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Resumo: O estudo teve por objetivo realizar um comparativo entre duas semeadoras de 
precisão, avaliando o processo de profundidade e a velocidade na deposição de sementes na 
cultura de milho (Zea mays L.). Para o desenvolvimento do mesmo efetuou-se a operação de 
semeadura, realizada com uma semeadora pivotada e em seguida com a semeadora 
pantográfica. Ambas as semeadoras foram utilizadas três velocidades (4,9; 5,8 e 7,0 km h-1) 
nos 6 tratamentos e 4 repetições distribuídos em 24 parcelas. O delineamento experimental 
utilizado foi em blocos casualizados com esquema fatorial.  Neste contexto, avaliou-se a 
profundidade de deposição de semente no processo de semeadura chegando a conclusão de 
que a semeadora do tipo pantográfica foi a mais eficiente pois apresentou resultados 
regulares. 
 
Palavras-chave: Zea mays L.; Semeadura; Profundidade de semente.  
 

 
Depth of seed maize (Zea mays), depending on the speed and seeders sowing of accuracy.  
 
Abstract: This study aimed to achieve a comparison between two of precision seeders, 
assessing the process of depth and speed in the deposition of seeds in cultivation of maize 
(Zea mays L.). For the development of it was made the seeding operation, conducted with a 
planter and then flip with the seeder pantographic. Both seeders were used in three speeds 
(4,9; 5,8 e 7,0 km h-1), in the 6 treatments and 4 replicates distributed in 24 installments. The 
experimental design was a randomized blocks with a factorial. In this context was to assess 
the depth of deposition of seed sowing in the process of reaching the conclusion that the kind 
seeder pantographic of the most efficient because it was delivered regularly.  
 
Key-words: Zea mays L.; seeding; depth seed 
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Introdução 
 

Atualmente ao traçar um modelo ideal de exploração agrícola o profissional tem 

que estar ciente da necessidade de utilização da terra sem degradar seus recursos naturais. 

Na maioria das vezes isto se dá através do planejamento combinado agroecológico e 

sócio-econômico. Tal planejamento preocupa-se em otimizar o uso dos fatores de 

produção - terra, trabalho e capital - como forma de sustentar economicamente a 

atividade exploratória, sem prejuízos dos recursos ambientais e sem detrimento das 

gerações futuras (Levien et al.1999). 

A operação agrícola denominada de semeadura é um conceito secular sendo 

utilizada pelos chineses, persas e hindus há muito tempo. De acordo com Portella et al. 

(1997) a operação de semeadura foi uma das primeiras operações agrícolas a ser 

mecanizada no mundo, sendo assim a semeadora foi a máquina agrícola que mais 

apresentou modificações desde sua concepção.  

Para Portella et al. (1997), devido a inovações nas atividades agrícolas como ocorreu 

na implantação da técnica de plantio direto, as semeadoras tiveram que atender aos 

preceitos básicos e inovadores, como por exemplo romper uma massa vegetal, utilizando 

elementos rompedores adequados e de depositar corretamente tanto a semente quanto o 

fertilizante. 

Levien et al. (1999), afirma que a operação de semeadura/adubação é decisiva para o 

estabelecimento de culturas anuais para produção de grãos, sendo assim, nos preparos 

conservacionistas, onde se destaca o plantio direto, sua importância aumenta, fato que se deve 

às condições do solo e de cobertura não serem favoráveis à deposição de sementes, quando 

comparadas com preparos com alta mobilização de solo. Normas, ensaios e projetos de 

pesquisa comprovam que a distribuição longitudinal de sementes é um dos fatores mais 

importantes no estande adequado de plantas, e, conseqüentemente da boa produtividade.  

Casão Júnior et al. (1997) relatam que a distribuição apropriada de sementes no solo, 

mantendo a uniformidade entre a distância longitudinal sempre foi um dos mais importantes 

parâmetros para o aperfeiçoamento de semeadoras, visando a otimização da produtividade das 

culturas. Quando testou-se um sistema de distribuição de sementes constituído por uma 

válvula conversora de pressão em vácuo e por um sistema de dosagem pneumático acoplado 

ao transporte das sementes até a saída da tubulação de descarga, liberando-as em velocidade 

compatível e em sentido contrário da semeadora, apresentou-se distribuição de sementes 

regular e, condizente com parâmetro agronomicamente indicados, dada uma certa velocidade 
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de rotação rotor dosador e vácuo parcial.  

Rocha et al.(2005), afirma que o mecanismo dosador do tipo espiral afeta 

significativamente a uniformidade de distribuição de sementes de milho pelo fato deste 

possuir uma forma mais achatada.  

