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Resumo 
 
Com objetivo de verificar os efeitos de danificações mecânicas em sementes de milho (Zea 
mays L.), instalou-se um experimento com a variedade Sertanejo em 2002 e 2003, conduzido 
na Empresa de Pesquisa Agropecuária da Paraíba (EMEPA, PB), em Alagoinha, PB, 
juntamente com a Unidade de Engenharia Agrícola da UFCG, Campina Grande, PB. O milho 
foi colhido manualmente quando a semente apresentava umidade de 12, 14, 16 e 20% b.u. 
As espigas provenientes das quatro colheitas foram submetidas à debulha mecânica. As 
sementes foram, a seguir, avaliadas quanto à pureza física e danos mecânicos em um 
delineamento experimental inteiramente casualizado, em que os fatores foram dispostos em 
esquema fatorial. As análises e interpretação dos resultados permitiram concluir que as 
sementes com 14 e 16% de umidade apresentaram menor índice de dano mecânico; o efeito 
prejudicial do impacto na qualidade das sementes torna-se mais evidente com a elevação da 
velocidade do cilindro debulhador e, da altura a que foram lançadas sobre a placa metálica; a 
rotação de 600 rpm mostrou ser a mais indicada para a debulha mecânica do milho 
Sertanejo. 
 
Palavras-chave: Zea mays, pureza física, danos mecânicos 
 
Abstract 
 
With the objective to verify the effect of mechanical damages in maize seeds (Zea mays L.), 
an experiment with the Sertanejo variety (2002 and 2003) was installed that was lead in the 
Empresa de Pesquisa Agropecuária da Paraíba Paraíba (EMEPA, PB), located in Alagoinha, 
PB. The maize was harvested manually when the seed presented 12, 14, 16 and 20% b.u. of 
moisture content. The seeds had been, to follow, evaluated how much to the physical 
pureness and mechanical damages in a completely randomized experimental design, where 
the factors had been made use in factorial project. The analyses and interpretation of the 
results had allowed to conclude that the seeds with 14 and 16% of moisture content had 
presented minor index of mechanical damage; the harmful effect of the impact in the quality of 
the seeds becomes more evident with the rise of the speed of the cylinder thrasher and, of 
the height the one that had been launched on the metallic plate; the rotation of 600 rpm 
showed to be indicated for the thrashing mechanics of the Sertanejo maize.  
 
Keywords: Zea mays, physical pureness, mechanics damages 
 



1 - INTRODUÇÃO 
 
Dentre a produção nacional de cereais e de leguminosas, o desempenho da lavoura de milho 
tem efeito direto e significativo sobre o volume da colheita: de cada três quilogramas 
colhidas, mais de um vem do milho (Franceschini et al.,1996). No entanto, as oscilações de 
preço e de produção constituem um problema dado sua importância nas criações de suínos 
e de aves sendo motivo de preocupação, visto que o Brasil é o segundo produtor de aves do 
mundo e um dos maiores criadores de suínos. A escassez do milho, principal componente da 
ração na avicultura e suinocultura, prejudica a produção de carnes e conseqüentemente as 
exportações. Desta forma o que era considerado lavoura tipicamente de subsistência passou 
a ser cultura de interesse comercial (Garcia, 2003). 
 
Na operação de colheita do milho utiliza-se o sistema manual e mecanizado, sendo 
empregado na Paraíba, em quase sua totalidade, o sistema semimecanizado, que consiste 
na colheita manual das espigas, as quais posteriormente são submetidas ao processo de 
debulha em máquinas de pequeno porte, geralmente acopladas ao sistema hidráulico do 
trator e acionadas pelo eixo da tomada de potência do mesmo. Segundo Andrade et al. 
(1998) os danos mecânicos em sementes, durante a colheita, a debulha e o beneficiamento, 
são extremamente prejudiciais à qualidade das mesmas, pois o produto que sofreu injúria 
tem seu valor de mercado reduzido, até mesmo por seu aspecto visual. A mecanização é 
utilizada em todas as fases de produção de sementes, por isso os equipamentos devem ser 
regulados de maneira que se evitem maiores perdas no momento da colheita. Os danos 
mecânicos provocados pela rotação do cilindro trilhador e teor de umidade, no momento da 
colheita influenciam a germinação e o vigor das sementes. 
 
