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RESUMO

Na infraestrutura do agronegócio a estrutura de armazenamento tornou-se 
estratégia no escoamento, nos custos da produção de produtores, na escolha do 
melhor momento para comercialização, bem como, na racionalização do sistema 
de transportes e regularização dos fluxos oferta/demanda. O tamanho do grão pode 
influenciar a capacidade estática de silos; a biometria pode ser utilizada como recurso 
para avaliar diferenças entre cultivares. Objetivou-se avaliar as variáveis biométricas 
na cariopse: peso úmido e seco do endosperma, as dimensões do grão e a massa 
específica dos grãos de seis cultivares de milho. As características biométricas 
dos grãos apresentaram variação às cultivares; a cultivar C4 apresentou massa 
específica superior e a cultivar C3 apresentou as menores dimensões e menor peso 
seco de grãos. A dimensão dos grãos diminui com a perda de água dos mesmos. 
Essas informações poderão auxiliar a logística de armazenamento na região.

Palavras-Chave: Zeamays L., Dimensões do grão, Massa específica dos grãos.

INTRODUÇÃO

Combinações genéticas e condições ambientais podem influenciar as 
características genéticas e fenotípicas do novo indivíduo (PARCIAK 2002). As 
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condições ambientais condicionam o teor de água dos grãos, sendo a capacidade 
estática do secador influenciada pelas dimensões dos grãos. A biometria pode ser 
utilizada como recurso para avaliar diferenças entre cultivares (MACHADO et al., 
1985), avaliando-se características físicas  dos grãos das mesmas (CARNEIRO 
et al., 2001), que alteram em função do déficit hídrico (BERGAMASCHI et al., 
2006), da redução do teor de água nos grãos (RUFATTO, et al. 1999; RIBEIRO 
et al., 2005),  e/ou de sua qualidade (ANDREOTTI et al., 2001; DIDONET et al., 
2001; MALLMANN et al., 2007; MAZZUCO et al., 2002). 

Considerando a variação das dimensões entre cultivares e o efeito do 
tamanho dos grãos na capacidade de armazenamento, objetivou-se avaliar as 
variáveis biométricas de grãos de seis cultivares de milho.

MATERIAL E MÉTODOS

Nas avaliações biométricas foram utilizados grãos de seis cultivares de milho 
com teor de água 18% base úmida (bu).  Grãos de cada cultivar foram separados em 
oito amostras compostas por 20 grãos, pesados e submetidos à secagem em estufa 
com circulação forçada de ar por 5 horas a 40ºC, quando atingiram teor de água 12%, 
pesando-se as amostrasa cada hora, utilizando uma balança de precisão digital. O 
experimento foi conduzido em esquema de parcela subdividida com seis cultivares 
e oito repetições, em DIC. Grãos de cada cultivar foram individualmente avaliados 
para se obter osdados de peso úmido e peso seco do endosperma, as dimensões 
do grão e a massa específica dos grãose submetidos à análise de variância e ao 
teste de média pelo teste Scott-Knott (p<0,05) para constatar as diferenças entre os 
tratamentos por meio do software Statistical Analysis System (SAS 2007).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As propriedades físicas dos grãos são característicasrelevantes na otimização 
dos processos industriais e no planejamento da capacidade estática, bem como, 
no desenvolvimento de novos projetos e equipamentos utilizados nas operações 
pós-colheita. A análise dos dados de peso seco e úmido das amostras evidenciou 
que existem diferenças significativas entre as seis cultivares estudadas para ambas 
variáveis (Figura 1), podendo concluir que essa diferença entre as cultivares de 
milhocom relação a peso seco e úmido de cada grãorefletirá diferenças nas outras 
variáveis. O coeficiente de variação para a variável peso seco de 20 grãos de milho 
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foi de 4,29% enquanto que para o peso úmido 8,88%. 
Para as cultivares C4 (1,18g) e C6 (1,19g) observou-se a maior média de peso 

seco quando comparada as demais, em contrapartida, C3 (0,52g) apresentou a 
menor média de peso seco. Com relação ao peso úmido, as cultivares C6, C4 e C1 
apresentaram as maiores médias (2,68g; 2,67g e 2,40g) respectivamente, diferindo 
estatisticamente das demais. Em relação ao peso úmido, a cultivar C3 (1,77g) 
apresentou o menor valor.

