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RESUMO 
A pesquisa teve por objetivo comparar os resultados de pureza física, qualidade fisiológica e o rendimento 
operacional de lotes de sementes de milho submetidos à separação óptica com aqueles obtidos com o 
emprego da mesa densimétrica. Foram empregados os híbridos Defender Viptera e AS1551 separados 
pelas peneiras 7/64” e 20/64”. Após a separação densimétrica e óptica, as sementes foram avaliadas 
quanto ao percentual de sementes puras, material inerte, sementes danificadas ou infestadas, germinação, 
envelhecimento acelerado, emergência das plântulas em areia, frio modificado, condutividade elétrica e 
rendimento operacional. Para análise estatística utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com 
quatro repetições. As separações óptica e densimétrica foram equivalentes entre si para aprimorar a pureza 
física das sementes de milho; todavia, a separação óptica resultou em menor perda de sementes íntegras. 
 
Palavras-chave: Color Sorter; Grãos ardidos; Mesa densimétrica; Zea mays. 
 

1  INTRODUÇÃO 

Para que a semente possa expressar seu completo potencial genético e fisiológico, 
sua produção deve englobar cuidados específicos desde as operações em campo até as 
de comercialização. Uma dessas etapas é constituída pelo beneficiamento, o qual, por 
meio de uma sequência de operações baseadas sobretudo em grandezas físicas, visa a 
realçar as características intrínsecas das sementes (CARVALHO & NAKAGAWA, 2012).   

No caso do milho, após a classificação por peneiras, as sementes são submetidas 
à separação densimétrica, a fim de distinguir da massa debulhada indivíduos saudáveis 
de impurezas ou de sementes quebradas ou atacadas por patógenos e insetos 
(FERREIRA et al., 2010; CARVALHO & NAKAGAWA, 2012).  Além de apresentarem 
menor peso relativo, sementes quebradas ou infestadas geralmente apresentam 
coloração do pericarpo diferente daquela apresentada pelas sementes saudáveis 
(HUANG et al., 2015). 

Na cultura do arroz, outra gramínea de grande importância econômica, a 
separação ótica é uma operação de beneficiamento consolidada e difundida, seja para a 
produção comercial ou para fins de pesquisa (KONGSAWAT et al., 2018).  

Neste cenário, portanto, o emprego da cor do pericarpo das sementes de milho 
pode ser apontado como uma técnica promissora para separar sementes sadias daquelas 
quebradas ou infestadas (DASKALOV et al., 2018). Todavia, ainda são escassos na 
literatura nacional trabalhos que comprovem a eficácia desses equipamentos. Desse 
modo, o presente trabalho teve por objetivo comparar os resultados de qualidade física e 
fisiológica, bem como o rendimento operacional de lotes de sementes de milho 
submetidos à separação óptica com aqueles obtidos com o emprego da mesa 
densimétrica. 

 
2  MATERIAL E MÉTODOS 
2.1 LOTES, AMOSTRAGEM E BENEFICIAMENTO 

Foram empregadas as peneiras 17/64” e 20/64” pertencentes a dois híbridos de 
milho: Defender Viptera, cujo tegumento característico é de coloração amarelo-alaranjado, 
e o híbrido AS1551, com tegumento amarelado. Para o processo de separação por cor ou 
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densimetria, uma unidade amostral foi constituída por dois big-bags contendo cada um, 
uma tonelada de sementes debulhadas. As amostragens durante o processo de 
separação foram realizadas conforme as Regras para Análise de Sementes (MAPA, 
2009).  
2.2 QUALIDADE FÍSICA E FISIOLÓGICA 

A pureza física foi realizada partir de uma amostra de 10 g de sementes em que 
foram separados os seguintes componentes: sementes puras, outras sementes, material 
inerte e sementes infestadas ou danificadas (MAPA, 2009).  