Silva (1997) constatou que a colheita mecânica provocou redução na qualidade do grão de 
milho, gerando impureza, causando danos físicos internos e externos e reduzindo a massa 
específica. Para Portella (2003) o processo e a época de colheita e debulha têm prejudicado 
a qualidade genético-industrial da cultura do milho apresentando perdas por problemas 
mecânicos. De acordo com Costa et al. (2002) é na colheita que ocorrem os maiores 
desperdícios, não só em forma de grãos/sementes deixados nas lavouras, como também 
pela redução da qualidade das sementes produzidas nas diferentes regiões. 
 
De acordo com Andrade et al. (1999) a qualidade da semente é afetada, principalmente pela 
injúria mecânica, constituindo-se em problema praticamente inevitável, pois todas as etapas 
do processo produtivo sofrem conseqüências devido aos golpes aplicados sobre as 
sementes, com finalidade de separá-las da estrutura que as contém. 
 
A semente de milho apresenta uma película protetora de característica elástica que a 
envolve. Essa película evita o ataque de insetos, reduz os efeitos dos impactos causados na 
debulha e demais processamentos. De acordo com Ruffato et al. (2001) quanto mais seco se 
encontra o grão/semente menor a elasticidade, tornando-o vulnerável aos danos 
provenientes da ação dos equipamentos. 
 
Desta forma quando as etapas que seguem a colheita e debulha são mal conduzidas, podem 
acarretar perdas tanto físicas quanto fisiológicas, refletindo negativamente nos lucros. Para 
reduzir essas perdas é necessário conhecer as causas. Pinheiro Neto e Gamero (2003) 
afirmam que os lucros proporcionados por uma cultura produtora de grãos podem ser 
calculados a partir das operações de colheita e debulha através da determinação das perdas 



totais. Segundo Vasconcelos et al. (2002) o percentual de perda aceitável na colheita está 
em torno de 4%, sendo que, nas regiões brasileiras em que se utiliza a colheita mecanizada 
estas perdas são da ordem de 8 a 10%. 
 
Vários fatores, físicos e biológicos, podem contribuir para que o processo de deterioração do 
milho se instale e se acentue sempre que o pericarpo é rompido com o processo mecânico 
(colheita, debulha, limpeza, etc.). As trincas no pericarpo funcionam como portas de entrada 
para microorganismos, especialmente fungos (Mantovani e Fontes, 1989). 
 
Visando a redução dessas perdas, pesquisas têm sido realizadas em novos projetos de 
máquinas de processamento e beneficiamento para melhorar a eficiência das operações de 
acordo com as características de cada cultura desde o campo até o “galpão” pré-industrial.  
 
A debulha do milho seja manual ou mecânica, provoca riscos de danos nas sementes e, por 
isso, é considerado como um dos fatores responsáveis pela redução da qualidade das 
mesmas. Na colheita mecânica é de grande importância se saber a relação entre a 
velocidade de rotação do cilindro debulhador e o teor de umidade da semente no momento 
da debulha.  
 
Pelo referenciado acima, tem-se que a qualidade do milho além de depender da pureza 
genética, passa também pela ocorrência de danificações mecânicas provocadas por 
impactos e abrasões que ocorrem durante o processamento, principalmente na operação de 
debulha para separação das sementes do sabugo.  
 
No estado da Paraíba, bem como em outras regiões do país, notadamente em áreas de 
agricultura familiar, nota-se grande interesse para o uso de debulhadeiras mecânicas em 
substituição aos métodos inadequados de batidas manuais através de varas flexíveis. Por 
esses motivos estudaram-se os efeitos de uma debulhadeira estacionaria com rotação de 
520, 600 e 700 rpm, obtida pela variação no giro do motor do trator em que a máquina se 
achava acoplada, na separação das sementes do sabugo, colhida com umidade de 12, 14, 
16, e 20% b.u.e, também os impactos decorrentes do lançamento dessas sementes em 
queda livre a três diferentes alturas (3, 6 e 9 m) sobre uma superfície metálica.  
 
