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Resumo: Visando manter a qualidade fisiológica das sementes, a secagem artificial deve ser conduzida com 

os devidos cuidados. No presente trabalho, o objetivo foi avaliar a sensibilidade de diferentes linhagens de 

milho colhidos em espigas no mesmo teor de umidade de 37% à secagem, realizando-se a secagem artificial 

em temperatura padrão de 38°C até atingirem o teor de 12% de umidade. Após a secagem as espigas foram 

debulhadas e armazenadas por 30 dias na câmara fria e posteriormente tratadas com fungicidas e transferidas 

até o laboratório de testes fisiológicos da Unidade de Beneficiamento de Sementes em Itumbiara GO, no 

qual, seria realizado os testes de germinação e vigor. Após a coleta de dados, foi comprovado diferenças 

estatísticas entre os tratamentos em ambas as variáveis, permitindo constatar que algumas dessas linhagens 

eram superiores as demais. As linhagens Manka, Shino, Tresa e Ryker se destacaram com médias superiores 

as demais, mostrando sua tolerância a secagem nesta temperatura e colhida em tal época de maturidade 

fisiológica. Emery se destacou como a linhagem mais sensível a secagem a esta temperatura utilizada no 

experimento. 
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Abstract: In order to maintain the physiological quality of the seeds, artificial drying must be carried out 

with due care. In the present work, the objective was to evaluate the sensitivity of different corn genotypes 

harvested from ears at the same moisture content of 37% to drying, artificially drying at a standard 

temperature of 38°C until they reached 12% moisture content. moisture. After drying, the ears were threshed 

and stored for 30 days in the cold chamber and then treated with fungicides and transferred to the 

physiological testing laboratory of the Seed Processing Unit in Itumbiara GO, where germination and vigor 

tests would be performed. After data collection, statistical differences between treatments in both variables 

were verified, allowing us to verify that some of these strains were superior to the others. The Manka, Shino, 

Tresa and Ryker genotypes stood out with higher averages than the others, showing their tolerance to drying 

at this temperature and harvested at such a time of physiological maturity. Emery stood out as the most 

sensitive genotype to drying at this temperature used in the experiment. 
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1. INTRODUÇÃO 

O milho pertence à família Poaceae, ao gênero Zea e sua espécie única recebe 

o nome de Zea mays. É um cereal de alto valor nutricional e por isso mesmo está sendo 

largamente utilizado na composição de rações animais e outros alimentos humanos. É um 

dos grãos mais assistidos de tecnologias de plantio e colheita, é cosmopolita e sua 

produção em 2004 chegou 600 milhões de toneladas em todo o mundo (INFOESCOLA, 

2015). 

A área plantada de milho na primeira safra do Brasil aumentou em 1,8% em 

2020/21, para 4,46 milhões de hectares, ante 4,38 milhões de hectares em 2019/20, 

projetou a Datagro. Conforme a consultoria, caso o clima fique dentro da normalidade e 

haja "manutenção de elevado padrão tecnológico", o potencial de produção de milho verão 

será de 28,39 milhões de toneladas, 8,8% acima dos 26,10 milhões de toneladas estimados 

pela consultoria para a temporada atual. Para a safra de inverno, a Datagro projeta aumento 

de área de 3,2%, para 14,82 milhões de hectares, ante 14,36 milhões de hectares no ciclo 

atual. O potencial de produção, segundo a Datagro, é de 83,74 milhões de toneladas, 8,2% 

acima das 77,37 milhões de toneladas projetadas para o ano passado (NOTÍCIAS 

AGRICOLAS, 2020). 

Conectada a alta demanda de insumos agrícolas e a urgência em atender as 

necessidades dos produtores, as empresas cotidianamente estão à procura de inovações 

para alavancar seus negócios no setor agrícola. Sejam estas, inovações tecnológicas, de 

portifólio, estruturais, de vendas etc. Seguindo na linha de raciocínio é de suma 

importância a atenção e o cuidado em se produzir algum produto que está completamente 

relacionado ao sucesso e também o fracasso de uma lavoura. Dente estes produtos, senão o 

principal, estão as sementes. 