A qualidade fisiológica das sementes foi avaliada por meio dos seguintes testes: 
Teste de germinação: conduzido com oito repetições de 50 sementes para cada 

tratamento. As sementes foram colocadas para germinar entre três folhas de papel 
“germitest” embebidas com água destilada na proporção de 2,5 vezes o peso seco do 
papel. Foram confeccionados rolos, os quais foram levados para um germinador do tipo 
"Mangelsdorf", regulado para manter constante a temperatura de 25ºC. A avaliação foi 
realizada no sétimo dia (MAPA, 2009).  

Teste de frio modificado: conduzido com oito repetições de 50 sementes para cada 
tratamento. Os rolos foram preparados da mesma forma como no teste de germinação, 
porém, foram envoltos por sacos plásticos lacrados com fitas adesivas, permanecendo 
nesta condição por um período de sete dias em uma câmara de germinação do tipo 
B.O.D, a 10ºC. Em seguida, os rolos foram levados para um germinador do tipo 
"Mangelsdorf", regulado para manter constante a temperatura de 25ºC, durante quatro 
dias, procedendo-se, em seguida, a avaliação (MAPA, 2009). 

Condutividade elétrica:  foi avaliada utilizando-se quatro repetições de 50 sementes 
para cada tratamento. Inicialmente, as sementes foram pesadas e colocadas em copos 
plásticos contendo 75 mL de água deionizada e levadas para B.O.D. regulada à 
temperatura de 25ºC, por um período de 24 horas. Ao final desse período, efetivou-se a 
leitura da condutividade elétrica na solução de embebição, utilizando-se um 
condutivímetro digital de bancada (Digimed CD-20). O valor indicado pelo aparelho foi 
anotado e dividido pelo peso obtido de cada repetição. Desse modo, o resultado obtido foi 
expresso em μS cm-1 g-1 (VIEIRA & KRZYZANOWSKI, 1999). 

Emergência final em substrato de areia: o teste foi realizado a partir da semeadura 
em bandejas contendo areia lavada, em quatro subamostras de 50 sementes para cada 
tratamento. As plântulas normais emergidas, em condições de casa de vegetação, foram 
contadas aos 15 dias após a semeadura, de acordo com Nakagawa (1999).  
2.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E RENDIMENTO 
 O rendimento de processo foi estimado em porcentagem, a partir do percentual de 
sementes descartadas em cada processo de separação. O delineamento experimental foi 
inteiramente casualizado, com quatro repetições de campo. As variáveis avaliadas foram 
submetidas à análise de variância, a 5% de probabilidade, utilizando-se o sistema para 
análise estatística SISVAR (FERREIRA, 2011). Com exceção do rendimento, para qual o 
teste F foi conclusivo, quando significativas, as médias foram comparadas pelo teste 
Tukey, a 5% de probabilidade. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ambos os métodos de separação foram equivalentes entre si e adequados para 
atingir a garantia mínima de sementes puras (MAPA, 2009). Resultados semelhantes 
foram obtidos em relação à capacidade de ambos os equipamentos em eliminar materiais 
inertes da massa debulhada (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Sementes puras (SP), material inerte (MI), sementes infestadas ou danificadas 
(SID), resultados de germinação (G), envelhecimento acelerado (EA), condutividade 
elétrica (CE), emergência em areia (EM), teste de frio modificado (TFM) e rendimento de 
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processo de sementes de milho híbrido antes (i) e após beneficiamento com separadores 
densimétrico (sd) e óptico (so). 

