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Resumo: O presente artigo teve por objetivo avaliar o índice de velocidade de emergência na 
cultura do milho (Zea mays L.) em função da velocidade de deslocamento e mecanismos 
sulcadores, quantificando a velocidade de emergência na cultura. Sendo de extrema 
importância, a determinação da velocidade de deslocamento da semeadora e dos mecanismos 
sulcadores adequados, para obter índices de velocidade de emergência ideais a cultura do 
milho. Este estudo foi realizado na Fazenda Escola da Faculdade Assis Gurgacz – FAG, no 
Centro de Desenvolvimento e Difusão de Tecnologias – CEDETEC. O delineamento 
experimental adotado foi no esquema fatorial em blocos ao acaso composto por 4 velocidades 
de deslocamento 5, 6, 7 e 8 km h-1 e cinco repetições, totalizando 20 parcelas em cada 
mecanismo sulcador, discos duplos e hastes sulcadoras. Concluiu-se que, os tipos de 
mecanismos sulcadores bem como as velocidades de deslocamento do conjunto trator-
semeadora não influenciaram no índice de velocidade de emergência das plântulas (IVE) do 
milho. 
 
Palavras-chave: Zea mays L., semeadura direta, hastes sulcadoras, discos duplos.  

 

Speed of emergency in corn depending on the speed of displacement and mechanisms 

maker of furrows 

 
Abstract: This article aimed to assess the index of speed of emergency in corn plantation 
(Zea mays L.) depending on the speed of displacement and mechanisms maker furrows, 
quantify the speed of emergency in corn culture. It’s the extreme importance determining the 
speed of displacement of the planter and furrow mechanisms apropriate to achieve rates of 
speed emergency ideals to the corn crop. This study was performed at Assis Gurgacz College 
- Farm School - FAG, in the Development and Dissemination Technology Center - 
CEDETEC. The experimental design was in a factorial in blocks randomly composed of 4-
speed displacement of 5, 6, 7 and 8 km h-1 and five repetitions, totaling 20 parcels in each 
mechanism furrow, double discs and rods furrow. It was concluded that the types of 
mechanisms furrow and the speed of movement of all tractor-seeder did not influence the rate 
of speed seedling emergence (EVI) corn. 
 
Key words: Zea mays L., no tillage, furrows stems, double discs. 



Cultivando o Saber 

Cascavel, v.1, n.1, p.7-16, 2008 

8 

Introdução 

O consumo interno de milho aumentou consideravelmente, devido a expansão da 

indústria de rações e das atividades relacionadas à criação, principalmente a avicultura, 

suinocultura e pecuária leiteira. Com a finalidade de atender a demanda do produto no 

mercado, busca-se a obtenção de sementes de boa qualidade e com rendimentos elevados. 

Neste sentido, é de fundamental importância, os conhecimentos relacionados ao uso 

e manejo do solo, bem como, a utilização das máquinas para semeadura. Acredita-se que as 

perdas relacionadas ao plantio sejam minimizadas com o aprimoramento dessas tecnologias, 

potencializando um aumento no rendimento da cultura (Camilo et al., 2004). 

Um dos fatores que podem interferir na profundidade de deposição de sementes e 

possivelmente no índice de velocidade de emergência é a velocidade de deslocamento do 

conjunto trator-semeadora, podendo prejudicar o estande da cultura e, conseqüentemente o 

rendimento de grãos (Prado et al., 2001). 

Vale ressaltar que, os mecanismos sulcadores, do tipo haste sulcadora e do tipo disco 

duplo também interferem na profundidade de deposição de sementes, podendo afetar o índice 

de velocidade de emergência das plântulas e conseqüentemente o rendimento de grãos 

(Germino et al., 2006). 

A cultura do milho (Zea mays L.) é considerada uma das mais antigas do mundo, 

com indícios encontrados em escavações arqueológicas e geológicas, por meio de medições 

por desintegração radioativa, sendo cultivado pelo menos à 5.000 anos. Após o descobrimento 

do continente americano, dissipou-se pelos países europeus, sendo cultivado em jardins, até o 

momento em que foi descoberto seu valor alimentício. A importância econômica do milho é 

caracterizada pelas diversas formas de sua utilização, que vai desde a alimentação de animais, 

onde representa a maior parte do consumo (70% no mundo) até a sua industrialização (Duarte, 

2007). 

