. Em valores 

absolutos, as sementes de peneira 24 apresentaram a maior 

porcentagem de germlnação. 

Na fase de classificação por comprimento, não 

houve dIferenças sIgnificativas entre os tratamentos. Na 

fase de tratamento químico, as sementes de peneira 24 

apresentaram a maior germInação, mas, estatisticamente 

superlor apenas à das sementes curtas de peneira 20. 

Na sequêncla do benefiCIamento, as sementes 

das diferentes peneIras não apresentaram diferenças 

Significativas na germinação, de uma fase para outra. 
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Tabela 8 - Cultivar fi - Segunda Época - Médias obtidas para o efeito de tratamentos e coeficientes de variaçâo 

das diversas determinações: teste de germinação (1G), primeira contagem de germinação (peG), 

envelhecimento aceierado (EAl, teste de trio (TF), condutividade elétrica (CE). 

TRATMENTOS 16 m PCG (;0 tA m lf m CE (umnhos/g) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LRecepç:ão 77.2 cde 76.4 cde 32.5 tghi 65.3 cdeig 12.92 eig 
2.Pré-l íl!lpeza(P >,26)-Descarte 77.4 cde 75.9 cde 56.0 DC 71.3 abcde H.H 19 
3.Pré-l illlPeza(P }/22) 84.4 aoc 82.3 aocd 44.5 cder 75.3 abc 12.58 ei9 
4.Pré-l impeza(P ),18) 78.1 cde 76.6 ocde 40.5 cddg 66.3 ocder 13.73 erg 
S.?ri-limpeza (Fundo)-Descarte 53.3 g 52.3 g 22.1 hij 79.3 a 23.30 a 
6.rri-limpeza (Vent.)-Desearte 54.B 9 52.5 9 26.2 gh ij 48.5 hi 22.63 ao 
7.Mesa (P )/ 18) 83.6 abe 82.8 aoe 35.5 defgh 72.5 aoed 13.02 !dg 
a.Mesa (P }, tal-Descarte 53.3 9 51.0 9 32.2 fghi 75.0 aocá 18.45 Dca 
9.1'\esa (P },22) 88.0 ab 87.5 a 55.3 DC 76.3 abe 10.53 t9 
i~,M2sa (P >, 22)-Descarte 59.0 t9 57.8 19 36.7 defg 76.5 abe 

' I., 

14.52 der 
l1.Clas.l1argllra (P-15x3/4H)escarte 82.1. abcd 81.0 "ocd 45.2 cdei 78.9 a 14.64 dei 
i2.Clas.l1argllra (P-i7x3/4)-Descarte 83.7 abc 83.7 aoc 36.2 defgh !le.a a 11.37 19 
13.Clas./largura (P-ta)-Descarte 69.3 €i 67.8 ef 28.1 ghi 63.9 deig 16.86 cáe 
i4.Clas./lar9ura (P-20) 86.8 aoe 86.i ao 27.7 ghi 7i •• aDcde 14.60 der 
iS.Clas./largura (P-22) 83.3 abcd 81.8 abcd 4~. 4 cdeis 73.4 aocd 10.75 rg 
16.Clas.largura (P-24) 87.6 ab 86.9 a 68.1 ah 74.1 aDcd 10.48 r9 
17.Clas./largllra (Uent.)-Descarte 72.8 de 72.1 de 21.1 i j 57.a fgh 20.28 abc 
18.Clas./eomprii€nto (P-20C) 78.8 bede 77.3 bede 32.0 tghi 69.6 abeáet 13.39 etS 
19.Clas./eomprisento (P-20L) 84.6 abe 83.9 abe 43.4 eder 77.3 ab 11.80 ig 
20.Clas./eomprimento (P-22C) 83.9 abe 83.2 aoe 34.2 dghi 78.3 a 13.32 efg 
2:.Clas./eomprimento (P-22L) 81.8 abed 80.8 aoeo 45.7 cdet 72.4 aocd 11.35 19 
22. Trata~ento liuíill ico (P-20C) 78.8 ocae 78.5 abcde 14.4 j 71.5 ateáe 13.27 etg 
23.Tratailento q!lilllico (P-20U 84.0 ahe 82.0 abed 48.8 cde 80.8 a 12.06 19 
24.Trataill€nto químico (P-22Cl 85.3 ate 82.2 aoed 74.7 a 52.8 !Ih! 11.75 t9 
25.Trata!ll€nto químico (P-22U 85.1 abe 83.6 aoe 3a.2 dei9 41.0 i 10.23 19 
26. Trataillento 'lllÍl:\ico (P-24) 88.3 a 86.1 ao 50.5 cá 59.3 et9h 9.92 9 

---------------------------------------------------------------------~---------------------------------------

C.U. % 4.305 4.244 8.585 4.908 12.204 

Na llleSllla coluna, médias seguidas por letras distintas diieFelll entre si pelo teste de Tuke~ ao nível de 5% 

de probabilidade. 



Das sementes normalmente comercIalizadas, 

apenas as sementes de peneIra 24 apresentaram germInação 

maior do que a das sementes da recepção. Dos descartes, as 

sementes do fundo e da ventIlação, na fase de pré-] lmpeza, 

e as sementes das frações leves, na fase de limpeza, 

apresentaram germinação Inferior à das sementes da 

recepção. 

Na primeira contagem da germInação, nas fases 

de pré-l i mpeza , limpeza, classificação por largura e 

classificação por comprImento, as sementes dos diferentes 

tratamentos apresentaram comportamento semelhante ao 

observado no teste de germInação. Na fase de tratamento 

químico, não houve diferenças Significativas entre as 

sementes das diferentes peneIras. 

Também na sequência do beneflclamento, as 

sementes das diferentes peneiras não apresentaram 

dIferenças signIficativas no vigor, çie uma fase para 

outra. 

Das sementes normalmente comercialIzadas, as 

sementes de peneiras 20 e 24, na fase de classificação por 

largura, e as sementes de peneIra 24, na fase de 

tratamento químiCO, apresentaram vIgor superior ao das 

sementes da recepção. As sementes dos descartes 

apresentaram comportamento semelhante ao observado no 

teste de germlnação. 

No teste de envelheCImento acelerado, na fase 



de pré-limpeza, as semenLes maIores ou iguais à peneira 26 

apresenLaram o maIor nível de vlgor, embora semelhante ao 

das semenLes maiores ou Iguais às peneiras 18 e 22. Na 

fase de limpeza,a fração pesada das semenLes maiores ou 

19uals à peneira 22 apresentou vigor signifIcativamente 

maior do que o das semenLes dos demais tratamentos. 

Na fase de claSSIfIcação por largura, as 

semenLes de peneira 24 apresenLaram vigor superior ao das 

sementes dos demais traLamentos dessa fase. 

Na fase de classificação por comprimento, as 

sementes dos diferentes tratamentos apresentaram 

comporLamento semelhanLe. Na fase de tratamenLo ,químlco, 

as sementes curtas de peneira 22 apresentaram o maior 

vigor, enquanto as semenLes curLas de peneira 20 

apresentaram o menor nível de vigor. 

Na sequência do beneficlamenLo, as sementes de 

peneIra 24 apresentaram vigor mai or na fase de 

classlficação por largura do que na fase de tratamento 

químICO. As sementes de peneira 20, na fase de 

claSSificação por largura, Lambém apresenLaram vigor major 

do que o das semenLes curtas de peneIra 20, na fase de 

tratamenLo químico; porém, apresentaram VIgor menor do que 

as sementes longas de peneIra 20, nas fases de 

claSSIficação por comprimenLo e Lratamento químico. As 

sementes curtas de peneira 22 apresenLaram vigor maior na 

fase de Lratamento químiCO do que na fase de classificação 
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por comprimento, e, superlor, também, ao vigor das 

sementes de penelra 22, na rase de classificação por 

largura. 

Das sementes normalmente comercializadas, as 

sementes de peneira 24 e as sementes curtas de penelra 22, 

na fase de tratamento químico, apresentaram vigor maior do 

que o das sementes da recepção. As sementes curtas de 

peneIra 20, na rase de tratamento químico, apresentaram 

vigor inferior ao das sementes da recepção. Dos descartes, 

as sementes maiores ou iguaiS à peneira 26 apresentaram 

vigor superior ao das sementes da recepção. 

No teste de frlo, na fase de pré-limpeza, as 

sementes maiores ou Iguais à peneira 22 apresentaram o 

maior nível de vigor, embora semelhante ao das sementes 

malores ou iguaiS às peneiras 18 e 26. Na fase de limpeza, 

não houve diferenças significativas entre os tratamentos. 

Na fase de classificação por largura, as 

sementes redondas de peneiras 17x3/4 e 15x3/4 

apresentaram, em valores absolutos, maior nível de vigor, 

embora semelhante ao das sementes de peneiras 20, 22 e 24. 

Na fase de tratamento químico, as sementes 

longas de peneira 20 apresentaram maIor VIgor, semelhante 

apenas ao das sementes curtas de peneira 20. O menor vigor 

f 01 apresentado pelas sementes longas de peneira 22, 

porém, semelQante ao das sementes curtas de peneira 22. 



peneIra 24 

Na sequêncIa do benefICIamento, as sementes de 

apresentaram vIgor menor na fase de tratamento 

químIco do que na fase de classifIcação por largura. 

