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Resumo: O trabalho teve-se como objetivo de verificar a influência da velocidade de 
deslocamento da semeadora, utilizando mecanismo sulcador, na produção da cultura do 
milho, em velocidades que variaram de 5 a 8 km h-1, em cinco repetições. As variáveis 
analisadas foram: população inicial, estande final, altura de inserção de espigas, 
diâmetro de colmo, massa de mil grãos e a produtividade. Concluiu-se que ao aumentar 
a velocidade de deslocamento de 5 para 8 km h-1, houve redução no estande e 
consequentemente na produtividade, afetada pela distribuição, e profundidade de 
deposição das sementes. A produtividade só foi afetada quando a população de plantas 
foi reduzida pelo incremento de velocidade. 
 
Palavras-chave: Mecanização agrícola, mecanismo sulcador, Zea mays. 
 
Influence of the speed of displacement of the Seeder, with connecting rod furrowed 

mechanism in the productivity of the corn 

Abstract:  The worked purpose was to verify the seeder displacement speed influence, 
using the furrowed mechanism, in the production of the corn crop, in speeds that had 
variable of 5 to 8 km h-1, in five repetitions. The analyzed variables were: initial 
population, final stand, ears insertion and height, stem diameter, a thousand grains 
weigh, and the final performance. Increasing the displacement speed from 5 to 8 km h-1, 
it was concluded that there was a reduction in the stand and in the yield, affected by the 
seeds distribution and depth deposition. The productivity was just affected when the 
plants population was reduced by the speed increment. 
 
Key-words: Agricultural mechanization, furrowed mechanism, Zea mays. 
 

 

Introdução 

No processo de semeadura realizada com semeadoras-adubadoras de plantio 

direto, diversos fatores interferem no estabelecimento do estande e, com freqüência, na 
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produtividade da cultura, destacando-se entre eles a velocidade de operação da máquina 

no campo e a profundidade de deposição da semente no solo. 

Delafosse (1986) relata que a velocidade na operação de semeadura é um dos 

parâmetros que mais influencia no desempenho de semeadoras, sendo que a distribuição 

longitudinal de sementes no sulco de semeadura é afetada pela velocidade de 

deslocamento, que, por sua vez, influencia na produtividade da cultura. Esses fatores 

podem ser afetados por inúmeras variáveis, sendo a velocidade de semeadura uma das 

mais importantes (Kurachi et al., 1989). 

Dambrós (1998) concluiu que a uniformidade de distribuição de plantas foi 

reduzida com o aumento da velocidade na operação de semeadura e verificou que a 

semeadora-adubadora pneumática apresentou maior percentual de espaçamentos 

aceitáveis e menor coeficiente de variação na menor velocidade testada (5,0 km h-1). 

Silva (2000) assegura que a uniformidade de distribuição de sementes não foi 

influenciada pela velocidade de deslocamento na implantação de culturas de milho e 

soja.  Reis e Alonço (2001), comparando a precisão funcional de vários mecanismos 

dosadores pesquisados no Brasil, entre os anos de 1989 e 2000, concluíram que, com 

velocidades de semeadura acima de 7,5 km h-1, a qualidade da distribuição de sementes 

com mecanismos pneumáticos e disco horizontal perfurado se assemelha. 

Estudando a qualidade na semeadura de milho com dosador do tipo disco 

perfurado horizontal, Mahl et al. (2004) concluíram que, nas velocidades de semeadura 

de 4,4 e 6,1 km h-1, obteve-se eficiência semelhante na distribuição de sementes de 

milho e significativamente melhor que na velocidade de 8,1 km h-1. A maior velocidade 

proporcionou menor percentual de espaçamentos normais e aumento no percentual de 

espaçamentos múltiplos e falhos, maior coeficiente de variação e pior índice de 

precisão. A variação da velocidade não interferiu na população inicial de plantas. 

Silva et al. (2000) conduziram trabalho em solo com sistema de plantio direto 

para verificar o estabelecimento da cultura do milho com semeadora-adubadora 

equipada com dosador de sementes do tipo disco horizontal perfurado, nas velocidades 

de deslocamento de 3,0; 6,0; 9,0 e 11,2 km h-1. O número de plantas de milho na linha 

de semeadura foi menor nas maiores velocidade de operação da máquina. A 

uniformidade dos espaçamentos entre as sementes de milho na linha de semeadura foi 

considerada excelente para a velocidade de 3,0 km h-1, regular para 6,0 e 9,0 km h-1 e 

insatisfatória para 11,2 km h-1. As velocidades da semeadora-adubadora de até 6,0 km 
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h_1 propiciaram maiores estandes de plantas e número de espigas por metro e foram 

responsáveis pelos maiores rendimentos de grãos. 

Furlani et al. (1999) concluíram que, quando a velocidade de semeadura 

passou de 3 para 5 km h-1, o estande final e a produtividade de grãos foram reduzidos. 

Fey et al. (2000) afirmaram que o aumento da velocidade na operação de semeadura de 

milho influenciou na uniformidade de distribuição longitudinal de plantas, porém não 

afetou a população de plantas e a produtividade de grãos.  