Segundo Vilarinho (2003) o milho é uma cultura de grande utilização e 

diversificação na sociedade moderna, é um dos produtos agrícolas de maior amplitude em sua 

distribuição mundial, tanto na produção, quanto em seu consumo. Em nível mundial o milho é 

considerado dentre as espécies originárias das Américas, apresentando-se certamente com 

maior importância econômica e social. 

Estudos realizados por Duarte (2007) na região de Goiás indicam que o sistema de 

semeadura direta influência no aumento considerável da produção e na produtividade da 

cultura. 
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De acordo com Furlani et al. (2007) nos últimos anos o plantio direto expandiu-se 

como uma das alternativas de controle da erosão aos sistemas de manejo, em razão de pouca 

mobilização de solo e pela grande quantidade de massa vegetal mantida no mesmo, 

absorvendo o impacto da chuva, fazendo com que se espalhe lentamente até o solo, havendo 

assim, um maior tempo de infiltração, impedindo desta forma a formação do selamento, tendo 

como vantagens nos aspectos econômicos e ambientais. 

Weirich Neto et al. (2007) observou que em temperaturas favoráveis há uma relação 

positiva contínua entre a profundidade de deposição da semente e o tempo necessário para a 

emergência das plântulas. De acordo com ele as profundidades adequadas para o processo de 

semeadura, seriam entre 3 e 5 cm para solos argilosos e 4 e 6 cm para solos arenosos.  

De acordo com Reis et al. (2006), a profundidade de semeadura, apresenta-se como 

um dos fatores de fundamental importância no processo de emergência das plântulas. Sendo 

assim, podemos recorrer aos estudos realizados por Weirich Neto (2004), o qual concluiu que 

a profundidade de deposição de sementes ideal seria em média 3,9 cm, pois quando a semente 

é colocada em profundidade inadequada terá uma camada de solo maior a ultrapassar, 

atrapalhando o desenvolvimento das raízes primárias.  

Weirich Neto et al. (2007) menciona que quanto maior a profundidade de deposição 

de semente maior o consumo energético para a emergência das plântulas, além de danos 

causados por baixas temperaturas e baixos níveis de oxigênio, e em relação a menores 

profundidades, a semente estará sujeita a maiores índices de estresse hídricos.  

Os fatores físicos do ambiente, a temperatura, a umidade e aeração, estão 

relacionados diretamente ao tipo de mecanismo de abertura do sulco de semeadura. As 

semeadoras-adubadoras de plantio direto, desempenham funções de cortar a palha, dosar as 

sementes e o adubo de acordo com as necessidades da cultura, fazer a abertura do sulco e 

realizar a deposição das sementes e adubos em profundidades e distâncias ideais (Fonseca, 

1997). 

Reis et al. (2006) comenta que para realizar a abertura dos sulcos no solo, pode-se 

utilizar dois diferentes mecanismos, tais como, hastes sulcadoras (facão), que provocam maior 

mobilização do solo nos sulcos de semeaduras em relação aos discos duplos, aumentando o 

índice de plantas daninhas e a ocorrência da erosão do solo. E discos duplos, que aplicam-se 

ao solo forças laterais em forma de “V”, propiciando uniformidade na profundidade de 

deposição das sementes e assim melhor contato entre solo-semente. 

Araújo et al. (1999) comenta que o uso das hastes sulcadoras no plantio direto 

expandiu-se pelas regiões que possuem solos argilosos, para tentar romper as camadas de 
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maior resistência superficial, penetrando até a profundidade do solo desejada, a qual melhora 

a disponibilidade de água no solo em um curto período após a semeadura.  

Reis et al. (2004) relata que o sulcador e o dispositivo de cobertura das sementes 

aumentam o contato entre solo e semente, minimizando o tempo e maximizando a 

percentagem de germinação.  

Após a semeadura, as sementes absorvem água e tende a se desenvolver, isso em 

condições normais de temperatura e umidade do ar. O estádio de velocidade de emergência 

ocorre devido à rápida elongação do mesocótilo, o qual empurra o coleóptilo para a superfície 

do solo. A emergência ocorre 4 a 5 dias após a semeadura. Porém, em condições com baixa 

temperatura e pouca umidade, a germinação poderá demorar até mais de duas semanas 

(Magalhães et al., 2007).  