2 - MATERIAL E MÉTODOS 
 
O trabalho foi conduzido no Laboratório de Armazenamento e Pré-Processamento de 
Produtos Agrícolas (LAPPA) do Departamento de Engenharia Agrícola (DEAg) da 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e na Unidade de Beneficiamento de 
Sementes (UBS) da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária do Estado da Paraíba 
(EMEPA) localizada no município de Alagoinha, PB, com Latitude 6° 57’ 32” S, Longitude 35° 
33’ 9” W e altitude de 113 m. 
 
As sementes de milho utilizadas foram obtidas em campos de produção da variedade 
Sertanejo nos anos 2002 e 2003, pertencentes à EMEPA em Alagoinha, PB. A colheita e 
debulha deram-se quando os teores de umidade das sementes atingiram 20; 16; 14 e 12% 
de umidade (b.u.). As espigas com estes teores de umidade foram submetidas à debulha 
manual e mecânica, imediatamente depois da colheita manual. A debulha mecânica deu-se 
em uma debulhadeira estacionária modelo PAIN, nº 315, conectada a um trator. As rotações 
de debulha (520, 600 e 700 rpm) foram determinadas utilizando-se um tacômetro, modelo 



Ventura, com leitura máxima de 50.000 rpm. As sementes coletadas durante a debulha em 
cada rotação com seu respectivo teor de umidade foram submetidas, depois de 
homogeneizado cada lote, a choques mecânicos que se constituíram em queda livre de 
alturas de 3, 6 e 9 m, sobre uma superfície metálica lisa de 840 x 510 x 5 mm (comprimento, 
largura e espessura, respectivamente). A placa fazia um ângulo de aproximadamente 45° 
com a horizontal de tal modo que as sementes após a queda só a tocassem uma única vez, 
sendo depositada em lona plástica. Posteriormente, amostras de 2 kg de cada tratamento 
foram acondicionadas em recipientes para análise. 

 
2.1 Análise de pureza física 
 

Os testes de pureza física foram realizados de acordo com as Regras para Análise de 
Sementes (Brasil, 1992), exceto a mudança na quantidade de sementes que foi de 10 kg, 
(enquanto a recomendação da RAS é de 500 g) para cada rotação e para o cálculo das 
impurezas, pesaram-se todas as partículas presentes na amostra, bem como as 
sementes defeituosas, fragmentos e sementes de outras espécies. A porcentagem da 
pureza (Eq. 1) foi determinada pela relação entre a massa das sementes puras e a massa 
total da amostra, mediante o seguinte modelo matemático: 
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em que: 
Pz   -  pureza física de sementes, % 
mi  -  massa de impureza, g 
mm - massa total da amostra, g 

 
2.2 Umidade 

 
Por ocasião da debulha, empregou-se o método-padrão da estufa a 105 ± 3 °C, durante 
24 h, para o conhecimento do teor de umidade (Brasil, 1992). 

 
2.3 Danos mecânicos 

 
Logo depois da debulha, em cada rotação, amostras eram retiradas e submetidas 
visualmente à avaliação dos danos, utilizando-se porções de 800 g, distribuídas em 
quatro repetições de 200 g. Nessa operação seguiu-se a recomendação de Andrade et al. 
(1999) em que se empregou uma bancada com fundo branco em razão de promover 
melhor identificação das sementes. Os danos mecânicos foram classificados nas três 
categorias: 
 
a. Danos leves: sementes com tegumento rompido ou com fissura, 
b. Danos intermediários: sementes visualmente com trinca (partidas ao meio 

internamente, protegidas apenas pelo tegumento) 
c. Danos severos: sementes partidas ao meio. 
 
O cálculo do índice de danos mecânico foi obtido através da seguinte expressão: 
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mD 100=                                                                                                        (2) 

 
em que: 
D - índice de danos mecânicos, % 
md  -  massa de sementes com danos mecânicos, g 
mm -  massa total da amostra, g 

 
2.4  Delineamento estatístico 
 

Realizou-se a análise dos dados com o auxílio do software Assistat Versão 6.5 beta 
(Silva, 1996) e o teste de Tukey a 1 e 5% de probabilidade para comparar as médias 
dos tratamentos. A análise dos danos causados às sementes submetidas à queda livre 
de 3, 6 e 9 metros de altura, foi feita em esquema fatorial 3 x 3 x 4, três rotações (R1 = 
520 rpm; R2 = 600 rpm e R3 = 700 rpm) três alturas (3, 6 e 9 m) e quatro níveis de 
umidade (20, 16, 14 e 12% b.u.) com três repetições e, na análise da pureza física 
empregou-se o esquema fatorial 3 x 4 com as mesmas rotações e umidades utilizadas 
na análise dos danos, com quatro repetições. 