Também as sementes de peneira 22 apresentaram VIgor menor 

na fase de tratamento químICO do que nas 

classIficação por largura e por comprImento. 

fases de 

Das sementes normalmente comercIalIzadas, as 

sementes curtas de peneira 20 e longas de peneira 22, na 

fase de classifIcação por comprlmento, e as sementes 

longas de peneIra 20, na fase de tratamento químico, 

apresentaram VIgor superior ao das sementes da recepção. 

As sementes longas de peneIra 22, na fase de tratamento 

químICO, apresentaram vlgor inferior ao das sementes da 

recepção. Dos descartes, as sementes do fundo, na fase de 

pré-lImpeza, e as sementes de peneIras 17x3/4 e 15x3/4, na 

fase de classIficação por 

da 

1 argura, 

vent Ilação, 

apresentaram vlgor 

maior, e as sementes na fase de pré-

lImpeza, apresentaram vIgor menor do que o das sementes da 

recepção. 

No teste de condutivldade elétrica, na fase de 

pré-limpeza, as sementes maiores ou Iguais às peneiras 18, 

22 e 26 apresentaram VIgor semelhante. Na fase de limpeza, 

apenas a fração leve das sementes maIores ou iguaIS à 

peneIra 18 apresentou menor nível de vIgor. 

Na f ase de claSSifIcação por largura, as 

sementes de peneIras 17x3/4, 22 e 24 apresentaram, em 



valores absolu~os, maior nível de vigor, embora 

estatis~icamen~e igual 

e 20. 

ao das semen~es de peneiras 15x3/4 

Nas fases de classificação por comprlmen~o e 

~ra~amento químico, não houve diferenças slgnifíca~lvas 

entre os ~ratamentos. 

Na sequência do beneflciamen~o, as semen~es 

das diferen~es peneiras n@o apresentaram diferenças 

slgnificativas no vigor, de uma fase para ou~ra. 

Todos os ~ra~amen~os, referentes às semen~es 

normalmen~e comercializadas, apresen~aram vlgor semelhante 

ao das semen~es da recepção. Dos descar~es, as semen~es do 

fundo e da ventIlação, na fase de pré-limpeza; a fração 

leve das semen~es maiores ou iguais à peneira 18, na fase 

de 1 i mpeza, e as sementes da ventilação, na fase de 

classIficação por largura, apresentaram vigor inferior ao 

das sementes da recepção. 

Os dados referen~es à de~erminação do grau de 

umidade das 

beneficiamento, 

realizado nas 

sementes, real izada logo 

e ao exame de sementes 

duas épocas, não foram 

após o 

infestadas, 

anal isados 

es~a~js~icamen~e. As médias das quatro repe~ições para 

cada uma das determInações estão contidas na ~abela 9. 



Taoela 9 - Cultivar li - Determinação do grau de umidade das s€!entes e exame de se~entes infestadas: mÉdias 

das quatro repet ilj:ôes dos tratamentos, obt idas nas Épocas de real izado dos testes. 

TRATAMENTOS 

t.Recepção 
2.PnH Ímpeza(P >,26)-Descarte 
3.PrÉ-lifllpeza(P ), 22) 
4.Pré-iimpeza(P 9 i8) 
5.PnH impeza (Fundo)-Descarte 
6.?ré-limpeza (Veot.)-Descarte 
7.l'\esa (P li 18) 
8.Mesa (P ), t8)-Descarte 
9.Mesa (P ),22) 
i~.Mesa (P }/22H)escarte 
11.Clas./largura (P-15:<3!4 )-i}escarte 
12.Clas./largura (P-i7x3/4)-Descarte 
13.Clas.!largura (P-f8l-Descarte 
14.Clas./largura (P-201 
15.Clas./largura (P-22l 
16.Clas./largura (P-24l 
17.Clas.!largura (Vent.j-Descarte 
i8.Clas./coaprlffi€nto (P-20C) 
19.Clas.!comprimento (P-20U 
20.Clas./colllPrimento (P-22Ci 
2i.Clas./comprimento <P-22U 
22.Tratamento químiCO (P-20C) 
23.Trataliiento químico (P-20U 
24. Tratamento químiCO (P-22C) 
25.Tratalllento químico (P-22U 
26.Tratamento qUI!â!CO (P-24 ) 

GRAU DE 
UMIDADE CO 

12.6 
12.2 
12.1 
12.5 
12.4 
11.9 
12.0 
12.5 
12.0 
12,,7 
12.2 
;,' t: 
J.c.. • .J 
(~-., .., 
.. i. • ..J 

12.1 
12.3 
11..9 
12.i 
12.5 
12.5 
li.7 
11.9 
12.0 
P ,) ....... 
12.4 
12.4 
12.5 

SEMENTES INFESTADAS (Xl 
ia. ÉPOCA 2a. ÉPOCA 

1.8 3.5 
1.0 2.5 
0.8 1.0 
1.0 2>t5 
0.8 2.8 
0.3 1.8 
0.5 1.8 
1.3 3.8 
0.3 1..3 
1.8 4.5 
0.3 1.8 
0.0 1.0 
0.8 1.8 
0.5 1.3 
0.3 1.3 
0.0 1.3 
0.5 1.8 
0.3 1.0 
0.5 2.3 
0$5 1.0 
0.0 1.0 
0.5 2.5 
0.8 2.8 
0.8 2.0 
0.0 1.5 
0.3 1.8 
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o grau de umIdade das semen~es variou de 11,7% 

(~raLamen~o 20) a 12,7% <tratamenLo 10). o nível de 

infestação foi baIXO nas duas épocas. Na primeira época, o 

nível máximo de 1,8% f 01 apresenLado pelas semen~es da 

recepção e pela fração leve das sementes maiores ou Iguals 

à peneira 22, na fase de limpeza. Na segunda época, 

observou-se um pequeno aumen~o nos níveis de infes~ação, 

mais acentuados nas semen~es da recepção e nas frações 

leves das semen~es maiores ou iguais às peneiras 18 e 22, 

na fase de limpeza. Com relação às semen~es de peneiras 

normalmen~es comercial izadas, o nível de infes~ação fOl 

baixo nas duas épocas, não Lendo influência relevante 

sobre a perda de qualidade das semenLes. 

4.2. CULTIVAR B 

Os valores de F para efelto de tratamentos nas 

de~erminações de labora~ório, realizadas unicamen~e na 

primelra época de análise, são apresen~adas na Tabela 10. 

Na Tabela 11 são apresen~adas as médIas 

ob~jdas para os ~ratamentos nas determlnações de pureza, 

sementes quebradas, sementes trlncadas, total de sementes 

danificadas e peso de mll semenLes. 



Tabela 10- Cultivar B - Valores de F para efeito de tratamentos nas determinações de laboratório 

real ízadas unicamente na pri!!lelra época de anál ise. 

DETERMINAÇõES VALORES DE F 

Análise de pureza 516.8555 li 

Sementes quebradas 305.9284 li 

Sementes tríncadas 6.2100 li 

Total de sementes danificadas 57.9388 * 
Peso de mil sementes 608.6736 li 

li Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

Na análise de pureza, na fase de pré-limpeza, 

as sementes maiores ou iguais à peneira 22 apresentaram a 

maIor porcentagem de pureza, semelhante apenas à das 

sementes maiores ou iguais à peneira 25; estas, mostraram-

se semelhantes, também, às sementes maiores ou iguais à 

peneira 18. Na fase de limpeza, a fração leve das sementes 

maiores ou iguais à peneIra 22, apresentaram a menor 

porcentagem de pureza. 

Na fase de claSSIficação por largura, apenas 

as sementes da ventilação apresentaram pureza 

SIgnificatIvamente menor do que a dos outros tratamentos. 



Tatela 11 - Cultivar B - Médias obtidas para eteito de tratamentos e coeficientes de variação das diversas 

determinaçôes: análise de pureza (A?), sementes quebradas (SO), s€lentes trincadas (STl, total de 

sementes danificadas (ISD), peso de mil sementes (PMS). 

