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RESUMO – Em subsídio aos estudos de secagem de
sementes de milho em espiga, foram avaliados, no pre-
sente trabalho, os efeitos do tamanho da amostra (núme-
ro de espigas) e local de coleta de amostras sobre alguns
parâmetros físicos (peso de espiga, peso de semente por
espiga e peso de sabugo) e fisiológicos (germinação e
vigor) de sementes do híbrido simples, HS-205. Oito
amostras, contendo 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 e 20 espigas fo-
ram colhidas com 23% de umidade (bu)  em quatro locais
(repetições) de um campo de 12 ha de produção de se-
mentes básicas em Sete Lagoas (MG). Foi utilizado um
delineamento de blocos ao acaso, considerando-se na
análise de variância o efeito das repetições dentro de
cada tratamento, uma vez que quanto maior o tamanho
da amostra, maior foi o número de espigas utilizadas no
cálculo das médias. As médias foram comparadas pelo

teste de Tuckey (5%). Pelos resultados verificou-se um
efeito significativo do local de tomada das amostras so-
bre os parâmetros físicos e não-significativo sobre a
qualidade fisiológica. Mas nenhum efeito significativo
foi observado do tamanho da amostra, bem como do
número de repetições dentro das amostras sobre os pa-
râmetros físicos, germinação e vigor. Os baixos coefici-
entes de correlação entre as variâncias e os tamanhos de
amostras, bem como a uniformidade entre os coeficien-
tes de variação calculados para cada amostra, não indi-
caram, para a população estudada, vantagens em se uti-
lizar amostras de tamanhos maiores, em relação às amo s-
tras contendo poucas espigas. O híbrido simples HS-205
apresentou valores médios de 68,38 g para peso de espi-
ga, 55,04 g para peso de sementes por espiga e de 13,34
g para peso de sabugo, a 12% de umidade (bu).

TERMOS PARA INDEXAÇÃO: Milho em espiga, tamanho de amostra, qualidade fisiológica, parâmetros físicos.

EFFECT OF SAMPLE SIZE ON SOME PHYSICAL PARAMETERS OF
CORN EAR AND PHYSIOLOGICAL QUALITY OF SEEDS

ABSTRACT – In support of the studies of drying of
corn seeds on the ear, the effects of the sample size
(number of ears) and site of sample collection were
evaluated upon some physical parameters (weight of ear,
weight of seed per ear and weight of cob) and
physiological (germination and vigor) of seeds of the
single hybrid, HS-205. Eigth samples, containing 4, 6, 8,
10, 16, 18 and 20 ears were harvested with 23% of
moisture (bu) at four sites (replicates) of a 12 ha field of
production of basic seeds in Sete Lagoas (MG). A

randomized block design was utilized, considering in the
analysis of variance the effect of the replicates within
each treatment, since the larger the size of the sample,
greater was the number of ears utilized in the calculation
of the means. The means were compared by Tukey’s test
(5%). The results showed a significant effect of the site
of taking the samples on the physical parameters and a
non-significant upon physiological quality. But no
significant effect was observed of the sample size, as
well as, the number of replicates  within
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the samples on the physical parameters, germination and
vigor. The low coefficients of correlation among the
variances and the sample sizes, as well as, the uniformity
among the coefficients of variation calculated for each
sample, did not point out, to the population studied, any

advantages in utilizing samples of larger sizes in relation
to the samples containing few ears. The single hybrid
HS-205, presented average values from 68,38g for ear
weigth, 55,04g for weigth of seeds per ear and 13,34g for
cob weight, at 12% of moisture (bu).

INDEX TERMS: Corn on a cob, sample size, physiological quality, physical parameters.

INTRODUÇÃO

Produtores de sementes de milho freqüentemente
realizam a colheita em espigas, com altos graus de umi-
dade das sementes, na tentativa de reduzir os riscos de
ataque de insetos, doenças, danos causados por chu-
vas, etc. A colheita é, então, iniciada com um conteúdo
de água das sementes em torno de 30% e as espigas são
secas artificialmente com ar aquecido, antes da debulha.