Responsáveis de carregar toda base genética e inovações tecnológicas até o 

produtor, elas requerem um extremo cuidado ao serem produzidas, como também seu 

correto armazenamento, seja ele em um armazém de alta escala da empresa produtora ou 

nos galpões das propriedades rurais. A conservação da qualidade das sementes deve ser o 

primordial a todos que fazem parte do processo de produção delas, fatores associados a 

saúde física, sanitária e genéticas de uma semente são de fundamental importância que 

sejam seguidos para oferecer a elas as melhores condições possíveis para que possam 

expressar todo estudo, avanço etc. ao serem lançadas no solo. 



 
 

 
 

A busca do padrão perfeito de lavoura e uniformidade de plantas não é 

significativamente o foco primordial da produção de sementes de milho, mas sim 

principalmente na escolha dos melhores parentais (progenitores) que servirão de base para 

produção de híbridos. Nesta etapa o principal foco não deve ser visando somente as 

produtividades alcançadas por estes parentais, mas também, sua sanidade de plantas e 

grãos; sua tolerância, seja de insetos, estresse hídrico, moléculas de herbicidas etc.; e claro 

sua rusticidade para suportar todos os processos de produção desde o plantio na lavoura até 

o armazenamento das sacarias de semente em câmaras frias. Dentre todos os processos que 

as sementes de milho são submetidas em todo o beneficiamento, a colheita na umidade 

ideal e a secagem em temperaturas e fluxos adequados são extremamente importantes para 

garantir a qualidade fisiológica final de cada lote. 

Na produção de sementes de qualidade é essencial que a colheita seja efetuada 

o mais próximo possível da maturidade fisiológica. Alguns autores associam a 

superioridade na qualidade fisiológica em sementes de milho com a colheita antecipada 

(TEKRONY & HUNTER, 1995; ROVERI et al., 2004; ARAÚJO et al., 2006). Em relação 

ao teor de água nas sementes, os autores Daynard & Duncan (1969); Araújo et al. (2006) 

afirmam que o ponto de maturidade fisiológica do milho pode variar de 28% a 42%, 

dependendo da linhagem avaliada. 

A época adequada de colheita tem grande importância na qualidade fisiológica 

das sementes, uma vez que a quantidade de sementes infectadas por microrganismos e/ou 

atacadas por insetos aumenta, enquanto a germinação e o vigor diminuem, à medida que se 

prolonga seu tempo de permanência no campo após a maturação fisiológica. Para evitar 

tais perdas, é imprescindível antecipar o momento de colheita, efetuando-a quando as 

sementes estão com elevado teor de água. Sendo assim, tanto uma secagem e um 

beneficiamento adequado das sementes e um armazenamento seguro lhes permitem a 

conservação da qualidade até a próxima semeadura (AFONSO JÚNIOR e CORRÊA, 

2000). 

Visando manter a qualidade fisiológica da semente de milho, vários são os 

fatores que podem interferir na sua qualidade fisiológica, sendo que a minimização desses 

fatores é o objetivo básico de todo e qualquer programa de produção de sementes, 

objetivando que somente semente de boa qualidade chegue ao produtor (SANTOS, 1998). 

Devido ao alto teor de colheita das sementes de milho em espigas citado acima, faz-se 



 
 

 
 

totalmente necessário a secagem em vista que ao final de todo beneficiamento serão 

armazenadas e para isto o teor de água deve ser reduzido. 