TRATAMENTOS 

l.REC€p~ão 
2.Pré-limp€za(P ~ 26)-DescartE 
3,Pré-l impeza{P ), 22) 
4.Pré-lillipezaIP ~ 18) 
5,Pré-li;PEza (Fundoi-Descarte 
6.Pré-lillipeza (Vent,)-Descarte 
7.Mesa (P }, 18) 
a.Mesa (P ~ lB)-Descarte 
9.Mesa (P l, 22) 

i0.Mesa (P }/22)-Descarte 

A? m 

92.98 e 
99.51 cd 
99.68 De 
98.73 d 
32.89 h 
78.90 g 
99.83 atc 
92.46 e 
99.99 ab 
99.68 bc 

il.Glas.!largura (P-15x3!4)-)escarte 1 ••••• a 
12.Clas./largura (P-17x3/4)-Descarte 99.99 ab 
i3.Clas./largura (P-UH-Descarte 9'Ul6 abc 
14.Clas~/largura (P-28) 
!5.Clis./largura IP-22) 
16,Clas,/largura (P-24) 
17.Clas./largura (Vent.)-Descarte 
lB.Clas./cDmprí~ento (P-20C) 
i9.Clas.!co~primento (P-20L) 
20.Clas./compriillento (P-22c) 
2i.Clas./comprimento (P-22L) 
22.Tratamento químico (P-20C) 
23.Tratamento químico (P-2~L) 
24.Tratamento químico (P-22C) 
25.1rataíi'íento químico (P-22U 
26. Tratuento qll í!íl í co (P-24) 

C.V. i: 

99.91 aoe 
99.99 ao 
99.99 ah 
89.33 r 
99.89 aDe 

100.00 a 
99.98 ab 

1'0.00 a 
99.97 ah 
99.98 ah 
99.97 ao 
99.99 ao 
99.99 ab 

1.277 

SQ (X) 

7.8 d 
2.6 igh 
3.0 dg 
4.3 ei 

63.0 a 
25.5 b 
1.5 gh iJ 

11.6 c 
Li ijk 
5.0 e 
fl .~ '. 
V'l .... ~ 

0.5 jk 
2. i gk i 
1.6 gh ij 
1.5 ghij 
1.4 hij 

11.3 c 
1.8 gh i 
Li hijk 
1.7 ghi 
1.3 h i j 
1.2 hijk 
1.4 ghij 
1. i i jk 
0.9 ijk 
1.2 hijk 

10.552 

ST m 

6.0 bcdefg 
12.2 a 
10.0 abco 
4.0 ig 
4.5 detg 
8.7 ahcdd 
6.7 abcáet 
7.5 abcdet 
S.\) abcdef 
9.5 aaede 
8.0 aocrlet 
B.5 abcdet 
4.2 et9 
4.2 d9 
4.9 cdefg 
6.9 abecei 
2.2 9 
7.0 abecei 
5.7 bcdefg 
6.9 abefJd 

1'.2 abc 
8.2 abcdef 
5.1 cddg 

11.4 ab 
9.2 aoccei 
S.9 abcód 

14.784 

TSD m 

13.9 cde 
14.9 cd 
13.0 cder 
8.4 defgh 

67.5 a 
34.2 b 
8.2 efgh 

19.2 c 
9.1 ddgh 

14.5 cde 
8.3 det9h 
9.0 ddsh 
6.3 h 
6.0 h 
6.4 h 
8.3 detgh 

13.5 cde 
B.B defgh 
6.9 rgh 
8.6 d€tgh 

ii.5 ddgh 
9.4 ddSh 
6.6 gh 

12.5 cdefg 
10.1 det9f1 
10.1 d€fgh 

10.792 

Pi'íS (9) 

293.7 hi 
392.7 b 
327.4 de 
263.5 1m 
155.0 q 

197.6 p 

278.5 jk 
233.0 o 
331.5 d 
307.5 t9 
321.9 de 
418.1 a 
246,8 n 
270.4 kl 
316.5 €f 
346.4 c 
2213.3 o 
256.0 mn 
286.6 ij 
305.5 ig!i 
326.5 de 
252.3 mn 
286.8 ij 
303.0 sh 
325.3 de 
352.0 c 

1.578 

Na mesma coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre si pelo teste de Tuke~ ao nível de 5% 

de probabllidade. 



Nas fases de classlflcaç~o por comprimento e 

tratamento químlco, não houve dIferenças sIgnificativas 

entre os tratamentos. 

Na sequênc13 do benef I C 1 ament,o, apenas as 

semen~es maiores ou iguaIs peneIra 18 apresen~aram 

porcentagem de pureza menor na fase de limpeza do que na 

fase de pré-limpeza. As sementes das demais peneiras não 

apresen~aram dlferenças signiflca~lvas, de uma fase para 

outra. 

Todos os tratamentos referentes às sementes 

normalmente comerCialIzadas apresentaram pureza superior à 

das sementes . ::; a a recepç ,-.0. Dos cescartes, as sementes do 

fundo e da ventilação, na fase de pré-limpeza, e as 

sementes da ventilação, na fase de classificação por 

largura, apresentaram pureza inferior, e, as sementes 

maiores ou iguais à peneira 22 e as sementes de peneiras 

15x3/4, 17x3/4 e 18 apresentaram pureza superior à das 

sementes da recepção. 

Na determinação de sementes quebradas, na fase 

de pré-lImpeza, a menor porcentagem de sementes quebradas 

foi apresentada pelas sementes maiores ou iguais à penelra 

26, embora semelhante às das sementes maiores ou Iguais às 

peneIras 18 e 22. As sementes do fundo apresentaram a 

maior porcentagem de sementes quebradas. 

Na fase de l1mpeza, as frações pesadas das 

sementes maiores ou iguaiS às peneiras 18 e 22 



apres€.>ntaram po!'centagens de sement-es quebradas 

semelhant-es entre SI e superIores às dos seus respect-ivos 

descart-es. A fração leve das sement-es maIores ou 19uals à 

peneIra 18 apresent-ou porcent-agem de sement-es quebradas 

do que a da fr ação leve das 

sementes maiores ou iguaIs à peneira 22. 

Na fase de classlflcação por 1 argura, as 

sementes redondas de peneIras 15x3/4 e 17x3/4 apresentaram 

as menores porcent-agens de sement-es quebradas. 

Nas fases de claSSIficação por compriment-o e 

tratament-o químico, não houve dIferenças significatIvas 

entre os tratamentos. 

Na sequência do beneficiamento, as sementes 

maiores ou iguaIS às peneiras 18 e 22 apresentaram menor 

porcentagem de sementes quebradas na fase de limpeza do 

que na fase de pré-limpeza. 

Todos os trat-ament-os referentes às sementes 

normalmente comercialIzadas apresentaram porcentagens de 

sementes quebradas Inferiores à das sement-es da recepção. 

Dos descartes, as sementes maiores ou iguaIS às peneiras 

25 e 22 e as sement-es de peneIras 15x3/4, 17x3/4 e 18, 

apresentaram porcentagens menores, enquanto que os demais 

descartes apresentaram porcentagens de sement-es quebradas 

malores do que a das sementes da recepção. 

Na determInação de sementes trlncadas, na fase 

de pré-limpeza, as sementes maiores ou Iguais às peneIras 
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22 e 2G apresenLaram as maiores porcen~agens de semenLes 

Lrincadas, semelhanLes, apenas, à das semen~es da 

venLilação. Na fase de 1 impeza, não houve diferenças 

signlflcaLlvas enLre os traLamentos. 

Na fase de classificação por largura, também 

não houve dIferenças significatIvas enLre as semenLes das 

diferentes peneiras, embora, em valores absoluLOS, as 

sementes da ventilação e as sementes de peneiras 18, 20 e 

22 Lenham apresentado menores porcenLagens de semenLes 

trincadas. 

Na fase de classificação por comprimento, não 

hOUV(-2 d 1 ferenças signifIcativas entre os tratamentos; no 

entanto, em 

peneira 22 

trlncadas. 

valores absolutos, as sementes 

apresenLaram maior porcenLagem 

Na fase de tratamento químico, 

longas de 

de sementes 

as sementes 

curtas de peneira 22 apresentaram a maior porcen~agem de 

sementes trincadas, embora, estaLlstlcamente superior, 

apenas, à das semenLes longas de peneira 20, que 

apresentaram a menor porcentagem. 

Na sequência do benefIciamento, as sementes 

curtas de peneira 22, na fase de tratamento químico, 

apresentaram porcentagem de sementes trlncadas maior do 

que a d~s sementes de peneira 22, na fase de classificação 

pOI~ 1 argur a. ' 

As sementes de peneIras normalmente 



em todas as comercIalIzadas 

benef 1 C i ament.o, 

apresentaram, 

porcentagens de sementes 

fases do 

trlncadas 

semelhantes à das sementes da recepç~o. Dos descartes, as 

sementes maIores ou 19uais à peneIra 2S apresentaram 

porcentagem de sementes trlncadas signIficatIvamente maIor 

do que a das sementes da recepç~o. 

Na determlnaçe do tota 1 de sementes 

danifIcadas, na fase de pré-lImpeza, as sementes maiores 

ou iguais às peneiras 18 apresentaram o menor total de 

sementes danifIcadas , embora semelhante aos das sementes 

majores ou 19u81S às peneiras 22 e 2S. Na fase de limpeza, 

as frações pesadas das sementes maIores ou iguais às 

peneiras 18 e 22 apresentaram menores totais de sementes 

danifIcadas, apesar de, estatIstIcamente, semelhantes ao 

da fração leve das sementes malores ou iguais à peneira 

22. 

Na fase de classifIcação por 1 argura, as 

sementes de peneiras 18, 20 e 22 apresentaram, em valores 

absolutos, os menores totals de sementes danIfIcadas, 

embora, estatlstlcamente semelhantes aos das sementes de 

peneiras 15x3/4, 17x3/4 e 24. 

Nas fases de classificaç~o por comprImento e 

tratamento químiCO, n~o houve diferenças sIgnificativas 

entre as sementes dos dIferentes tratamentos. 