No entanto, o processo de secagem tem sido uma
causa freqüente de danos às sementes, com significati-
vas reduções na sua qualidade, e a suscetibilidade da
semente aos danos por secagem é função das condições
de secagem (temperatura, tempo de exposição às altas
temperaturas, volume e pressão estática do ar de seca-
gem, velocidade de secagem, método de secagem, etc),
das condições de cultivo, do grau de umidade inicial das
sementes, além dos aspectos genéticos (Gustafson et
al., 1978; Gustafson & Morey, 1979; Burris & Navratil,
1980; Cavariani, 1983; Meier, 1983; Navratil & Burris,
1984; Cross, 1985; Popinigis, 1985; Herter & Burris,
1989a,b,c; Chen & Burris, 1990, 1991; Cavariani,1996).

Muitos trabalhos são encontrados na literatura,
evidenciando os efeitos dos diversos fatores que influ-
enciam o processo de secagem sobre a qualidade de se-
mentes de milho, sejam relacionados à própria semente
ou aos sistemas de secagem. No entanto, esses estudos,
em sua grande maioria, tratam da secagem de sementes
de milho a granel e não em espigas. Barre & Pabis, cita-
dos por Sharaf-Eldeen et al. (1980), enfatizaram que os
métodos de secagem de milho em espiga eram baseados
em limitados dados experimentais, e que os secadores
utilizados eram projetados em bases empíricas. De uma
maneira geral, essa observação ainda é válida para os di-
as atuais.

A secagem de milho em espigas difere da seca-
gem de milho debulhado, fundamentalmente por causa
da conformação do leito de secagem. Os efeitos de de-
terminadas temperaturas e velocidades de secagem so-
bre a qualidade fisiológica das sementes secas em espi-
gas certamente levarão a resultados diferentes daquelas
secas a granel, e há evidências desse fato na literatura

(Herter & Burris,1989b,c; Baker et al., 1991). Portanto,
extrapolar metodologias de secagem utilizadas para se-
mentes a granel, para secagem em espigas, e ainda nem
sempre consagradas, é um risco, seja comprometendo a
qualidade final das sementes, seja utilizando-se os seca-
dores de maneira ineficiente.

Como um grande número de parcelas experimen-
tais é requerido em experimentos para testar os efeitos
da secagem de espigas de milho, sobre a qualidade das
sementes, a sua realização em secadores industriais tor-
na-se bastante dificultada. Faz-se, então, necessária a
construção de secadores de pequena escala contendo
vários compartimentos como aqueles sugeridos por Na-
vratil & Burris (1982), os quais permitem a experimenta-
ção de variados protocolos de secagem de amostras de
espigas de milho. Esses secadores de pequena escala
possuem compartimentos, os quais podem ser empilha-
dos uns sobre os outros, permitindo a amostragem de
espigas, bem como a transferência de amostras secas a
determinadas temperaturas, por períodos de tempo pré-
determinados, para a subseqüente secagem a outras
temperaturas.

Dessa forma, faz-se necessária a determinação de
um número mínimo de espigas contidas em cada parcela
experimental, de tal forma que seja representativa da po-
pulação.

Cochran (1965), em seu livro Técnicas de Amo s-
tragem, enfatiza que o método de amostragem não é pre-
ocupante, desde que o material do qual retiramos as
amostras seja homogêneo e, na hipótese de desunifor-
midade, a amostragem requer estudos claros e prévios
sobre os objetivos do levantamento, as populações que
fornecerão as amostras, o levantamento das hipóteses, o
grau de precisão desejado, os métodos de medida, os re-
cursos disponíveis e o delineamento mais apropriado.

Na literatura consultada, alguns trabalhos foram
encontrados sobre o efeito do tamanho da amostra so-
bre parâmetros físicos de sementes de milho, como os de
Kang et al. (1978) e Magari et al. (1996), os quais estu-
daram o efeito do tamanho de amostra sobre a determi-
nação do teor de água das sementes; ou os de Dias
(1978), Silva et al. (1993) e Fernandes & Silva (1996), nos
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quais foi estudado o efeito do número de espigas sobre
alguns caracteres de espiga de milho.