O objetivo do trabelho é avaliar a interferência das velocidades de deslocamento 

da semeadora utilizando hastes sulcadoras na produtividade do milho. (Zea mays L). 

 

Material e Métodos 

 

O experimento foi realizado no CEDETEC da Fazenda Escola, da Faculdade 

Assis Gurgacz (FAG.), localizada no município de CASCAVEL – PR, a 53º 30’ 32” 

graus de longitude oeste e 24º 56' 26" Sul graus de latitude leste, e 685 metros de 

altitude em relação ao nível do mar, em LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico 

Típico (Embrapa, 2006). 

A condução do experimento foi em blocos casualizados, sendo cinco repetições 

e quatro velocidades, 5, 6,7, e 8 km h-1 , totalizando 20 tratamentos. Para a marcação 

destes blocos utilizaram-se equipamento como teodolito e nível topográfico. Os blocos 

foram delimitados em parcelas de 30 metros de comprimento com os blocos disposto 

lado a lado posterior à aleatoriedade, com espaço entre blocos de 10 metros. 

Na semeadura, utilizou-se uma semeadora-adubadora, marca Marchesan, 

modelo PST3 TRA de arrasto equipada com 05 (cinco) linhas espaçadas de 0,80m entre 

si, com sistema de transmissão por correntes e engrenagens intercambiáveis, dosador de 

sementes tipo disco perfurado horizontal, compostas pelos mecanismos: disco liso de 

15” de diâmetro para corte de palha; haste sulcadoras com tubo condutor para deposição 

de fertilizantes; discos duplos defasados com 13” e 15” de diâmetro para deposição das 

sementes; rodas compactadoras e reguladoras de profundidade de semeadura e rodas em 

“V” para cobertura de sementes, tracionada por um trator Massey Ferguson 5285 de 85 

CV de potencia, 4 x 2 TDA – Tração Dianteira Auxiliar, dotado de caixa de marchas 

sincronizada com 12 marchas à frente e 4 à ré. 

Para determinar a velocidade de deslocamento, utilizou-se de uma unidade de 

radar da “Dickey-john”, modelo DJRVS II, com erro menor que  3 % para velocidade de 
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3,2 a 70,8 km h-1, monitorando a velocidade instantânea e, um cronômetro de 

acionamento manual, que mediu o tempo gasto para percorrer a parcela experimental 

delimitada por duas balizas de madeira, ambas acopladas ao trator.  

O hibrido utilizado foi o P-30F53 da empresa PIONNER, tratado com 

inseticida (3,7,9,13-tetrametil-5-11-dioxa-2,8,14,tritia-4,7,9,12diene-6,10-dione), sendo 

a distribuição das sementes e fertilizante foi igual para todas as parcelas, sendo as 

sementes com uma média de 5,5 grãos por metro, conforme recomendação técnica para 

o hibrido e o fertilizante teve uma regulagem média de 330 kg há-1 da formulação 08-

20-20 (N- P2O5- K2O).  

A semeadura aconteceu no dia 20 de outubro de 2007, e foi de forma direta 

sobre os restos da cultura anterior, para todas as parcelas, que neste caso era de aveia 

dessecada. Posterior a semeadura foram realizadas todas as coletas para as avaliações 

propostas neste trabalho. 

Para avaliar a população inicial, foram contadas as plantas manualmente, 10 

dias após a sua total emergência. Para aferição de diâmetro de colmo foi utilizado 

paquímetro eletrônico digital, e para altura de inserção de espigas, utilizaram-se trenas 

manuais, foram conferidas todas as plantas das parcelas no dia 19 de fevereiro, onde a 

cultura já estava em fase final, ou seja, em plena maturação fisiológica. 

Para população final, foi realizada a contagem manual em todas as parcelas, no 

momento da colheita.  

A colheita das parcelas realizou-se manualmente, no dia 14 de Março de 2008, 

onde as espigas foram depositadas em sacas plásticas devidamente identificadas, e 

encaminhadas para debulha mecânica na COODETEC/CASCAVEL-PR (Cooperativa 

Central de Pesquisas Agrícolas).  

O conteúdo final, ou seja, a massa de grãos corrigidos para 14 % de umidade, 

como recomendação da EMBRAPA, foi utilizada para o cálculo da produtividade, onde 

também se determinou a massa de 1.000 grãos, com auxílio de balança analítica. 

Posterior a isso os resultados foram submetidos a tratamentos estatísticos de regressão 

linear, pelo programa sisvar, posterior confecção dos gráficos com auxilio da planilha 

eletrônica.  
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Resultados e Discussão 

Pode-se observar na Figura 1, em que à medida que a velocidade de 

deslocamento foi aumentando, a quantidade de plantas por metro foi diminuindo, em 

virtude da irregularidade na distribuição longitudinal das plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Quantidade de plantas por metro, em função do aumento da velocidade de 
deslocamento (km h-1) * Significativo a 5%. 
 