 
3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
3.1 Pureza física 

A análise de variância dos valores médios da pureza física de sementes de milho da 
variedade Sertanejo (Tabela 1) revelou efeito significativo para impactos, umidades e sua 
interação. 

 
Tabela 1. Análise de variância dos valores médios da pureza física das sementes de milho Sertanejo depois do 

processo de debulha com 20, 16, 14 e 12% de umidade, b.u 
 

Fonte de Variação GL QM F 
Rotações 2 0,45 7,90** 
Umidades 3 0,18 3,21* 
Rotações x Umidade 6 0,14 2,48* 
Resíduo 36 0,05  
Total 47   

**, * - Significativo a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente 
 

Mediante os dados da Tabela 2, tem-se que as sementes da variedade Sertanejo obtidas 
da debulha em rotações de 600 rpm (R2) com umidade de 16% b.u. apresentaram-se 
inferiores frente às demais rotações em cada umidade, isto é, para essa rotação e 
umidade, o percentual de pureza física foi maior estatisticamente frente aos obtidos com 
as demais rotações e teores de umidades. Coan et al. (1986) tratando do comportamento 
de sementes de milho quanto à porcentagem de impurezas debulhadas em máquinas 
trabalhando com diferentes rotações, constataram tendência de redução à medida que a 
rotação de trabalho aumentava. 
 
 Observa-se ainda que, para cada umidade dentro das rotações, com exceção a rotação 
R2 (600 rpm) nas umidades de 12, 16 e 20%, as demais se comportaram iguais 
estatisticamente. Têm-se também, que em valores absolutos a pureza física na umidade 



de 14% foi superior as demais umidades. Fato esse também observado por Souza et al. 
(2002) quando concluiu que as sementes de feijão com 14,10% de umidade 
apresentaram maior percentagem de pureza física. 
 

 
Tabela 2. Valores médios (%) de pureza física de sementes de milho debulhadas em função da interação entre 

os fatores Umidades x Rotações 
 

Pureza Física na Debulha 
Rotações  

Umidades R1 = 520 R2 = 600 R3 = 700 
20% 98,24  aA 98,40  aAB 98,49  aA 
16% 98,04  bA 98,25    bB 98,74  aA 
14% 98,49  aA 98,79    aA 98,56  aA 
12% 98,31  aA 98,70  aAB 98,65  aA 

DMS linha 0,46 
DMS coluna 0,41 
CV (%)  0,24 

 
Médias seguidas pelas mesmas letras maiúsculas na linha e minúsculas na coluna não 
diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade 

 
3.2 Avaliação dos danos mecânicos 
 

A análise de variância dos dados de sementes de milho lançadas de três alturas, 3, 6 e 9 
m, em queda livre após debulha mecânica revelaram valores de F significativos para 
todos os fatores e suas interações (Tabela 3). 

 
Tabela 3. Resumo da análise de variância para os danos das sementes de milho depois de lançadas em queda 

livre das alturas de 3, 6 e 9 m 
 

Fonte de Variação GL QM F 
Rotações 2 2,11 212,76** 
Altura (m) 2 6,03 607,27** 
Umidade 3 1,77 178,09** 
Rotações x Altura (m) 4 0,81 81,81** 
Rotações x Umidade 6 2,52 253,58** 
Altura (m) x Umidade 6 0,32 33,13** 
Rotações (rpm) x Altura (m) x Umidade 12 0,19 19,2083** 
Resíduo 72 7,01  
Total 107   

** - Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F 
 
Os resultados da avaliação das sementes do milho Sertanejo, submetidas aos impactos 
produzidos por queda livre de três diferentes alturas estão apresentados na Figura 1. 
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Figura 1. Valores médios dos danos após serem lançadas em queda livre de três diferentes alturas e rotações 