Fernandes & Silva (1996) estudaram dois méto-
dos de amostragem: aleatório (espigas selecionadas com
auxílio de uma tabela de dígitos aleatórios) e não-
aleatório (espigas coletadas “a esmo”) e, sete tamanhos
de amostras, que variaram de 3 a 15 espigas. Os autores
verificaram diferenças entre os métodos de amostragem
e concluíram que os tamanhos ideais de amostra aleató-
ria para diâmetro e comprimento de espiga e número de
grãos por espiga estão entre 9 e 11 espigas.

Estudando o efeito de métodos de amostragem e
tamanho de amostra sobre alguns caracteres de milho,
Silva et al. (1993) concluíram que pelo menos 8 plantas
de diferentes covas devem ser selecionadas para a avali-
ação das alturas da planta e de inserção da espiga e do
tamanho do pendão em milho.

Dias (1978) determinou, para híbridos simples e
duplos, variedades e compostos de milho, os tamanhos
amostrais ótimos de 13, 15 e 5 plantas, para peso de 100
grãos, peso de espigas e altura da planta, respectiva-
mente.

Quanto aos efeitos do tamanho da amostra sobre
a qualidade fisiológica de sementes de milho, nenhum
trabalho foi encontrado na literatura consultada.

O presente trabalho foi realizado com o objetivo
de se determinar o tamanho das amostras de espigas de
milho e, conseqüentemente, o tamanho dos compart i-
mentos dos secadores de pequena escala a serem poste-
riormente utilizados nos experimentos de secagem de
milho em espiga. Procurou-se determinar os efeitos so-
bre a qualidade fisiológica das sementes e alguns parâ-
metros físicos das espigas de milho, provenientes de
amostras de vários tamanhos, contendo números cres-
centes de espigas.

Outro ponto a ser considerado e de grande inte-
resse no planejamento da colheita e da secagem, bem
como no dimensionamento de unidades de recepção e
secagem de espigas, diz respeito aos valores médios de
parâmetros físicos das espigas. Assim, um segundo ob-
jetivo deste trabalho foi determinar os valores médios de
peso de espiga, peso de sementes por espiga e peso de
sabugo.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi realizado na Embrapa
Negócios  Tecnológicos, em Sete Lagoas (MG) e no La-
boratório de Análise de Sementes da UFLA, em 1999.
Amostras de espigas de milho (Zea mays L.) do híbrido
simples HS-205 foram colhidas manualmente, em um

campo de produção de sementes básicas da Embrapa,
numa área de 12 ha. No momento da colheita, as semen-
tes apresentaram um teor de água de 23% (bu). A área de
12 ha foi dividida em quatro sub áreas, das quais foram
coletadas, aleatoriamente, oito amostras, contendo cada
uma 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 e 20 espigas, num total de 32
amostras e 376 espigas. As espigas foram despalhadas
manualmente, secas em secador de espigas marca
D’Andrea, dotado de duas células de capacidades para
10 toneladas de milho em espigas, à temperatura de 40ºC,
até a umidade final de 12%. Após a secagem, as espigas
foram pesadas individualmente e debulhadas com auxílio
de um debulhador manual marca Corradi-Itaúna. As se-
mentes foram classificadas pela largura e foram elimina-
das aquelas retidas na peneira 24 e as que passaram pela
peneira 18.

Após as pesagens, as sementes de cada amostra
foram reunidas, limpas e guardadas em câmara fria e seca
(temperatura de 10ºC ± 1ºC e umidade relativa de 45% ±
5%), até o momento das determinações da germinação e
vigor.

Para a determinação do percentual de germina-
ção, as sementes foram colocadas em rolo de papel ume-
decido, com 4 subamostras de 50 sementes, em câmara
de germinação à temperatura constante de 25ºC, durante
cinco dias. As avaliações foram efetuadas de acordo
com as RAS (Brasil..., 1992). Quanto ao vigor, foi utiliza-
do o teste de envelhecimento acelerado, método do ger-
box adaptado (TAO, 1979), por 72 horas. Posteriormente,
as sementes foram colocadas para germinar, seguindo-se
a mesma metodologia acima descrita para o teste de ger-
minação.