Já Santos et al. (1999) denota que não é apenas o mecanismo dosador de sementes o 

responsável pela desuniformidade de distribuição longitudinal. Outros fatores como mão-de-

obra, máquina, meio e métodos também interferem neste aspecto.  

No entanto, Rizzardi et al. (1994) ressalta que a profundidade de deposição de 

sementes é afetada diretamente pelo tipo de mecanismo sulcador da semeadora, uma vez que 

este é o responsável pela abertura do sulco na linha de semeadura.  

Em virtude do acima descrito, após diversas posições sobre o processo de semeadura 

e quais variáveis podem afetar a profundidade na distribuição de sementes, este estudo se faz 

de grande importância pois busca avaliar a operação de semeadura na cultura de milho (Zea 

mays L.), efetuando um comparativo entre duas semeadoras de precisão pantográfica e 

pivotada, avaliando o processo de profundidade na deposição de sementes. 

 

Material e Métodos 

 

O experimento foi realizado na empresa COODETEC (Cooperativa Central de 

Pesquisa Agrícola) localizada na cidade de Cascavel-PR na BR 467 km 98, com latitude de 

24º53' S, longitude de 53º23' W e altitude de 682 m, pluviosidade média de 1850 mm ano-1 

com umidade relativa do ar de 78% média anual e temperatura média anual de 18°C. O solo 

predominante na região é um Latotossolo vermelho distrófico. 

Foi utilizado um trator marca John Deere, modelo 6605,4 x 2, com tração dianteira 

auxiliar e potência de 121 CVe, e as Semeadoras adubadoras de precisão, da marca Sfil, 

modelo SS 800 Hy Tech pneumática, de arrasto pantográfica com massa aproximada de 2800 

kg sem carregamento, com 4 linhas para milho espaçadas 0,9 m, com largura de  trabalho de 

3,6 m, com sulcadores do tipo disco duplo desencontrado para sementes e haste sulcadora 

para fertilizante com disco de corte para a palhada, possuindo rodas controladoras de 

profundidade e compactadores em forma de "V". E semeadora da marca Jumil, modelo 2880 

PD, de arrasto, pivotada com massa aproximada de 2770 kg sem carregamento, com 4 linhas 

para milho espaçadas 0,9 m, com largura de trabalho de 0,36 m, com sulcadores do tipo disco 

duplo desencontrados para sementes e haste sulcadora para fertilizante com disco de corte 

para a palhada, mecanismo dosador de sementes tipo disco alveolado horizontal, possuindo 
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rodas controladoras de profundidade e compactadores em forma de "V".  

O plantio de milho foi realizado usando-se sementes do cultivar CD 308 que foi 

tratado com (Thiamethoxam) 300 mL e 100 mL. 

Após tratadas as sementes iniciou-se a operação de semeadura com delineamento em 

blocos casualizados com esquema fatorial 2x3 sendo os tratamentos com duas semeadoras 

(pivotada e pantográfica), e três velocidades de deslocamento (4,9; 5,8 e 7,0 km h-1), sendo 

composto por seis tratamentos com quatro repetições, totalizando vinte e quatro parcelas 

experimentais. Cada parcela com área de 90 m2 (3,60 x 25 m), com espaçamento entre 

parcelas de 10 m, e entre blocos 1 m.  

Primeiramente utilizou-se a semeadora pivotada com suas engrenagens reguladas 

(adubo, engrenagem 28 movida e 30 motriz) e (semente, 30 movida e 31 motriz) com a 

profundidade de 5 cm para a deposição de sementes. 

Logo em seguida realizou-se o processo de semeadura com a semeadora pantográfica 

regulada respectivamente com as engrenagens de adubo 22 movida e 12 motriz. e semente 22 

movida e 20 motriz, com a profundidade de 5 cm para a deposição de sementes.  

Após os processos de semeadura realizado com ambas as semeadoras de precisão 

(pivotante e pantográfica) avaliou-se a uniformidade no aspecto visual e a profundidade de 

deposição de semente no processo de semeadura utilizando-se de trena. 

Os dados foram avaliados pelo teste de Tukey à 5% de variância para as semeadoras 

e análise de regressão para velocidade. 

 

Resultados e Discussão 
 

Como pode ser observado na Tabela 1 a operação de semeadura submetida a três 

velocidades (4,9 km h-1, 5,8 km h-1 e 7 km h-1) verificou-se que a semeadora-adubadora do 

tipo Pantográfica obteve uma uniformidade melhor na deposição de semente correspondendo 

a 5,2 cm de profundidade média,  quando comparada a semeadora-adubadora do tipo Pivotada 

a qual obteve uma profundidade média de 3,5 cm, sendo ambas reguladas a uma profundidade 

de 5 cm. 