A secagem é a fase, dentro do processamento de sementes, responsável por 

reduzir o teor de água de forma a propiciar condições adequadas para o seu 

beneficiamento, armazenamento e comercialização. É uma importante prática pós-colheita, 

pois, ao diminuir o teor de água do produto contribui para preservar a qualidade, o valor 

nutritivo e o poder germinativo (ANDRADE et al, 2006). Um processo de secagem eficaz 

não é estabelecido apenas pela retirada da água da massa, mas também pela preservação 

das qualidades físicas e propriedades tecnológicas, deixando a mesma com alto valor 

comercial (ATHIÉ et al.,1998). 

Partindo dessas considerações objetivou-se avaliar o comportamento 

fisiológico de sete diferentes linhagens cultivados, submetidos a colheita no mesmo teor de 

umidade, temperatura de secagem e fluxo de secagem; sendo 37% (+1% ou -1%), 38ºC e 2 

m/s respectivamente; até atingirem porcentagem de 12% de umidade e serem submetidos 

aos testes de germinação e vigor. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Em parceria com a empresa Corteva Agriscience do Brasil LTDA, que 

disponibilizou as sementes das linhagens para execução do experimento, e prestou todo 

apoio ao decorrer deste trabalho. Os materiais foram cultivados em três propriedades 

distintas do munícipio de Monte Carmelo-MG, uma das regiões de produção de sementes 

da Corteva Agriscience do Brasil LTDA. Por não fazer parte do objetivo do trabalho e por 

critérios de confiabilidade da política da empresa os sete parentais fêmea serão 

identificados como: Manka, Galan, Emery, Regan, Tresa, Shino e Ryker. 

As semeaduras dos campos foram realizadas na segunda quinzena do mês de agosto 

de 2020, todos os tratamentos foram cultivados em áreas irrigadas por pivô. De acordo 

com a precocidade do parental fêmea, o plantio das plantas polinizadoras fora intercalado 

de três a três dias sendo duas etapas; ora plantadas antes da semeadura dos parentais 

fêmeas, ora após. Neste arranjo de plantio das plantas polinizadoras possui um único e 

essencial objetivo: manter todo o período em que os estigmas estarão receptíveis na área 

coberto de pólen viável a fim de aumentar a probabilidade de polinização. 



 
 

 
 

Após ocorrer a polinização e consequentemente a granação das espigas, foi-se 

iniciado o monitoramento semanal de determinação de umidade utilizando-se o 

equipamento SCIO (Sensor portátil). Ao atingir a umidade desejada foi realizado a 

colheita. Em cada campo foram feitas 3 coletas de 20 espigas viáveis em distintos pontos 

da lavoura, ao total de 60 espigas por campo. Após colhidas, as espigas foram despalhadas 

manualmente e posicionadas no secador. Vale ressaltar que o formato de sementes na 

espiga foi padrão para todos os tratamentos, todos característica dentado-duro. 

Para a secagem das espigas foi utilizado um secador experimental de pequena 

escala, com seis compartimentos dispostos em linha, sendo que em cada compartimento 

possui nove repartições, em que as espigas foram posicionadas verticalmente e distribuídas 

da seguinte maneira: para cada material 3 repetições de 20 espigas. A secagem foi 

realizada com ventilador centrífugo, cujo fluxo do ar foi ajustado por meio de um 

monitoramento com o equipamento de medição de fluxo, o anemômetro. A velocidade 

desejada de 2 m/s em cada tratamento foi diariamente monitorada. O sistema de 

aquecimento do ar usado foi com GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), mantendo-se 

constante a temperatura (38ºC) conforme determinado para o experimento. No intuito de 

estabelecer a taxa de secagem de todos os tratamentos, os dados referentes a data e hora de 

início e fim de secagem e umidade inicial e final foram anotados. 

Ao fim do processo de secagem as espigas foram debulhadas manualmente e para 

cada parcela foi-se utilizado uma caixa de papel com a capacidade de 1kg para armazenar 

as sementes debulhadas. Foi-se utilizado uma máquina classificadora de pequena escala 

com peneiras de classificação manual para padronizar as sementes para o teste e ao mesmo 

tempo descartar sementes mal desenvolvidas e apodrecidas (ponta da espiga) e sementes 

maiores que fogem do padrão das restantes (base da espiga). Após a classificação, as 

caixas foram encaminhadas para a câmara fria, onde foram armazenadas por 30 dias. 