Híbrido Peneira 
Sementes puras (%) Material Inerte (%) SID (%) 

i sd so i sd so i sd so 

Defender 
Viptera 

17/64”  94,5 b 99,1 a 99,4 a 5,5 - - 7,4 a 2,1 b 0,9 c 
20/64” 92,7 b 99,4 a 99,6 a 6,7 - - 6,1 a 1,9 b 0,8 c 

AS1551 
17/64”  94,1 b 99,4 a 99,7 a 4,3 - - 4,8 a 1,2 b 0,7 c 
20/64” 95,7 b 99,2 a 99,5 a 5,6 - - 5,8 a 1,3 b 0,8 c 

Híbrido Peneira 
G (%) EA (%) EM (%) 

i sd so i sd so i sd so 

Defender 
Viptera 

17/64”  72 b 97 a 98 a 42 b 70 a 69 a 76 b 93 a 92 a 
20/64” 75 b 99 a 99 a 44 b 76 a 73 a 75 b 94 a 95 a 

AS1551 
17/64”  74 b 99 a 97 a 56 b 73 a 70 a 79 b 92 a 93 a  
20/64” 76 b 98 a 99 a 42 b 74 a 76 a 78 b 91 a 92 a 

Híbrido Peneira 
TFM (%) CE (μS cm-1 g-1) R (%)* 

i sd so i sd so sd so  

Defender 
Viptera 

17/64”  69 b 91 a 92 a 643,49 a 308,11 b 254,43 c 81,56 b 86,65 a  
20/64” 67 b 93 a 90 a 621,56 a 324,43 b 285,76 c 76,84 b 81,76 a  

AS1551 
17/64”  68 b 89 a 91 a 751,37 a 323,75 b 221,76 c 81,56 b 87,66 a  
20/64” 70 b 88 a 90 a 724,16 a 348,32 b 198,21 c 79,73 b 83,56 a  

Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem estatisticamente pelo teste Tukey, em nível de 5% de probabilidade.  
- Resultados iguais à zero 
*Teste F foi conclusivo a 5% de probabilidade 

 
Entretanto, em relação à porcentagem de sementes infestadas ou danificadas, 

desempenho superior foi observado na separação óptica (Tabela 1), sinalizando uma 
maior sensibilidade desta operação para identificar e eliminar do lote as sementes não 
desejadas. Tais resultados podem estar relacionados à dupla seleção exercida pelo 
equipamento eletrônico, a primeira baseada no contraste de cores do pericarpo e a 
segunda realizada por jatos automáticos de ar, que auxiliam na eliminação de fragmentos 
de coloração semelhante à das sementes, porém, mais leves.  

Em relação ao potencial fisiológico, independentemente da peneira, as separações 
ópticas e densimétricas foram equivalentes entre si no tocante à melhoria dos resultados 
de germinação, envelhecimento acelerado, emergência em areia e teste de frio 
modificado, comparativamente aos percentuais inicialmente observados (Tabela 1). Tais 
resultados corroboram com Ferreira et al. (2010) e Pereira et al. (2015), autores que, 
trabalhando com a mesa densimétrica, observaram melhoria do potencial fisiológico 
(germinação, primeira contagem, emergência, envelhecimento acelerado e teste de frio) 
de sementes de milho e arroz, respectivamente. 

Em relação à condutividade elétrica, menores valores de sementes infestadas ou 
danificadas, foram observados com o emprego do método de separação óptico (Tabela 
1), indicando menor deterioração da membrana das sementes por este método.  

Em relação ao rendimento operacional, Shulgin et al. (2014) apontaram que a 
triagem óptica foi capaz de eliminar grãos de arroz vermelho e, ao mesmo tempo, reduzir 
a perda de grãos durante o beneficiamento de cultivares comerciais de arroz. Neste 
mesmo sentido, foram observados os resultados obtidos no presente trabalho, em que a 
separação óptica apresentou resultados de rendimento superiores aos da mesa 
densimétrica, além de reduzir a perda de sementes sadias, ao mesmo tempo que 
proporcionou lotes dentro dos padrões de produção e comercialização de sementes de 
milho híbrido. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
             Para a obtenção de sementes de elevada pureza física, as separações óptica e 
densimétrica foram equivalentes entre si, com destaque positivo para a classificação por 
cor, que resultou em menor perda de sementes íntegras. 
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