Na sequêncla do oeneflclamento, as sementes 

curtas de peneira 22, na fase de tratamento químico, 



apresentaram total de sementes danificadas maior do que o 

das sementes de peneira 22, na fase de classlflcaç~o por 

largura. As sementes das demais peneiras n~o apresentaram 

diferenças slgnlficativas, de uma fase para outra. 

Dos t.ratament.os referentes às sementes 

normalmente comerclallzadas, as sementes de peneiras 20 e 

22, na fase de classificação por 

curtas de peneira 20, nas fases 

comprlmento e tratament.o químico, 

largura, e as sementes 

de classificação por 

apresentaram totais de 

sementes danificadas menores do que o das 

recepção. Dos descart.es, as sementes do 

sementes da 

fundo e da 

vc-mt i I ação , na fase de pré-l Impeza,apresentaram índices 

maiores, e, as sementes de peneira 18, apresent.aram 

índices menores do que o das sementes da recepção. 

Na det.erminação do peso de mil sementes, os 

pesos obtidos, 

das sementes, 

em geral, foram proporcionais ao t.amanho 

em t.odas as fases do beneficlament.o. Apenas 

na fase de classificação por largura, as sement.es redondas 

de peneIra 17x3/4 apresent.aram peso maior do que o das 

sementes de peneira 24, e, as sementes redondas de peneira 

15x3/4 apresentaram peso maior do que os das sementes de 

penelras 18 e 20, mas semelhante ao das sementes de 

peneira 22. 

As sementes dos descartes de fundo e 

ventilação, na fase de pré-limpeza t e as sementes da 

ventl laç~o, na fase de classlflcação por 1 arguI~ a, 



apresentaram os menores pesos. 

Na sequênc18 do beneflclamento, as sementes 

mal ores ou Iguals à penelra 18 apresentaram peso maior na 

fase de limpeza do que na fase de pré-l1mpeza. As sementes 

de peneira 20 apresentaram, na fase de classiflcaç~o por 

largura, peso maior do que o das sementes curtas e menor 

do que o das sementes longas de peneIra 20, nas fases de 

classlficaç~o por comprImento e tratamento químlco. 

As sementes de peneira 22, na fase de 

classificaç~o por largura, apresentaram peso superior ao 

das sementes curtas de penelra 22, na fase de tratamento. 

Com relaç~o às semen'Les 

normalmente comercializadas, as sement,es 

de ,peneiras 

longas de peneira 

22 e as sementes de peneira 24 apresentaram pesos maiores 

do que o das semen'Les da recepç~o. As semen'Les curtas de 

penei!~a 20 apresentaram pesos menores do que o das 

sementes da recepç~o. 

Dos tratamentos referen'Les aos descartes, as 

sementes maiores ou i gua i s às peneiras 25 e 22, e, as 

sementes redondas de peneiras 17x3/4 e 15x3/4, 

apresentaram pesos maiores do que o das sementes da 

recepç~o, enquanto do funào e da ventilaç~o, 

na fase de pré-limpeza; a fraç~o leve àas sementes maiores 

ou iguais 

de peneira 

à peneIra 18,na fase de limpeza; e as sementes 

18 e da ventllaç~o, na fase de classifícaç~o 

por largura, apresentaram pesos menores do que o das 



sementes da recepção. 

Os valores de F para efelto de tratamentos nas 

determinaçôes de laboratório realizadas nas duas épocas de 

anál ise são apresentadas na Tabela 12. 

Na tabela 13 são apresentadas as médias 

obtidas para os tratamentos nos testes de germinação e de 

vigor (primeira contagem de germinação, envelhecimento 

acelerado, frio e condutlvidade elétrica), realizados na 

prImeira época. 

No teste de germlnação, na fase de pré-

limpeza, as sementes maiores ou Iguais às peneIras 18, 22 

e 2S apresentaram porcentagens de germjnação semelhantes 

entre SI e, também, à germinação das sementes da 

ventilação. Na fase de limpeza, a fração leve das sementes 

maiores ou IguaiS à peneira 18 apresentou a menor 

porcentagem de germjnação, embora semelhante à da fração 

leve das sementes maiores ou Iguais à peneira 22. 



Tabela 12 - CuH Ivar B - Valores de F para efeito de tratamentos nas oeterllinaçôes de laboratório 

fealízaaas 2ifl duas épocas de anãl ise. 

VALORES DE F 
DETERMINAÇõES 

ia. ÉPOCA 2a. ÉPOCA 

Teste de germinação 8.3604 * 14.7461 * 
Primeira contagem de germinação 9.6365 li 13.6391 * 
Envelhecimento acelerado 19.4449 * 4.9464 * 
Teste de irio 9.0767 li H.2203 * 

Condutivioade elétrica 11.45i6 li 10.9739 * 

l! Significativo ao nível de i% de probabilidade. 

Nas fases de classificação por largura, 

classiflcação por comprlmen~o e ~ratamen~o químICO, as 

semen~es não apresen~aram diferenças slgnlflca~ivas nas 

porcen~agens de germinação; no en~an~o, na fase de 

tra~amen~o químico, as semen~es longas de peneira 22 e as 

de peneIra 24, apresentaram as maiores porcen~agens de 

germInação. em valores absolu~os. 

Na sequência do beneflciamen~o, apenas as 

semen~es de peneira 24 apresentaram porcentagem de 

germinação malor na fase de ~ra~amen~o químiCO do que na 

fase de classifIcação por largura. 
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!anela 13 - C!llt ívar B - Primeira Época - Médias oM idas para o e-ieito de tratamentos e coeficientes de 

variação das diversas determinaçoes. teste de germlnaçao (T6). primeira contagem de germinação 

(peG), envelhecimento acelerado (EAI, teste de friO (TFI, eondutividade elÉtrica (CEI. 

TRATAMENTOS 

LReeepçao 
2.PnH impeza(? li 26)-Descarte 
3. PrÉ-liillpeza(P 1/ 22) 
4,Pre-j impeza(P 1/ 18) 
5.?re-limpeza {Fundo)-Descarte 
6,PrÉ-limpeza (Vent.)-Descarte 
7,Mesa IP ), 18) 
8.Mesa IP li í8>-Descarte 
'1.Mesa IP li 22) 

li).iíesa IP li 22)-Descarte 

T6 O:) 

87.8 aoc 
87.7 aoe 
82.5 oco 
84.0 oco 
70.3 e 
aLi co 
87.7 aoc 
76.3 de 
89.9 ao 
83.6 bcd 

iLChs.l1argura (P-i5x3/4H)escarte 82.4 beo 
12,Clas,/largura (P-17x3/4)-Desearte 84.8 oca 
i3,ClasJlargura (P-1B)-Descarte 89.8 aoc 
i4,Clas.llargura (P-20) 90.1 ao 
i5.Clas./largura (P-22) 
i6.Clas./largura (P-24) 
i7,Clas./1argura (Veflt,}-Descarte 
l.B.Clas.!cQ[jlpr imento (P-20C) 
19.Clas./compri~ento (P-20L) 
20.Clas,/eomprimento (P-22C) 
21,Clas./eo!pri~ento (P-22L) 
22.Trata~ento químico (P-2i}C) 
23. Tratamento qllí!ílieo (P-2iJU 
24.Tratafllento QUílilicO (P-22C) 
2S,Trata!!lento quíaico (P-22U 
26. Trata~€nto químico (P-24) 

C.V, ;:: 

86.6 aoc 
82.8 Dea 
84.5 aoed 
86.5 aoe 
87.1 aoc 
87.8 abe 
88.1 abc 
88.9 aDe 
90,7 ao 
88.9 aoc 
92.1 a 
92.3 a 

3.876 

reG co 

85.7 aDcá 
8i.3 oca 
81.5 oco 
82.0 bcd 
63,5 r 
76.4 de 
87.2 abc 
69.6 et 
86.7 abc 
83.5 beae 
81.9 Dca 
8i.5 Dcd 
85.3 aoeá 
87.4 aDe 
86.1 abcá 
78.6 coe 
79.5 cde 
85,0 aDeá 
86.3 abcá 
87.5 ahc 
82.8 abcá 
85.1 aocd 
87.8 abe 
87.1 abc 
89.7 ab 
91.3 a 

4.268 

EA m 

66.4 ghiJ 
74.2 bcdetg 
75.3 bcdefg 
65.8 ghij 
68.5 rghi 
53.8 ijk 
83.2 abcde 
68.7 rgh i 
79. i abcdefg 
5L3 jk 
66,1 ghij 
5i. 0 jk 
55.3 hijk 
78.5 abcde!g 
86.1 aoc 
87.2 ah 
48,7 k 
72.9 coeig 
81.0 abcder 
84.3 ateá 
90.3 a 
56.1 hijk 
70.9 detgh 
74.2 beddg 
79.5 abcddg 
70.3 etgh 

6.119 

TF (X) 

83.1 Dede 
89. i ab 
88.0 aoe 
82.2 bede 
65.7 r 
78.8 cde 
85.3 abeá 
74.6 ei 
87.9 aoe 
84.9 aocá 
77.0 der ' 
84.7 abeáe 
83.8 bcde 
8t.l oeáe 
88.0 aoe 
88.0 abc 
83.3 bcde 
83.0 ocde 
87.2 aoe 
82.6 bcde 
87.8 ahc 
83.1 Dcde 
87.4 abe 
87.1 atc 
89.5 ao 
92.3 a 

4.057 

CE (umhos/9) 

5.86 cá 
5.02 á 
5.95 cá 
7.00 beá 

14.46 a 
7.72 bcá 
7.350cá 
6.37 oco 
5.49 cá 
6.27 bcá 
7.39 oeá 
6.15 bcd 
7.10 bed 
5.81 cd 
4.99 d 
4.89 á 
9.23 b 
7.630cd 
6.5B ocd 
5.94 cd 
5.69 cd 
8.27 be 
7.44 oeá 
7.76ocd 
5.15 á 
5.41 co 

16.697 

Na mesma coluna, médias seguidas por letras distintas diferem entre Si pelo teste de Tuke~ ao nível de 5% 

de probabIlidade. 
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Os tratamentos I~eferentes às sementes de 

peneiras normalmente 

todas as fases do 

comerCialIzadas, 

benefICIamento, 

apresentaram, 

porcentagens 

em 

de 

germinação semelhantes ao das sementes da recepção. Dos 

descartes, apenas as sementes do fundo, na fase de pré-

limpeza, e 

peneIra 18, 

a fração leve das sementes maiores ou iguais à 

na fase de lImpeza, apresentaram porcentagens 

de germinação menores do que o das sementes da recepção. 