Os dados obtidos foram analisados de acordo
com o delineamento de blocos ao acaso, com quatro re-
petições, sendo os tratamentos constituídos por 8 tama-
nhos de amostras (número de espigas colhidas). Utili-
zou-se, para a comparação das médias, o Teste de Tukey,
a 5% de probabilidade. Os dados de germinação e vigor
(%) foram transformados antes das análises em [Arc sen
(ger(%)/100)1/2]. Considerou-se ainda, na análise de vari-
ância, o efeito de número de repetições dentro de cada
amostra, conforme o seguinte modelo.

Xijk = m  +  ti  +  bj  +  eijk  +  rki

Xijk = valor observado do i-ésimo tratamento, no j-ésimo
bloco, na i-ésima repetição dentro do tratamento i
m  = efeito da média geral
ti = efeito do i-ésimo tratamento
bj = efeito do j-ésimo bloco
eijk = erro atribuido à observação Xijk

rki = efeito da k-ésima repetição dentro do tratamento i
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Para a determinação das médias de peso de espi-
ga (PE), peso de sementes por espiga (PseE) e peso de
sabugo (Psa), bem como a sua variabilidade e represen-
tatividade, foi realizada uma análise estatística, conside-
rando-se os dados de todas as espigas dentro de cada
tamanho de amostra. Foram calculados os valores médi-
os de PE,  PseE e Psa para cada tamanho de amostra de
espigas, os seus respectivos coeficientes de variação,
bem como a correlação entre as variâncias e os tama-
nhos de amo stras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No resumo da análise de variância dos peso de
espiga (PE), peso de sementes por espiga (PseE) e peso
do sabugo (Psa) (Tabela 1), não foi observado efeito si-
gnificativo para o tamanho da amostra. O número varia-
do de dados utilizados para o cálculo das médias (repeti-
ção dentro dos tratamentos) em cada bloco também não
causou efeito significativo nos resultados dos parâme-
tros físicos. Quanto ao efeito do local de tomada das
amostras (blocos), foi observado efeito significativo, a
5% de probabilidade, em todos os parâmetros estuda-
dos.

Na Figura 1 estão representados os valores mé-
dios de PE, PseE e Psa. Quanto aos parâmetros físicos

analisados, as amostras apresentaram-se estatisticamen-
te iguais, independentemente do número de espigas que
continham. Esses resultados encontrados para o híbrido
simples HS-205 diferem de outra cultivar que apresentou
diferentes valores para diâmetro, comprimento e peso de
espiga, quando se variou o tamanho amostra (Dias,
1978).

Os resultados apresentados na Tabela 2 mostram
que os coeficientes de variação para cada grupo de es-
pigas (tamanhos de amostra) apresentaram-se dentro
dos limites aceitáveis em ensaios agrícolas de campo
(Gomes, 1985) e não variaram com o tamanho de amo s-
tras, ou seja, independente do tamanho das amostras, os
coeficientes permaneceram uniformes. A variabilidade
dos parâmetros físicos das espigas não estava relacio-
nada com o tamanho das amostras, conforme mostra a
Figura 2, a qual representa a relação entre o tamanho das
amostras e suas variâncias (S2). Os baixos coeficientes
de correlação calculados, entre as variâncias e os tama-
nhos de amostras, de 0,08, 0,28 e 0,46, para peso de es-
piga, peso de sementes por espiga, e peso de sabugo,
respectivamente, não indicaram, para a população estu-
dada, vantagens em se utilizar amostras de tamanhos
maiores em relação às amostras contendo poucas espi-
gas. A Figura 2 mostra, que independentemente do nú-
mero de espigas por amostra, as variâncias permanece-
ram praticamente constantes.

TABELA 1 – Resumo da análise de variância de peso de espiga, peso de sementes por espiga e peso de sabugo do
híbrido simples BR-205. Embrapa/UFLA, 1999.

Peso de espiga Peso de sementes por es -
piga

Peso de sabugoFontes

de

Variação

GL
Quadrados

Médios
Valor de F Quadrados

Médios
Valor de F Quadrados

Médios
Valor de F

Bloco 3 1.905,10 6,70 ** 1.438,08 6,77 ** 39,48 4,04 **

Tamanho da Amostra 7 245,96  0,65 n.s. 176,76   0,61 n.s. 9,52   0,85 n.s.