Os testes fisiológicos, germinação (teste quente) e vigor (teste frio), foram 

executados no Laboratório de Qualidade, na Unidade de Beneficiamento de Sementes de 

Milho, na cidade de Itumbiara, GO. Para os testes de germinação e vigor as sementes 

foram previamente tratadas com calda de Maxim XL (1,0 mL kg-1), K-Obiol (0,08 mL kg-

1) e Actellic (0,016 mL kg-1), na dosagem de 7 mL kg-1 de semente. 

O teste de germinação foi conduzido conforme as recomendações das Regras para 

Análise de Sementes (BRASIL, 2009). Para o teste de frio 8 fileiras de 50 sementes por 

repetição foram distribuídas em papel toalha umedecido com água destilada, na proporção 



 
 

 
 

de três vezes seu peso seco. Os rolos foram confeccionados seguindo-se os mesmos 

padrões do teste de germinação e após a semeadura foram colocados no interior de sacos 

plásticos e mantidos em câmara regulada a 10 °C, durante 7 dias; decorrido este prazo os 

rolos foram transferidos para o germinador regulado para 25 °C, ) permanecendo durante 

96 h (+ 4 h). 

Para a germinação utilizaram-se duas folhas de papel de germinação, as quais 

foram embebidas em água, até saturar; após a saturação foram drenadas uniformemente 

removendo-se o excesso de umidade. As sementes foram então distribuídas uniformemente 

no papel e após a disposição no papel umedecido foi colocada uma segunda folha de papel 

umedecido cobrindo as sementes. Dessas duas folhas foi feito um cilindro com diâmetro de 

3,5 a 4,0 cm. Foram utilizados 12 rolos dispostos verticalmente, por cesta; nas câmaras de 

embebição a temperatura da água (filtrada) foi de 4 ºC (+1 ºC). A temperatura da água foi 

monitorada antes da imersão quando as sementes foram submersas e novamente após 2 – 3 

h e diariamente, durante o período de embebição. Este processo teve duração de 72 h (+ 2 

h). Após este período foram removidas as cestas e o excesso de água foi drenado; 

posteriormente, o material foi levado à câmara a 25 ºC (+ 2 ºC) permanecendo durante 96 h 

(+ 4 h). Ao final, as amostras foram retiradas do germinador e avaliadas conforme as 

Regras de Análises de Sementes (BRASIL, 2009). 

O experimento foi conduzido segundo o delineamento inteiramente casualizado, 

com 7 tratamentos e 3 repetições, cujos dados foram submetidos à análise de variância e as 

médias dos tratamentos comparadas aplicando-se o teste de Skott & Knott (1974) citado 

por Ramalho et al. (2012), e se adotando o nível de 5% de probabilidade. A avaliação 

estatística dos resultados foi realizada por meio do software estatístico Sisvar (FERREIRA, 

2011).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na tabela 1 constam dos dados da análise de variância para as duas variáveis 

(germinação e vigor), constatou-se que houve diferença significativa para os tratamentos 

considerando os dados analisados. Verificou-se também diferença significativa para fonte 

variação de blocos, caracterizando a eficiência do controle local. Os coeficientes de 

variação foram baixos, <7%, denotando-se uma boa precisão experimental. Os resultados 

de médias de germinação das sementes por tratamento obtidos através do teste quente 



 
 

 
 

listados na Tabela 2, denotou-se que se formaram dois grupos com margens de percentual 

diferentes entre si. Por um lado, percebe-se que Manka, Ryker, Shino e Tresa obtiveram 

percentuais elevados (acima de 98%); por outro lado Regan, Emery e Galan integram o 

grupo com médias de germinação inferiores (abaixo de 97%) em sementes colhidas, secas 

e testadas igualmente. 
 