Na prlmelra contagem de germinação, o 

comportamento das sementes foi semelhante ao observado no 

teste de germinação. 

No teste de envelheCImento acelerado,'na fase 

de pré-limpeza, as sementes não apresentaram diferenças no 

vigor. As sementes da ventilação apresentaram o menor 

vIgor, embora semelhante ao das sementes maiores ou iguais 

à peneIra 18. Na fase de lImpeza, as frações pesadas das 

sementes maIores ou Iguais às peneiras 18 e 22 

apresentaram vIgor semelhante entre si e superior ao dos 

seus respectIvos descartes. 

Na fase de claSSificação por 1 argur a, as 

sementes de peneiras 22 e 24 apresentaram maior vigor, em 

valores absolutos, embora estatIsticamente semelhante ao 

das sementes de peneira 20. 

Tanto na fase de classlficação por 

comprimento,' como na fase de tratamento químico, as 

sementes longas de peneira 22 apresentaram o malor nível 



de vlgor,mas, estatlstlcamente superior, apenas, ao das 

sementes curtas de penelra 20. 

Na sequ&ncla do beneficIamento, as sementes de 

penelI'a 24 apresentaram vigor menor na fase de tratamento 

químlco do que na fase de classlficação por largura. As 

sementes curtas de peneira 20 também apresentaram Vigor 

menor na fase de tratamento químico do que na fase de 

classlficação por comprimento. 

Dos tratamentos referentes às sementes de 

peneiras 20, 22 e 24, normalmente comercializadas, as 

sementes de peneiras 22 e 24, na fase de classificação por 

largura; e,as sementes curtas de peneira 20 e as sementes 
, " 

longas de peneiras 20 e 22, na fase de classificação por 

comprimento, apresentaram vIgor superior ao das sementes 

da recepção. Dos descartes, apenas as sementes da 

ventilação, na fase de classificação por 1 argura, 

apresentaram vigor inferIor ao das sementes da recepção. 

No teste de frio, na fase de pré-limpeza, as 

sementes maIores ou Iguals à peneira 2& apresentaram o 

maior nível de vigor, embora semelhante ao das sementes 

maIores ou iguais às peneiras 18 e 22. Na fase de limpeza, 

a fração leve das sementes maIores ou iguais à peneira 18 

apresentaram vigor Inferior ao das sementes dos outros 

tratamentos. 

Na fase de classIfIcação por largura, as 

sementes de peneiras 22 e 24 apresentaram maior nível de 
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vigor, porém, estatIsticamente superior, apenas, ao das 

sementes de peneira 15x3/4. 

Na fase de claSSIfIcação por comprimento, não 

houve dIferenças entre os tratamentos. Na fase de 

tratamento químico, as sementes de penelra 24 apresentaram 

o maior nível de vigor, mas, estatIsticamente superior, 

apenas, ao das sementes curtas de peneira 20. 

Na sequêncla do benefiCiamento, não houve 

dlferenças slgnlficatlvas no vigor das sementes das 

dlferentes peneiras, de uma fase para outra. 

Das sementes de peneiras normalmente 

comerCializadas, apenas as sementes de peneira 24"na fase 

de tratamento químico, apresentaram Vigor superIor ao das 

sementes da recepção. Dos descartes, apenas as sementes do 

fundo, na fase de pré-] impeza, apresentaram Vigor inferior 

ao das sementes da recepção. 

No teste de condulividade elétrica, na fase de 

pré- limpeza, as sementes 

significativamente menor 

tratamentos. Na fase de 

entre os tratamentos. 

Na fase de 

sementes de peneiras 22 

do fundo apresentaram vigor 

do que o das sementes dos outros 

1 i mpeza, não houve diferenças 

classificação por largura, as 

e 24 apresentaram o maior vigor, 

mas, signiflcatlvamente 

da venti lação. 

superior, apenas, ao das sementes 

Na fase de claSSificação por comprimento, não 



houve dIferenças 

~ra~amen~o químlco, 

en~re os tra~amentos. Na fase de 

as semen~es longas de penelra 22 

apresentaram o maIor vlgor, mas, superior, apenas, ao das 

sementes curtas de peneIra 20. 

Na sequência do benefIclamen~o, as sementes 

das diferentes peneiras não apresentaram diferenças no 

vlgor, de uma fase para outra. 

Todos os ~ratamen~os, referentes às sementes 

normalmente comercializadas, apresentaram vigor semelhan~e 

ao das semen~es da recepção. Dos descartes, as sementes do 

fundo, na fase de pré-l i mpeza, e as sementes da 

ventilação, na fase de c]assiflcação por ,} argura, 

apresentaram VIgor inferIor ao das sementes da recepção. 

Na tabela 14 são apresentadas as médlas 

obtidas para os tratamentos nos testes de germInação e de 

VJgor (prlmelra contagem de germinação, envelheclmento 

acelerado, frlo e condutlvidade elétrIca), realIzados na 

segunda época. 

No teste de germInação, na fase de pré-

1 1 mpeza, as sementes malores ou 19uals às peneIras 26, 22 

e 18 apresentaram porcentagens de germinação semelhantes. 

Na fase de lImpeza, as pesadas das sementes 

majores ou 19uals às peneIras 18 e 22 apresentaram 

porcentagens de germlnação semelhantes entre si e 

superIores às dos seus respectivos descar~es. 



Tabela 14 - Cultivar 8 - Segunda boca - Médias obtidas para o efEito de tratalllentos e coeficientes de 

var iado das d iveFsas determinações: teste de genllnado nG), pr ífilelra contagem de germinação 

(PCG). envelhecimento acelerado (EAI, teste de frio (TFI. conoutivldade elétrica (CE). 

TRATAMENTOS T8 m PCG Ih) EIi m TF m CE (Illiihos/g) 

LRecepção 79.3 abcd 77 .1 abcde 46.5 cdd 69.4 bcde 7.14 bcdef9 
Vré-l irupeza{P >1 26)-Oescarte 80.8 abcd 80.6 abcoe 58.8 aOedet 75.6 abc 5.63 g 
3.PnH irupeza(P }, 22) 8i.3 abc 79.8 abCde 68.2 a 74.1 bc 6.58 eig 
4.PrH impeza(P >, i8) 74.i bca 71.9 coe 56.6 abcder 66.3 cde 8.00 bcdetg 
5,Pré-l if!lpeza (Fundol-Descarte 51.8 e 51.8 f 45.0 dei 44.2 f 16.33 a 
6.Pré-limpeza (Vent.)-Descarte 54.8 e 54.5 f ""I r: ... JJo."..J aocder 56.5 ei 8.17 bcdetg 
7,MEsa (P )/ i81 82.4 aoe 80.6 abcoe 58.5 aoede'; 74.5 ahc 8.51 bcderg 
8~ME'sa (P >, l8)-Descarte 69.3 ti 69. '1 dE 45.2 def 60.8 de 9.30 bcder 
9.i1esa IP >, 22) 81.5 abe 81.1 abco 51.5 abcder 16.8 aDe 6.07 fg 
iij~M2sa (P }r 22)-Desearte 69.3 d 68.8 e 52.3 abcdef 68.3 bcde 7.00 cdeig 
l!.Clas./largura (P-i5}:3/4 )-[)escarte ""1') ..,. 