Analisando o coeficiente de variação (CV %), observa-se comportamento homogêneo 

com média dispersão amostral. Observa-se que o valor de F para o fator interação entre 

semeadora e velocidade, verifica-se que os resultados não foram significativos a 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey, ou seja, as médias de profundidade são estatisticamente 

iguais. 
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Tabela 1 – Profundidade de deposição de sementes em função do tipo de semeadora e 
velocidade de trabalho.  

Tratamento Profundidade (cm) 
Tipo de haste  
Pantográfica  5,2 a 
Pivotada  3,5 b 
Velocidade (km h-1)  
4,8  4,5 
5,9 4,4 
7,0 4,3 
Média 4,4 
C.V (%)  10,4 
Teste F   
Semeadora (S) * 
Velocidade (V) n.s. 
Interação S*V  n.s. 
R.L. n.s. 
Médias seguidas da mesma letra, não há diferença entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
* = Significativo a 5% de probabilidade; n.s. = não significativo. Médias, seguidas de mesma letra, dentro de 
cada parâmetro, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 
CV = Coeficiente de variação; R.L. = Regressão Linear 
 

Como observado no presente estudo, a velocidade não foi fator significante no 

processo de semeadura, sendo indiferente o tipo de semeadora-adubadora contradizendo o 

conceito de Silva e Silveira (2002) que na semeadura realizada com semeadoras-adubadoras 

diversos fatores interferem no estabelecimento do estande de plantas e, conseqüentemente, na 

produtividade da cultura, destacando-se entre eles a velocidade de deslocamento da máquina e 

a profundidade de deposição. Como também com os estudos de Santos et al (2000) que ao 

avaliar os efeitos da velocidade de deslocamento da semeadora dotada de mecanismos 

dosador do tipo pneumático, observaram que com o aumento da velocidade de operação de 

semeadura a profundidade de deposição de sementes foi afetada significativamente. 

No estudo de Santos (2000) o aumento da velocidade de 3 para 7 km h-1 reduziu 

significativamente o percentual de espaçamentos normais e profundidade de sementes.  

De acordo com Pereira Filho e Cruz (2000), para semeadoras de disco que 

predominam no mercado brasileiro a velocidade deve variar de 4 a 6 km h-1. 

Corroborando com Mahl et al. (2001), para os quais o aumento da velocidade de 

deslocamento compromete o desempenho das semeadoras-adubadoras quanto à distribuição 

longitudinal e profundidade de deposição de sementes.  
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Reis e Alonço (2001), comparando a precisão funcional de vários mecanismos 

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

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

com mecanismos Pantográfico e Pivotante.  

De acordo com Ortolani et al. (1986), durante a germinação das sementes, três fatores 

são fundamentais e devem estar presentes adequadamente: calor, umidade e oxigênio. Para a 

emergência, um quarto fator torna-se importante, a profundidade. 

Para Pereira Filho e Cruz (2000), a temperatura, umidade e o tipo de solo são os 

fatores que condicionam a profundidade de plantio. O fato da semente ser colocada em 

profundidades diferentes não interfere na profundidade do sistema radicular definitivo. 

Neste contexto, ao analisar a profundidade de deposição de semente, observou-se no 

presente estudo variância significativa, na qual onde ambas as semeadoras-adubadoras foram 

reguladas a 5 cm, a do tipo Pantográfica, obteve uma profundidade média de 5,2 cm, melhor 

do que a do tipo Pivotada no qual obteve-se profundidade média 3,5 cm. Estando porém de 

acordo com Coelho (1996), o qual ao efetuar um comparativo entre semeadoras-adubadoras 

de precisão ressalta que as máquinas que possuem discos verticais pneumáticos (Pantográfica) 

são mais eficientes na distribuição e profundidade de sementes do que aquelas com discos 

perfurados horizontais (Pivotada). No entanto Pereira e Cruz (2000), ressaltam que o plantio 

deve ser mais superficial ao redor de 3 a 5 cm em solos mais pesados, que dificultam a 

emergência, ou quando a temperatura do solo é mais fria, em função da época ou da região. 

Em solos mais leves, arenosos, a profundidade pode ser maior, variando de 5 a 8 cm, 

aproveitando as condições mais favoráveis de umidade do terreno (Pereira e Cruz, 2000). 

 
 

Conclusão 

As semeadoras proporcionaram profundidade de deposição de sementes diferenciada, 

independente da velocidade utilizada.  
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