Figura 1. Variação média de peso do grão com teor de água(bu) inicial18%e 
final12%das seis cultivares de milho(ZeamaysL).

Colunas com diferentes letras diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott(p<0,005).

Um dos indicadores de qualidade do milho é o peso específico, sendo a massa 
em quilos de 1000 litros de grãos. Observa-se pelas informações (Figura 2), que a 
variável massa específica unitária do grão úmido apresentou maior variação entre 
as repetições, comparada a variação observada na massa especifica do grão seco. 

Para grão úmido, a cultivar C3 apresentou a maior média nos valores de massa 
especifica do grão (Figura 2A), com diferenças significativas em relação às demais 
cultivares. Na avaliação do grão seco os resultados evidenciaram que a cultivar 
C4 seguida da C6 apresentaram as maiores médias, diferindo estatisticamente 
das demais cultivares de milho. Cabe destacar que os menores valores de massa 
específica foram observados para as cultivares C3 e C5 (Figura 2B). Vale ressaltar 
que, conforme o peso específico do grão será maior ou menor o conteúdo de matéria 
seca do mesmo, assim, considerando o resultado deste estudo, possivelmente 
nos grãos das cultivares C3 e C5 a fonte energética é menor em relação as demais 
cultivares de milho avaliadas, visto que o grão de milho é constituído principalmente 
de amido. 





652

Figura 2. Valor médio da Massa especifica (g cm-3) do: grão úmido (A) e grão seco (B). 
Colunas com diferentes letras diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,005).
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Nas dimensões do grão (Figura 3) verificou-se existir variação, tanto para 
grãos úmidos, quanto grãos secos entre as cultivares avaliadas, entretanto, 
o comprimento e a largura do grão seco apresentaram baixos coeficientes de 
variação. Com relação a estas variáveis (Figura 3A e 3B), houve redução nas 
dimensões para todas as cultivares em função da redução do teor de água dos 
grãos. As cultivares C5 e C4 evidenciaram as maiores médias para comprimento, 
e considerando a largura, os maiores valoresforam verificados na cultivar C4 
seguida pela C5. Vale destacar queos menores valores para o comprimento e 
largura foram observados na cultivar C3.
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Figura 3. Valor médio das dimensões do: grão com teor de água (bu) de 18% (A) e, 
grão com teor de água de 12% (B).
Colunas com diferentes letras diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,005).

Para as variáveis avaliadas as diferenças observadas entre as cultivares 
deve-se possivelmente, a origem genética e às características físicas intrínsecas 
de cada cultivar. Embora o fator genético tenha maior impacto, vários fatores 
podem interferir nas dimensões e no peso específico do grão de milho, desde a 
época de plantio, incidência de luz solar ou sombreamento excessivo na época de 
floração, temperatura, densidade de plantio (DIDONET et al., 2001), déficit hídrico 
(BERGAMASCHI et al., 2006), deficiência mineral do solo (ANDREOTTI et al., 
2001), época de colheita (MAZZUCO et al., 2002). Os fatores transporte, secagem 
e armazenagem também têm efeito nos valores da massa específica do milho, 
principalmente se conduzidos de forma inadequada (MALLMANN et al., 2007).

A variação biométrica nos grãos em função da redução do teor de água 
observada nas cultivares de milho corrobora com dados observados na 
literatura. Luz et al. (2005) que avaliando a influência da umidade das sementes 
na capacidade de expansão de três genótipos de milho-pipocaverificaram 
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variação biométrica em função da variação da umidade. Rufatto et al.  (1999) e 
Ribeiro et al. (2005) que verificaram aumento das massas específicas aparente 
e real com a redução da umidade dos grãos,contrapondo-se, ao resultado de 
peso especifico unitário desse estudo, que evidenciou redução em função da 
variação do teor de água do grão. Dessa forma são sugeridas novas avaliações 
com diferentes metodologias.

CONCLUSÕES

Pelos resultados obtidos nas análises biométricas, há variação entre as 
cultivares; a cultivar C4 apresentou massa específica superior e a cultivar C3 
apresentou as menores dimensões e menor peso seco de grãos. A cultivar e o 
teor de água influencia na variação das dimensões dos grãos. Essas informações 
poderão auxiliar a logística de armazenamento na região.
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