1t... • .J cá 71..8 cde 63.3 aDe 70.3 Dcd Hi.27 Dca 
12~Clas./largura (P-i7x3/4)-uescafte 79.5 abca 79.2 abcde 66.8 ah 77 .7 abc 8.38 bcderg 
i3.Clas./largura {P-i8HJesearte 78.6 aoca 77.6 abcde 60.9 abcüe 72.5 Dca 9.83 bede 
14~Clas./largura (P-20l 83.8 ao 83.3 aoc 47.5 cd€f 73.1 oca 6.71 defg 
15.Clas./largyra (P-22) 81.6 aoe 81.6 aoe 53.8 abedet 71.4 bcd 7.22 bedetg 
16.Clas./largura (P-24) 85.6 i 84.i ao C''l C" 

.JG.."#.J ibedd 75.1. ahc 7.46 be(1etg 
17.Clas./largura (Vent,)-Descarte r' i .j.Q DCO 73.6 bcde 41.0 t 66.5 ede 10.52 be 
18.Clas./cüffiprimentü (P-20C> 8i. 9 ibe 81.i aDe 54.6 abcoet 73.4 Dcá 8.40 bCGetg 
19.Clas./co~priffiento (P-20U 84.6 ao 84.3 ao 50.3 ocdei 77.0 abc 6.84 de!s 
20.Clas./coiliPrimento (P-22C) 84.0 ao 83.5 ao <"'1 ' .Jr.. • .l. abcder 79.1 ah 7.37 bedefg 
2í.Clas./coiliPrimento {P-22U 87.9 a 85.2 a 63.3 abc 85.4 a 6.40 etg 
22. Trataffieoto químico (P-20(;) 79.1 abeo 79.1 abcdE 44.5 €f 73.5 DCO 10.70 b 
23.TratalJiento qUíiliico IP-20U 84.8 ao 84.8 ab 56.8 abcdef 71.5 bed 7.34 bcdetg 
24.Tratameoto qUliiliCO (P-22C) 78.4 abed 77.9 abcde 55.8 abcdd 78.2 abc 7.59 bedefg 
25.Tratalento quimico (P-22U 82.2 atlc 82.2 abc 61.8 abcoe 73.6 bcd 7.08 ccetS 
26. TratalllEnto químico (P-24) 82.6 ahe 82.3 abe 62.3 abcd 74.9 abc 5.56 9 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C.V. Á 4.7i0 4.791 7.941 5.123 16.416 

Na leSla coluna, .~dias seguidas por letras distintas diferEm entre SI pelo testE de TukE~ ao nível de 5Á 

de probabilidade 



Na fase de classIficação por 1 argura, as 

sementes de penelf'a 24 apresentaram a malor porcentagem de 

germinação, embora slgn1flcatlvamente superior, apenas, às 

das sementes de penelra 15x3/4 e da ventIlação. 

Nas fases de classlflcação por comprImento e 

tratamento químico, não houve dIferenças slgnificativas 

entre as sementes das diferentes peneiras. 

Nas fases de classificação por comprImento e 

tratamento químico, não houve diferenças SIgnIficativas 

entre os tratamentos. 

Na sequência do beneflclamento, não houve 

diferenças slgnlficatlvas nas porcentagens de germInação 

das sementes das diferentes peneIras, de uma fase para 

outra: entretant.o, em va 1 ores absolutos, ocorreu uma 

diminuição na germInação das sementes de peneira 24, da 

fase de classIfIcação por largura para a fase de 

tratamento químico, e na germinação das sementes curtas de 

peneIra 20 e, curtas e longas, de peneIra 22, da fase de 

claSSIficação por 

químlco. 

comprImento para a fase de tratamento 

As sementes de 

comerCializadas apresentar~am , 

peneIras 

em todas 

benefiCIamento, porcentagens de germinação 

normalmente 

as fases do 

semelhantes à 

das sementes da recepção. Dos descartes, apenas as 

sementes do fundo e da ventIlação, na fase de pré-limpeza, 

InferIor à das sementes da 



recepção. 

Na primeIra contagem da germinação, na fase de 

pré-limpeza, as sementes maIores ou Iguais ~s peneiras 2&, 

22 e 18 apresentaram vIgor semelhante. Na fase de limpeza, 

apenas a fração pesada das sementes maiores ou Iguais à 

pene i f-a 22 apresentou vigor superlor ao da sua 

leve. 

Na fase de classificação por largura, as 

sementes de peneira 24 apresentaram o maior Vigor, mas, 

signifIcativamente superior, apenas, ao das sementes de 

penelT'a 15x3/4. 

Nas fases de clasSIficação por comp~~mento e 

tratamento químico, não houve diferenças entre os 

tratamentos. 

Na seauência 
I 

do benefícíament.o, também não 

houve diferenças significativas no vigor das sementes das 

djferentes peneIras, de uma fase para outra. 

As sementes de penelras 20, 22 e 24 

apresentaram, em todas as fases do beneficiamento, vigor 

semelhante ao das sementes da recepção. Dos descartes, 

apenas as sement.es do fundo e da ventilação, na fase de 

pré-llmpeza, apresentaram vigor inferior ao das sementes 

da recepção. 

No test.e de envelhecImento acelerado, na fase 

de pré-limpeza, as sementes maiores ou iguaiS à peneira 

22 apresentaram maIor vIgor, embora semelhante ao das 



sementes maIores ou IguaIs às peneIras 18 e 26. Na fase de 

lImpeza, n~o houve diferenças 

tratamentos. 

slgniflcatIvas entre os 

Na fase de claSSlflcação por 1 argura, as 

sementes de peneira 17x3/4 apresentaram o maior vigor, 

porém, estatIstIcamente superJor, apenas, ao das sementes 

de peneira 20 e da ventilaç~o. 

Na fase de classifIcação por comprimento, as 

sementes das diferentes penelras n~o apresentaram 

diferenças no vigor. Na fase de tratamento químiCO, as 

sementes de peneIra 24 apresentaram o maior nível de vigor 

e as sementes de peneira 20 apresentaram o menor nível de 

vIgor, embora, estatistIcamente, semelhantes ao das 

sementes das demaIs peneiras. 

Na sequêncla do benefIciamento, as sementes da 

diferentes peneiras não apresentaram diferenças no vlgor, 

de uma fase para outra. 

Todas as sementes de peneIras 20, 22 e 24, 

normalmente comercializadas, apresentaram vigor semelhante 

ao das sementes da recepção. Dos descartes, apenas as 

sementes de peneira 17x3/4 apresentaram vigor superior ao 

das sementes da recepção. 

No teste de frIO, na fase de pré-limpeza, as 

sementes maiores ou iguaIS à peneIra 26 apresentaram o 

maior vIgor, . embora semelhante ao das sementes majores ou 

Iguals às peneIras 22 e 18. Na fase de llmpeza, a fração 



pesada das semen~es majores ou i gu a I s à peneira 18 

apresen~ou vlgor maIor do que a sua fração leve, porém, 

semelhan~e ao vigor dos demais ~ra~amentos. 

Na fase de classIfIcação por largura, não 

houve diferenças slgnlflcatlvas entre as semen~es das 

dlferen~es peneiras. Na fase de classificação por 

comprlmen~o, as semen~es longas de peneira 22 apresen~aram 

o ma 1 or vIgor, mas, esta~isticamente superior, apenas, ao 

das sementes curtas de peneira 20. 

Na fase de tratamento químico, também não 

houve dIferenças entre as sementes das diferentes 

peneiras. 

Na sequêncla do beneficiamento, as sementes 

longas de peneira 22 apresentaram vIgor maior na fase de 

claSSIfIcação por comprimento do que na fase de tratamento 

químiCO. Apr'esentaram, também, vigor superior ao das 

sementes de peneIra 22, 

largura. 

Das sementes 

na fase de classificação por 

normalmente comercializadas, 

apenas as sementes longas de peneira 22 apresentaram vIgor 

superlor ao das sementes da recepção. Dos descartes, 

apenas as sementes do fundo, na fase de pré-limpeza, 

apresentaram vIgor Inferior ao das sementes da recepção. 

No teste de condutivldade elétrica, na fase de 

pré-limpeza, ,as sementes maIores ou IguaIs às peneiras 26, 

22 e 18 apresentaram vigor semelhante entre si e, também, 



ao das semenLes da ventilação. Na fase de limpeza, não 

houve diferenças entre os traLamentos. 

Na fase de classlflcação por largura, as 

sementes de peneIra 20 apresenLaram o major nível de 

VI gOf', mas, estatlstlcamenLe superIor, apenas, ao das 

sementas da ventIlação. 

Na fase de classifIcação por comprímenLo, as 

semenLes das dlferenLes peneiras apresenLaram níveis de 

vigor semelhanLes. N a fase de LraLamenLo químico, as 

sementes de peneIra 24 apresentaram o maIor vigor, embora, 

superIor, apenas, ao das sement.es 

curLas de peneira 20. 

Na sequência do beneflclamenLo, as semenLes 

das dlferenLes peneiras apresentaram vIgor semelhanLe, nas 

dIferentes fases. Mas, em valores absoluLos, as semenLes 

curLas de peneira 20 apresenLaram uma diminUição no vigor, 

da fase de classificação por comprimenLo para a fase de 

tratamento químICO, e, também, em relação ao V i gOl' das 

sementes de peneira 20, na fase de claSSIficação por 

1 al'gu!'a. 