Tabela 01. Resumo da análise de variância para variáveis: germinação e vigor. 

FV 

  

GL 

  

QM 

Germinação Vigor 

Cultivar 6 12,54** 1076,97** 

Erro 14 2,00 25,81 

CV%   1,46 6,32 

Média   97,19 80,43 
** significativo a 1% e * significativo a 5%, respectivamente, pelo teste F. 

 

Após a constatação de diferenças significativas entre os tratamentos procedeu-se o 

teste de médias para verificar qual dos tratamentos sobressaiu em relação aos demais. 

Optou-se pelo teste Skott&Knot pois o mesmo não apresenta ambiguidade nos resultados, 

com a sobreposição de tratamentos pertencentes a mesmos grupos. 
 

Tabela 2. Percentuais médios do teste de germinação de cada tratamento pelo teste de 

médias Skott&Knott. 

Tratamento Taxa de germinação (%) 

Manka 99,33 a  

Ryker 99,00 a  

Shino 98,67 a  

Tresa 98,10 a  

Regan 96,00  b 

Emery 95,00  b 

Galan 94,30  b 
Medias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste de Skott&Knott (p<0,05). 

 

Para análise dos dados de vigor, os percentuais foram submetidos ao mesmo 

critério de análise. Ao se analisar os dados listados na Tabela 3, é possível notar que o 

grupo de materiais com maiores percentuais de vigor é o mesmo grupo apresentado no 

teste de germinação, isto comprova que estas linhagens são menos sensíveis a secagem que 

o restante dos tratamentos analisados quando são colhidos na mesma faixa de teor de água 

e secos na mesma temperatura no secador. Por outro lado, diferentemente do teste de 

germinação no qual obtivemos dois grupos, neste teste de vigor percebe-se que a linhagem 



 
 

 
 

Emery se diferenciou expressamente do restante, obtendo médias um tanto baixas em 

comparação com as demais. 

Tabela 3. Percentuais médios do teste de vigor de cada tratamento pelo teste de médias 

Skott&Knott. 

Tratamento Taxa de vigor (%) 

Manka 97,00 a   

Tresa 90,67 a   

Ryker 89,00 a   

Shino 89,00 a   

Regan 81,00  b  

Galan 76,00  b  

Emery 40,30    c 

Medias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste de Skott&Knott (p<0,05). 
 

Na Tabela 4, está demonstrado as taxas medias de secagem para cada tratamento 

submetido ao experimento. 

Tabela 4. Taxa média de secagem de cada tratamento pelo teste de médias Skott&Knott. 

Tratamento Taxa de secagem (horas/ponto) 

Shino 3,30 a    

Ryker 3,27 a    

Tresa 2,75  b   

Manka 2,51   c  

Regan 2,43   c  
Emery 2,16   c  

Galan 1,69       d 
Medias seguidas da mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste de Skott&Knott (p<0,05). 

 

A taxa de secagem de sementes de milho não pode ser muito elevada para não 

as comprometer, porém, segundo Roveri et al. (2004) linhagens tolerantes a altas 

temperaturas de secagem podem proporcionar redução no tempo de secagem, uma etapa 

crítica no sistema de produção de sementes de milho. Navratril & Burris (1984), 

comprovaram que sementes de linhagem de milho tolerantes à dessecação apresentaram 

maior taxa de secagem seguida da linhagem de tolerância intermediária; a linhagem 

intolerante apresentou a menor taxa de secagem. Fato este que pôde ser observado com os 

resultados obtidos tanto no teste de germinação, quanto no teste de vigor. Linhagens como 

Emery e Galan que apresentaram taxas de secagem baixas, também obtiveram médias de 

germinação e vigor inferiores as demais linhagens testadas. Por outro lado, Shino e Ryker 



 
 

 
 

que fizeram parte de ambos os grupos com melhores resultados nos teste de germinação e 

vigor, foram estes que apresentaram maiores taxas de secagem, ou seja, necessitaram de 

mais tempo que as demais para perder porcentagens de umidade. 