(R1 = 520 rpm; R2 = 600 rpm; R3.= 700 rpm) 
 
O percentual de sementes danificadas foi influenciado pela a altura da qual as sementes 
foram lançadas em queda livre sobre uma placa metálica plana inclinada a 45 graus, e 
pela rotação do cilindro debulhador a que foram submetidas à debulha mecânica (Figura 
1). Os resultados indicam ainda que, na medida em que o produto foi lançado de maiores 
alturas, os danos foram aumentando tanto com a altura da queda livre quanto com a 
rotação da máquina debulhadora, a exceção do lançamento das sementes à altura de 3 
metros e debulhada a rotação de 600 rpm, em que os danos foram menores 
estatisticamente que as debulhadas a rotação de 520 e 700 rpm, os quais se 
comportaram estatisticamente iguais. Resultados que em parte concordam com os de 
Zink (1966) quando afirma que a severidade das injúrias das sementes de soja, lançadas 
em queda livre sobre uma superfície rígida de metal de alturas de 5, 10 e 20 pés (1 pé = 
0,305 m) foi afetada pelo teor de umidade das sementes, pela altura da queda e pelo 
número de quedas e, também, com as observações de Delouche (1967) ao afirmar que 
as máquinas e equipamentos utilizados desde a colheita até a semeadura causam 
danificações de maior ou menor grau as sementes; e que uma única operação pode 
causar apenas um leve dano as sementes, porém o efeito cumulativo nas várias 
operações pode ser considerável. 
 
Sobre o tema, Carvalho (1969) estudou o efeito imediato de danos mecânicos, 
produzidos artificialmente em sementes de Vigna sinensis com umidade de 10, 13 e 16% 
e, pode observar que os mesmos dependem da intensidade do choque e do local do 
impacto e que à medida que aumenta a altura da queda, aumenta os danos ocorridos. 
Todavia, aumentando a umidade da semente, consegue-se conter os efeitos causados 
pela altura da queda. 
 
Baudet et al. (1978) estudaram os danos mecânicos em sementes de soja ocorridos 
durante o manuseio mecânico num elevador de caçambas de descarga centrifuga 
acoplado a um secador, concluíram que à medida que se aumenta o número de 
passagens das sementes pelo sistema elevador-secador, os danos se elevam de forma 
significativa, e quando se utilizou as velocidades de 85 e 105 rpm com teor de umidade 

♦---R1 = 0,105x + 2,72 
R2 = 0,85 

■---R2 = 0,545x + 1,99 
R2 = 0,98 

▲___R3 = 0,56x + 2,2867 
R2 = 0,98 



de 12,2%, a porcentagem de danos visíveis foi significativamente menor que a de 145 
rpm. 
 
Observa-se, assim, que a injúria (dano) mecânica tem um efeito que depende da altura 
de queda livre, isto é, a cada impacto, dependendo da altura, a semente torna cada vez 
mais sensível à injúria mecânica, de sorte que se ela cai da terceira altura (9 m) o efeito 
do golpe será maior do que a da primeira (3 m) altura. Afirmativa que encontra apoio nas 
constatações de Carvalho e Nakagawa (1988) que em estudo aos impactos mecânicos, 
observaram que os mesmos são cumulativos, isto é, a semente que caiu 5 vezes de uma 
mesma altura, o efeito do quinto golpe será maior que o do quarto, e assim 
sucessivamente. 
 
Os resultados apresentados e discutidos com respeito à debulha, advertem da 
importância que se deve dispensar a debulha mecânica do milho, se realizada na unidade 
de beneficiamento com prévia seleção de espigas e fluxo uniforme permite melhor 
regulagem do debulhador e por conseqüência melhor qualidade de sementes. Razão que 
levou a Finch et al. (1980) recomendar a regular a debulhadeira conforme indicações da 
fábrica, mantendo a rotação indicada e alimentação com fluxo constante da espiga. 
 