As semenLes de penelras normalmente 

comel'clailZadas apresenL aI' am , em todas as fases do 

beneflClamenLo, Vigor semelhante ao das semenLBs da 

recepção. Dos descartes, apenas as sementes do fundo, na 

fase de pré~llmpeza, apresentaram vIgor Inferior ao das 

sementes da recepção. 
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Os dados referentes à determinação do grau de 

umldade das sementes, rea 1 i z ad a logo após o 

beneflciamento, e ao exame de sem(~ntes infestadas, 

reallzado nas duas épocas, não foram analisados 

estatistlcamente. As médias das quatro repetiç~es para 

cada uma das determInações est~o contidas na tabela 15. 

o grau de umidade variou de 13,6% (tratamento 

11) a 14,7% (tratamento 5). O nível de infestação na 

primeira época fOI baIXO. Os níveiS máximos de 1,8 e 2,3% 

foram apresentados pelos descartes na fase de limpeza. Na 

segunda época, houve um pequeno aumento nos níveis de 

infestação, mais acentuado nos sementes das fases de 

recepção, pré-limpeza e limpeza. Com relação às sementes 

de peneiras normalmente comercial izadas, o nível de 

infestação f 01 baiXO nas duas épocas, não sendo relevante 

a sua Influência na perda de qualIdade das sementes. 



das quatro fepetiç8es dos trata.entos. obtlaas nas ~poca5 de fealizaç50 dos testes. 

TRATAMENTOS GRAU DE SEMENTES INFESTADAS (Xl 
UMIDADE (i!) ia. ÉPOCA 2a. ÉPOCA 

LRecepç50 14.2 1.3 5.t 
2.Pré-l ililPeza(P },26)-Descarte 14.4 1.5 3.5 
3.Pré-l il1lpeza(P )/22) 14.0 1.5 4.3 
4.PnH iIâPeH{P li i8} t.1 , 

,,~ 1.3 5.0 
S.Prê-limpeza (Fundo}-Descarte 14.7 0.8 3.0 
6,Pn?-lililpwi (Vent.)-Descarte 14.2 1.3 2.8 
7 ~M2·:.a (P ), i8) 13,9 1.0 1.0 
8~M€sa (P ), 1.8)-Descarte 14.4 1.8 5.8 
9,Mesa {P },22) i3~9 0.8 1.0 

:0.Mesa CP ),22H}escartf: 14.4 2.3 7.5 
1~~Clas*/largura lP-i5x3/4)-Descarte 1.3.6 1.3 2.5 
121Clas~/largura (P-17x3/4)-Descarte ,<) o 

.oJ't ; 1.0 2.8 
13sClasn/largura (P-i8l-Descarte i4.~ 1.3 1.5 
i4~Clas./largura (P-20) 13.8 1.0 1.8 
15IClas~!largura, (P-22) 13.9 0.8 2.5 
161Clas./largura (P-24) 14.0 1.0 2.5 
t7.Clas./largura {V€nt.)-D2scarte \! 1 

""~'1!-.1., 0.5 2.0 
:B~Clas~/co~priffi2nto (P-20C) 14.4 0.8 1.0 
í9.Clas./comprimento (P-29Ll 14.2 1.3 L~ 

2~,Clas,!CQ~primento (P-22C) 14.0 1.3 2.0 
2í.Clas./co~prim€nto (P-22U 14.1 1.0 1.3 
22"Tratam€nto QUiillíco (P-200 14.2 1.0 2.0 
23. Trataaíeflto qui1%icO (P-20L) IA '1 

01. •• c, 0.8 2.0 
24. Tratamento G!j ímico (P-22Cl l' ., 

"i~," 1.3 2.3 
25.Tratal!l€nto l:!UífllICO (P-22Ll i4~ 1 0.5 1.0 
26.Tratai!l€nto químico (P-24) 14.2 0.8 1.3 



5. DISCUSS1(O 

Para maior faCll idade de apresentação, a 

dIscussão fOI dIvIdida em dOls sub-ítens: qualidade fíSica 

e qualidade fiSiológica das sementes. 

5.1 Qualidade física 

De maneIra geral, o beneficiamento promoveu 

uma melhoria na qualidade física dos lotes, entre a fase 

de recepção e a fase de limpeza, não apresentando efeitos 

a partlr dessa fase. 

O beneficIamento promoveu um aumento na pureza 

físlca das sementes até a fase de 1 1 mpeza 1 não 

apresentando efeItos a partir dessa fase, a não ser no 

caso das sementes curtas de peneIra 22, do cultivar Ar que 

apresentaram uma diminuIção na porcentagem de pureza, da 

fase de classIficação por comprimento para a fase de 

tratamento químIco. 

Da mesma forma, o beneficiamento promoveu a 

diminuição d~ porcentagem de sementes quebradas somente 

até completar a fase de limpeza. A partIr dessa fase, os 
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tratamentos apresentaram comportamento semelhante. As 

operações subsequentes não promoveram danos significativos 

às sementes. 

A porcentagem de sementes quebradas varIou de 

acordo com o tamanho das sementes. As sementes grandes 

apresentaram menores porcentagens de sementes quebradas do 

que as sementes pequenas, Independentemente da opel-ação de 

benefICiamento realizada. 

As sementes das frações pesadas, na fase de 

limpeza, também apresentaram menor porcentagem de sementes 

quebradas do que a das sementes das frações leves. As 

sementes redondas de peneIras 17x3/4 e 15x3/4 apresentaram 

menores porcentagens de sementes quebradas do que as 

sementes chatas de peneIras menores. 

De modo aeral J , observou-se aue , , conforme 

aumenta o tamanho das sementes , ocorre uma diminuição da 

porcentagem de sementes quebradas e que a reslstêncja à 

quebra está relaCionada mais ao tamanho e à densldade das 

sementes do que a sua forma. 

o beneflclamento não promoveu alterações na 

porcentagem de sementes trlncadas, que se manteve 

constante desde a recepção completar o tratamento 

químiCO. No entanto, ao contráriO dos resultados do teste 

anterIor, sementes maiores é que apresentaram as 

maiores porcentagens de sementes trlncadas. 

Em valores absolutos, observou-se que 



porcentagem de sementes trincadas, apresentada por um 

determInado tratament.o, fOI, geralmente, lnversament.e 

proporcIonai porCE.entagem de sementes 

apresentada pejo mesmo tratamento. 

Considerando-se o t.otal de 

danlficadas, houve Uma dImInuição somente até 

quebradas 

sementes 

a fase de 

1 impeza das sementes, a n~o ser no caso das sementes 

curtas, de peneira 20, do cultivar A, que apresentaram, na 

fase de classlficaç~o por comp!~ 1 mento, menor total de 

sementes danificadas do que a das sementes de peneira 20, 

na fase de classiflcaç~o por largura. 

Na determjnaç~o do peso de ml I sement,es, os 

pesos obtidos foram proporcIonaIs ao tamanho das sementes. 

As senH'?ntes redondas de peneIra apresent.aram o 

malor peso, superior ao das sementes de pene ara 24 e ao 

das sementes maiores ou IguaIs à peneira 26. 

No caso do cultivar A, as sementes de peneira 

24 apresentaram peso maior na fase de classIfIcação por 

largura do que na fase de tratamento químico. As sementes 

curtas e longas de peneIra 22 também apresentaram peso 

por comprlmento do que na maior nafase de classlflcaç~o 

fase de tratamento químico. Est.e fato pode indicar Uma 

quebra dessas sementes, durante o tratamento químlco. Como 

o teste foi realizado com contador eletrônIco de sementes, 

cada semente, ou fragmento, foram considerados como uma 

unidade, resultando num peso de mi sement,es menor. 
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5.2. Qualidade fisiológica 

De maneira geral, observou-se que, em relaç~o 

~ germinaç~o, partindo da recepç~o, e considerando a 

sequência do beneficiamento, n~o houve efeitos das 

operaçôes de beneficiamento sobre a qualidade fiSiológica 

das sementes de peneIras 20, 22 e 24. 

Apenas as sementes longas de peneira 20, do 

cultivar A, apresentaram, na prImeira época do teste, na 

fase de tratamento químico, desempenho superior ao das 

sementes longas de peneira 20, na fase de classificação 
,'l. .. 

por comprimento. Também as sementes de peneira 24, do 

cultlvar B, apresentaram, na primeIra época do teste, na 

fase de tratamento químico, desempenho superior ao das 

sementes de peneira 24 na fase de classificação por 

largura. No entanto, essa melhora na qualidade não pode 

ser atribuída ao tratamento químlco,que utilizou apenas 

inseticida para o controle da infestação. 

Ainda conSiderando-se o teste de germinação, 

observou-se que, em relação ~ recepção, o beneficiamento 

propIciou a melhorIa da qual idade fisIológica apenas das 

sementes longas de penelra 22, do cultivar A, observada na 

prImeIra época, e das sementes de peneira 24 ,também do 

cultIvar A, .observada na segunda época. No entanto, deve-

se ressaltar que, embora os demaIs tratamentos não tenham 



sido dIferentes, estatistIcamente, da recepção, as 

sementes recebidas para o beneflclamento apresentavam 

germlnaç~o Inferior à exigida (85%) para a certificaç~o, 

sendo que, das sementes de peneiras 20, 22 e 24, 

normalmente comerCializadas, apenas as sementes curtas, de 

peneira 20, não atenderam a essa eXlgência. 

Com reiaç~o às sementes maiores ou iguais à 

peneira 2G, descart,adas n3 fase de pré-l i mpeza, e às 

sementes de peneiras 15x3/4 e 17x3/4, descartadas na fase 

de classifjcaç~o por largura, observou-se desempenho 

semelhante ao das sementes de peneiras 20, 22 e 24, para 

os dOIS cultivares, nas duas épocas do teste. 