O fato de Emery e Galan demonstrarem resultados inferiores aos demais pode 

abrir outro leque de interpretações, no qual possivelmente podemos analisar se no teor 

desejado de colheita (37%) estas linhagens já completaram ou não, seu ciclo de maturação 

fisiológica e estão aptos a dessecação. Os autores Daynard & Duncan (1969); Araújo et al. 

(2006) afirmam que o ponto de maturidade fisiológica do milho pode variar de 28 a 42%, 

dependendo da linhagem avaliada. 

Desse modo, o processo de secagem pode ter favorecido a deterioração, pois, 

de acordo com Rosa (2000), as sementes de milho com alta umidade ainda não possuem 

mecanismos que promovem maior tolerância à dessecação. Esses danos nas etapas após a 

colheita, provavelmente deram início ao processo deteriorativo que pode ser visto como 

um complexo de modificações que ocorrem ocasionando prejuizos aos sistemas e funções 

vitais, que resultam em redução no grau de capacidade e desempenho da semente, onde os 

primeiros eventos que ocorrem são: diminuição na produção de energia e na biossintese, 

que apresenta um efeito pronunciado sobre a velocidade das respostas germinativas, 

diminuindo a velocidade de germinação, de crescimento e desenvolvimento de plântulas 

(DELOUCHE, 2002). 

Vale ressaltar que as linhagens mais sensíveis a secagem apresentou sementes 

que um aspecto de “leite talhado” em seu interior. Fato esse ocorrido devido a sua 

sensibilidade a temperaturas mais altas de secagem, sua camada externa cria uma espécie 

de barreira que bloqueia a saída de umidade fazendo com que toda parte do teor de água 

presente na semente na secagem permaneça em seu interior, processo denominado como 

“envidramento”. Além disso, foram estas linhagens que também tiveram maiores 

incidências de sementes trincadas (MARCOS FILHO, 2017). 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Denotou-se uma certa variabilidade na sensibilidade de secagem artificial entre as 

linhagens avaliadas. Em sua maioria os resultados obtidos nos testes de germinação foram 

consideravelmente próximos, com destaque para as extremidades, nos quais Manka obteve 

99,33% e Galan registrou 94,30%, diferença de pouco mais que 5%. Avaliando a analise 



 
 

 
 

experimental obteve-se dois grupos, nos quais, o grupo destaque foi composto por Manka, 

Ryker, Tresa e Shino, estes foram os que obtiveram maiores médias sendo considerados na 

mesma classe estatística não apresentando diferença entre si. O segundo grupo, além de 

Galan, estão Emery e Regan, que também estatisticamente não diferem entre si. 

Porém ao se falar sobre os resultados de vigor, claramente linhagens como Emery e 

Galan registraram valores bem inferiores aos demais linhagens. Destaque para Emery que 

pelos resultados do experimento foi considerada a mais sensível a secagem quando colhida 

em percentuais próximos a 37% de umidade do grão. Neste caso, estatisticamente foi-se 

percebido três grupos, similares aos obtidos no teste de germinação, porém como afirmado 

acima, a linhagem Emery, se diferiu de todos os outros tratamentos negativamente. 

A linhagem Manka por sua vez, em ambos os testes se mostrou mais tolerante a 

secagem artificial, quando colhida na época proposta, obtendo os maiores valores tanto de 

germinação quanto de vigor. Porém, por mais que seus resultados foram os maiores, 

resultados das linhagens Shino, Ryker e Tresa foram estatisticamente idênticos, afinal em 

ambos os testes fizeram parte do mesmo grupo de superioridade em resultados, no qual, 

não a diferença entre os tratamentos. 
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