Observando-se a Figura 2, referentes às médias obtidas para a interação impacto x 
umidade, nota-se que os danos sofridos pelas sementes do milho Sertanejo depois da 
debulha a três diferentes rotações e lançadas em queda livre de três diferentes alturas 
para as umidades de 20, 16 e 14%, aumenta com o aumento da velocidade do cilindro 
debulhador. Entretanto, quando as sementes foram debulhadas e lançadas com teor de 
umidade de 12%, os danos se manifestaram contrário, isto é, à medida que se reduziu a 
rotação do cilindro debulhador maior foram os danos sofridos pelas sementes. 
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♦___20% = 1,96 + 0,705x 
R2 = 0,99 

■---16% = 2,31 + 0,34x 
R2 = 0,97 
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Figura 2. Valores médios dos danos em sementes depois de serem debulhadas em três diferentes rotações 
com quatro teores de umidade (y1 = 20%; y2 = 16%; y3 = 14%; y4 = 12%) 

 
Analisando-se os dados obtidos para rotação dentro de umidade, percebe-se um 
comportamento variado de danos, em que as sementes debulhadas a velocidade de 600 
rpm do cilindro debulhador (R2) com 14% de umidade, em confronto com as demais foi a 
que suportou melhor, estatisticamente, os impactos, isto é, foram os que apresentaram os 
menores percentuais de danos.  
 
Esse comportamento vem confirmar os resultados apresentados nos itens anteriores, de 
que a debulha realizada na rotação de 600 rpm, danifica menos as sementes que as 
debulhadas a rotações de 520 e 700 rpm. Silveira (1974) estudando os efeitos da debulha 
mecânica sobre a germinação e vigor de cultivares de milho verificou que o aumento de 
sementes quebradas, a redução de germinação e vigor ocorreu com o aumento da 
velocidade do cilindro debulhador, e recomendou para a colheita de sementes de milho a 
velocidade de 600 rpm. Para vários autores, citados por Andrade et al. (1998) o teor de 
umidade e a velocidade de impacto são fatores importantes que definem a severidade 
dos danos mecânicos nas sementes.  
 
O que foi verificado, também, por Keller et al. citado por Paiva (1997) quando relacionou 
as danificações nas sementes de milho com a velocidade de impacto, teor de água, tipo e 
ângulo da superfície de impacto e puderam concluir que para os teores de umidades 
testados (12,3 a 22,3%) as danificações aumentaram à medida que a umidade 
decresceu, e que as sementes com umidade entre 19,1 a 22,2%, apresentaram o 
percentual de danificação no mesmo nível. 
 
Os resultados da interação Alturas x Umidades, Figura 3, referentes aos impactos 
impostos às sementes do milho Sertanejo pela debulha mecânica a três diferentes 
velocidades do cilindro debulhador e três alturas a que foram lançadas em queda livre, 
indicam que os danos aumentam com o aumento da altura a que foram lançadas às 
sementes, isto é, as sementes lançadas de uma altura de 3 m proporcionaram o menor 
(2,77%) número de injúria, seguidas pela altura de 6 m a (3,06%) e 9 m (3,58%) 
demonstrando, assim, que quanto maior a altura de lançamento maior os danos causados 
as sementes de milho. 

▲---14% = 2,0633 + 0,395x 
R2 = 0,77 

●___12% = 4,3233 – 0,49x 
R2 = 0,94 
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Figura 3. Valores médios dos danos em sementes de milho da Variedade Sertanejo depois de lançadas em 

queda livre de três diferentes alturas com quatro teores de umidades (y1 = 20%; y2 = 16%; y3 = 14%; y4 = 12%) 
 

 
4 - CONCLUSÕES 

 
A interpretação dos resultados obtidos e as condições do presente trabalho permitem as 
seguintes conclusões: 

 
• Houve efeitos imediatos de danificações mecânicas provocadas pela debulha, 

beneficiamento e queda das três alturas (3, 6 e 9 m) a que foram lançadas às 
sementes do milho Sertanejo sobre uma placa metálica. 

• Houve influência da debulha e do beneficiamento sobre a pureza física das sementes. 
• As impurezas diminuem com a elevação da rotação do cilindro debulhador e a rotação 

de 600 rpm é a mais indicada para a debulha do milho Sertanejo nas umidades de 
colheita estudadas. 

• As sementes do milho Sertanejo com teor de umidade de 14 e 16% b.u. resistiram mais 
aos efeitos dos impactos provenientes da debulha e do seu lançamento a três alturas 
(3, 6 e 9 m) sobre uma placa metálica.  
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