Tal como observou-se no teste de germinaç~o, o 

vigor das sementes, aval lado pelos testes de primeira 

contagem de germlnaç~o, envelheCImento acelerado, frlo e 

condutivldade elétrica, de manell~a geral não sofreu 

efeitos das operações de benefiCiamento. 

O teste de primeIra contagem de germInação 

mostrou, para o cultivar A, que apenas as sementes longas, 

de peneira 22, na fase de tratamento químICO, na primeIra 

época, e as sementes de peneIras 20 e 24 ,na fase de 

claSSIfIcação por largura, na segunda época, foram 

superIores às sementes da fase de recepção. O cultivar B 

apresentou superioridade das sementes de peneira 24, na 

fase de tratamento químiCO, em I'e 1 ação às sementes de 

peneira 24, na fase de claSSificação por ] argur a, e às 
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sementes da recepç~o. 

o teste de envelhecimento acelerado mostrou, 

para o cultIvar A, na prlmelra época, uma dimlnuiç~o do 

vIgor das sementes de peneira 20, da fase de classjflcaç~o 

por largura para a fase de claSSlflcaç~o por comprlmento, 

e das sementes curtas de peneIra 22, da fase de 

classlfícaç~o por comprimento para a fase de tratamento 

químiCO. As sementes curtas de peneIra 20, na fase de 

classIfIcação por comprImento, e as sementes curtes de 

peneira 22, na fase de tratamento químiCO, apresentaram-se 

Inferiores em relaç~o às sementes da recepção. Na segunda 

época, observou-se uma dIminuição do vigor das sementes de 

peneira 24, da fase de classificação por largura para a 

fase de tratamento quím1co, e das sementes curtas de 

peneira 20, da fase de classIficação por comprimento para 

a fase de tratamento químico. Por outro lado, observou-se 

um aumento no vIgor das sementes de peneira 20, da fase de 

classIficação por largura para a fase de classIfIcação por 

comprimento, e das sementes curtas de peneira 22, da fase 

de classificação por comprimento para a fase de tratamento 

químiCO. 

As sementes longas de peneIra 20, as curtas de 

peneira 22 e as de peneIra 24 aoresentaram-se suoeriores . . 
na fase de tratamento químICO em relação às sementes da 

recepção, en~uanto que as sementes curtas de peneIra 20, 

na mesma fase, apresentaram-se Inferiores. 



o cultivar B mostrou, na primeira época, 

apenas em v3iores absolutos, um decréscimo no vigor das 

sementes de peneiras 20, 22 e 24, da fase de classificação 

por largura para a fase de classlflcação por comprimento, 

e desta, para a de tratamento quím1co. No entanto, apenas 

as sementes curtas de penelra 20 mostraram uma diminuição 

significativa de vigor, da fase de classificação por 

comprImento para fase de tratamento químico, e as 

sementes de peneira 24, da fase de claSSIficação por 

largura par3 a fase de tratamento químiCO. 

As sementes de peneiras 22 e 24, na fase de 

claSSIficação por largura, e as sementes curtas e longas 

de peneira 22, na fase de claSSificação por comprimento, 

apresentaram-se superIores às sementes da recepção. 

Na segunda época, observou-se uma melhoria na 

qualidade fiSIológica, apenas, das sementes maiores ou 

Iguais à peneIra 22, na fase de pré-limpeza, em relação às 

sementes da recepção. 

o teste de frio mostrou, para o cultivar A, na 

primeira época, que a fase de pré-limpeza promoveu Um 

aumento no vigor das sementes maIores ou iguaIS à peneira 

22, em relação às sementes da recepção. As sementes 

majores ou iguaIS à peneIra 18 também apresentaram um 

aumento- no vigor, da fase de pré-limpeza para a fase de 

i mDeza. Na ,seaunda , 
" 

época, observou-se que as sementes 

cur'tas e longas, de peneira 22 perderam vigor da fase de 



classificação por comprImento para a fase de tratamento 

químico. O mesmo aconteceu com as sementes de peneira 24, 

que tlveram o seu vigor diminuído, da fase de 

classlflcação por 1 arg1..1r a para fase de tratamento 

químico. 

O teste de frio mostrou, ainda, para o 

cultivar ,h, 1 na primeira época, um aumento no vlgor das 

sementes longas de peneIra 20; curtas e longas de peneira 

22;e das sementes de peneira 24, na fase de tratamento 

químlco, em relação às sementes da recepção. Na segunda 

época, houve um aumento no vigor das sementes longas de 

peneira 20, nas fases de classificação por comprimento e 

de tratamento químlco, e uma diminUição no vigor das 

sementes longas de peneira na fase de tratamento 

químico, em relação às sementes da recepção. 

o cultlval~ B mostrou, na primeira época, uma 

superiorIdade das sementes de peneix'a 24, na fase de 

tratamento químICO, apenas em relação às sementes da 

recepção. Na segunda época, mostrou um decréSCimo no vigor 

das sementes longas de peneira 22, da fase de 

classificação por compr 1 mento par' a a fase de tratamento 

químico. Apenas as sementes longas de penelra 22, 

apresentaram melhor desl:"?mpenho do que as sementes 

IniCialmente recebIdas. 

de condutlvldade elétrIca não mostrou 

a 1 ter açõ{::">s na qualldade fiSIológica das sementes de 



peneIras 20, 22 e 24, na sequêncla do benefiCIamento, e em 

relação às sementes InICIalmente recebidas, para os dOIs 

cultivares, nas duas épocas do teste. 

De mane)!"3 ge1"3], as sementes m310res ou 

IguaIs à peneIra 26, descartadas na fase de pré-llmpeza, e 

as sementes de peneIras 15x3/4, 17x3/4 e 18, descartadas 

na fase de claSSifIcação por largura, apl~esentaram , em 

todos os testes, Vlgor superIor ou semelhante ao das 

sementes de peneiras 20, 22 e 24, para os dOIs cultlvares, 

nas duas épocas do teste. 

As sementes curtas de peneIra 20 apresentaram, 

de maneIra geral, em absolutos, qua 11 dade 

fiSIológIca inferlor à das sementes das demais peneiras, 

normalmente comerCializadas (20L, 22C, 22L e 24). Em 

relação às demaIs peneiras, a sua inferiorIdade ficou 

demonstrada, princlpalmente, através do teste de 

envelheCImento acelerado. 

A maioria dos pesqUIsadores que estudou os 

efeitos das danificações mec~nicas nas sementes de milho, 

durante o processamento, conSIderou apenas a operação de 

debulha ou a Inclulu como parte do processamento. 

No presente trabalho, conSIderou-se apenas o 

benefIciamento das sementes propriamente dito, partindo da 

recepção das sementes Já debulhadas e tendo iníCIO com a 

operação de pré-limpeza. 

Os resultados obtidos conflrmaram 



observaçôes fel~as por WORTHAN & RINKE (1951), que n~o 

encont.raram d i ferençaf~ slgnlflca~lvas en~re os 

~ratamen~os, nos úl~lmos es~jglos do processamen~o, sendo 

observada apenas uma tendência ao aumen~o da InjúrIa na 

progress~o do processamen~o. 

No presen~e trabalho, observou-se que as 

semen~es inicialmente recebidas apresentavam grande 

quantIdade de danos mec~njcos. o beneficiamento promoveu 

uma melhoria da qualIdade fisiológica, pela ellminaç!o dos 

descartes; entretanto, observou-se a dimlnuiç!o no vigor 

das sementes de alguns tratamentos, após 

tratamento químICO das sementes. 

a operaç~o de 

Com relação ao grau de umídade com que as 

sementes dos dOIS cultivares foram benefjcladas (11.9% a 

14.7%), é considerado baixo pela maiorIa dos autores, que 

recomenda graus de umidade maiores para a realizaç!o da 

debulha e de outras operações do processamento das 

sementes (TATUM & ZUBER, 1943; BllNCH, 1960; B I LANSK 1 , 

1962; KELLER et alil, 1972; BRASS & MARLEY, 1973); HALL, 

1974; SRIVASTAVA et 

1978). 

a 1 I I , 1976; CHOWDHURY & BUCHELE, 

A qual Idade fiSIológIca das sementes, no 

presente trabalho, manteve-se, de maneIra geral, constante 

desde a fase de recepção até o final da operação de 

tratamento 'químlco, não permltlndo determInar a 

contrIbUição de cada fase do benefiCiamento sobre o dano 
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total causaào à semente. 



b. CONCLUSõES 

a) O beneficlamen~o das semen~es de milho 

promove, em sua progressão, ~endêncla, es~a~is~icamente 

não sIgnificativa, de elevação dos danos mec§nlcos. 

b) O beneficiamento promove uma melhoria na 

qualidade física das sementes apenas até completar a fase 

de limpeza, a par~lr da qual não h2i alteração daquela 

característica. 

c) As operações de beneflclamento nâo 

proporcionam perda de germinação do materIal; entretanto, 

a etapa relatIva ao tratamento químico causa diminuição do 

vigor das semen~es. 
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