Repet  dentro da amo s- 86 377,02  1,33 n.s. 288,58  1,36 n.s. 11,60   1,19 n.s.

Resíduo 279 283,47 212,19 9,47

Total 375

C.V. 24,67 26,47 23,43

** - Significativo ao nível de 1% de probabilidade

n. s. - não significativo
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FIGURA 1 – Médias de peso de espiga -        , peso de sementes/espiga -         e peso de sabugo -       , para os diferen-
tes tamanhos de amostra do híbrido simples HS-205. Embrapa/UFLA, 1999.

FIGURA 2 – Correlação entre Variância e Tamanho das amostras do híbrido simples HR-205. Embrapa/UFLA, 1999.
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O tamanho da amostra também não afetou signi-
ficativamente os parâmetros de qualidade fisiológica
analisados, que são porcentagem de germinação e vigor.
Os dados da análise de variância, representados na Ta-
bela 3, indicaram ainda, que para a porcentagem de ger-
minação e vigor, não houve efeito do local da coleta das
espigas (blocos). Na Tabela 4, as médias observadas
para a percentagem de germinação e vigor indicam uma

alta qualidade do material utilizado. As sementes foram
originadas de campos de produção de híbrido simples,
cuidadosamente conduzidos, colhidos e beneficiados
manualmente, bem como de controlado processo de se-
cagem. De fato, o lote de sementes resultante daquele
campo de produção, apresentou em Boletim de Análise,
altos valores de porcentagem de germinação (média de
96%).

TABELA 3 – Resumo da análise de variância da percentagem de germinação e vigor das sementes do híbrido simples
HR-205. Embrapa/UFLA, 1999.

Germinação VigorFontes de

variação GL Quadrados
médios

Valor de F Quadrados mé-
dios

Valor de F

Bloco 3 1.708 0.75 n. s. 15.198 1.97 n. s.

Tamanho da amostra 7 0.839 0.37 n. s. 6.103 0.79 n. s.

Resíduo 21 2.268 7.725

Total 31

C.V. 1,52% 2,93%

n. s. - não significativo

TABELA 4 – Efeito do tamanho da amostra sobre a percentagem de germinação e vigor das sementes do híbrido
simples HR-205. Embrapa/UFLA, 1999.

Tamanho da

Percentagem de germinação

(%)

Vigor

(%)

Amostra

(Nº de espigas)

Germ.

(%)

Nº de dados C.V

(%).

Vigor.

(%)

Nº de dados C.V.

(%)

4 99 4 1.0 86 4 1.3

6 99 4 0.6 83 4 1.5

8 98 4 3.6 84 4 2.2

10 99 4 0.6 85 4 1.5

12 99 4 1.3 83 4 6.4

16 99 4 1.0 86 4 2.3

18 99 4 1.0 85 4 3.3

20 99 4 0.6 84 4 3.1

(1)Coeficiente de variação
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Pelas análises verificou-se igualdade entre as
amostras quanto aos parâmetros físicos e fisiológicos
estudados das espigas. Portanto, nas condições em que
foi realizado o trabalho, se o número de espigas da
amostra não afetou os parâmetros fisiológicos analis a-
dos, não há riscos de falta de representatividade da
amostra nos futuros experimentos de secagem de semen-
tes de milho híbrido simples em espigas, não sendo o
tamanho da parcela fruto de preocupações, em função
dos resultados obtidos.

No entanto, como houve efeito significativo do
local de coleta das amostras sobre os parâmetros físicos
de espiga, é recomendável que a colheita das espigas
seja realizada em vários pontos do campo de produção.

CONCLUSÕES

Nas condições em que foram produzidas as se-
mentes do híbrido simples HR-205 (Embrapa  Negócios
Tecnológicos), e conduzidos os trabalhos, a sua quali-
dade fisiológica (germinação e vigor), bem como peso
médio de espiga, peso médio de sementes por espiga e
peso de sabugo independem do número de espigas con-
tidas na amostra.

Os valores médios obtidos para os parâmetros fí-
sicos de espiga foram: 68,38g para peso de espiga, 55,04
g para peso de sementes por espiga e de 13,34 g para
peso de sabugo, para um conteúdo de umidade de 12%,
base úmida.
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