 Concordando com as conclusões de Delafosse (1986) que relata que a 

velocidade na operação de semeadura é um dos parâmetros que mais influencia no 

desempenho de semeadoras, sendo que a distribuição longitudinal de sementes no sulco 

de semeadura é afetada pela velocidade de deslocamento e de Dambrós (1998) que 

concluiu que a uniformidade de distribuição de plantas foi reduzida com o aumento da 

velocidade na operação de semeadura. 

A Figura 2 demonstra um decréscimo na quantidade de plantas por hectare, 

como uma conseqüência da diminuição do número de plantas por metro linear, ou seja, 

nos tratamentos em que a velocidade foi aumentada o número de plantas por hectare foi 

diminuindo. 
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Figura 2 - População de milho por hectare, em função do aumento da velocidade de 
deslocamento (km h-1) * Significativo a 5%. 
 

Confirmando assim as afirmações de Furlani et al. (1999) que concluíram que 

quando a velocidade de semeadura passou de 3 para 5 km h-1, o estande final e a 

produtividade de grãos foram reduzidos e  Fey et al. (2000) afirmaram que o aumento 

da velocidade na operação de semeadura de milho influenciou na uniformidade de 

distribuição longitudinal de plantas e consequentemente o estande final. 

Observando a figura 3, podemos concluir que à medida que a velocidade de 

deslocamento da semeadora no momento do plantio foi aumentando, a profundidade de 

deposição de semente foi ficando mais rasa.  
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Figura 3 – Profundidade de deposição de sementes (cm), em função do aumento da 
velocidade de deslocamento (km h-1) * Significativo a 5%. 
 

À medida que uma semeadora-adubadora equipada com hastes sulcadoras 

aumenta a sua velocidade, existe uma tendência em que estas hastes aprofundem o sulco 

de deposição de fertilizantes, e consequentemente aprofunde mais a deposição da 

semente, também foi o que concluiu em trabalhos Oliveira (2000). 

Como conclusão da figura numero 4, podemos afirmar que nos tratamentos em 

que a velocidade aumentou, o diâmetro de colmo ficou mais grosso. 
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Figura 4 – Diâmetro de colmo (mm), em função do aumento da velocidade de 
deslocamento (km h-1) * Significativo a 5%. 
 

Com um menor numero de plantas por hectare, como foi visto na figura 2, 

houve uma menor competição ente as plantas, disponibilizado para as mesmas uma 

maior quantidade de nutrientes, e uma maior possibilidade de assimilação fotossintética 

pelas folhas, possibilitando assim um colmo com maior diâmetro, como afirma 

Malavolta (2006), Castro et al (2005). 

A Fgura 5 mostra que a inserção de espigas foi mais alta nos tratamentos com 

maior velocidade, demonstrando mesma situação do diâmetro de colmo, ou seja, menor 

competição, como afirmaram Malavolta (2006) e Castro et al (2005). 
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Figura 5 Altura de inserção de espigas (m), em função do aumento da velocidade de 
deslocamento (km h-1) * Significativo a 5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
iâ

m
et

ro
 (

m
m

) 

A
ltu

ra
 In

se
rç

ão
 

(m
) 

 

 

Velocidade  (km h -1) 

Velocidade  (km h-1) 
 

y = 0,578 + 16,508 
R2= 0,73 * 

y = 0,0516 + 0,9166 
R2= 0,60* 



Cultivando o Saber 

Cascavel, v.1, n.1, p.24-33, 2008 

31 

   Observando a Figura 6, observa-se que a massa de 1000 grãos não houve 

diferença entre os tratamentos, sendo que este não foi um fator determinante para o 

resultado final. 
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Figura 6 - Massa de 1000 grãos (g), em função do aumento da velocidade de 
deslocamento (km h-1), * não significativo a 5%. 
 

Mesmo que com a menor competitividade de plantas tenha aumentado o 

diâmetro de colmo e altura de inserção de espigas, como vimos nas figuras 4 e 5, não 

aconteceu o mesmo para a massa dos grãos, pois os nutrientes que possibilitaram o 

engrossamento do colmo e aumentaram a altura das espigas, não se deslocaram para o 

enchimento dos grãos, Malavolta (2006) e Castro et al (2005). 

A Figura 7, demonstra que à medida que a velocidade de deslocamento da 

semeadora foi aumentando, houve decréscimo na produtividade da cultura do milho. 
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Figura 7 – Produtividade final (kg ha-1), em função do aumento da velocidade de 
deslocamento (km h-1), * não significativo a 5%. 
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distribuição longitudinal de sementes no sulco de semeadura é afetada pela velocidade 

de deslocamento, que, por sua vez, influencia na produtividade da cultura sendo a 

mesma colusão de Kurachi et al. (1989) e contestando as afirmações de Fey et al. 

(2000), que afirmaram que embora o aumento da velocidade na operação de semeadura 

de milho tenha influenciado na uniformidade de distribuição longitudinal de plantas, 

não afetou a população de plantas e a produtividade final de grãos.  

 

Conclusão 

Com o aumento da velocidade de deslocamento da semeadora houve 

decréscimo na produtividade, em função da má distribuição das sementes. 
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