Neste contexto, é de extrema importância, a determinação da velocidade de 

deslocamento da semeadora e dos mecanismos sulcadores adequados, com a finalidade de se 

obter índices de velocidade de emergência ideais a cultura do milho. 

Este trabalho tem por objetivo avaliar o índice de velocidade de emergência na 

cultura do milho (Zea mays L.) em função da velocidade de deslocamento e mecanismos 

sulcadores, quantificando a velocidade de emergência na cultura. 

 
Material e Métodos 

O experimento foi realizado na Fazenda Escola da Faculdade Assis Gurgacz – FAG, 

no Centro de Desenvolvimento e Difusão de Tecnologias – CEDETEC, com Altitude de 685 

metros, Longitude de 53º 30' 32" Oeste, Latitude de 24º 56' 26" Sul, no município de 

Cascavel – Estado do Paraná. 

O delineamento experimental utilizado foi no esquema fatorial em blocos ao acaso 

composto por 4 velocidades de deslocamento 5, 6, 7 e 8 km h-1  e cinco repetições, totalizando 

20 parcelas em cada mecanismo sulcador, discos duplos e hastes sulcadoras, com área  de 120 

m² por parcela. A escolha das parcelas foi realizada aleatoriamente, para que houvesse 

independência dos resultados. 

Para o processo de semeadura foi utilizado um trator Massey Ferguson modelo 5285 

com potência de 85 CV, 4 x 2 TDA e uma semeadora-adubadora marca Tatu Marchesan 

modelo PST3 TRA, com espaçamento entre as linhas de 0,80 metros, equipada com dosadores 

de sementes do tipo disco perfurado horizontal, composto por disco de corte com 15”, com 

sistema sulcador para distribuição de fertilizante do tipo discos duplos para 20 parcelas e 

haste sulcadora para mais 20 parcelas, discos duplos defasados com 13” e 15” para deposição 
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das sementes, rodas compactadoras e reguladoras de profundidade de semeadura e rodas em 

“V” para que ocorresse a cobertura das sementes. 

Em relação à regulagem da semeadora, a distribuição de sementes e fertilizantes foi 

similar para todas as parcelas.  

O híbrido de milho Pioneer 30F53 foi semeado utilizando o sistema de plantio direto 

sobre a cultura anterior (aveia), com distribuição de 5,5 sementes por metro e com adubação 

na formulação 8 – 20 – 20 (N – P2O5 – K2O) com dosagem de 330 kg ha-1.  

A semeadura foi realizada no dia vinte de outubro de dois mil e sete, sendo o mesmo 

de forma direta para todas as parcelas sobre a cobertura de inverno de aveia que passou pelo 

processo de dessecação. 

Após o processo de semeadura, foi realizado um monitoramento diário, constituído 

de duas avaliações (às 9:00 e às 17:00 horas). As plântulas começaram a ser quantificadas a 

partir do dia em que se verificou o início da emergência das mesmas, sendo acompanhadas até 

o término da emissão dos coleóptilos. A contagem das plântulas foi realizada 

desconsiderando-se as duas linhas externas de cada parcela, utilizando-se apenas as três linhas 

centrais.  

Para determinar o índice de velocidade de emergência das plântulas (IVE), utilizou-

se a fórmula descrita por Maguire (1962): 

n

n

N

G

N

G

N

G
IVE +++= ...

2

2

1

1  

Em que: 

IVE = índice de velocidade de emergência. 

G1, G2 e Gn = número de plântulas normais computadas na primeira contagem, na 

segunda contagem e na última contagem. 

N1, N2 e Nn = número de dias da semeadura à primeira, à segunda e à última 

contagem. 

Posteriormente à coleta dos dados os mesmos foram copilados e aplicou-se o teste F. 

Os dados foram submetidos ainda ao teste de Tukey, para a comparação das médias para os 

tipos de hastes e regressão para as velocidades de deslocamento. Foi utilizado o programa 

estatístico SISVAR (Ferreira, 1999). 

 
Resultados e Discussão 

Após a condução do experimento e posterior coleta e copilação dos dados, pôde-se 

verificar que, por meio da Tabela 1 (análise de variância, teste de Tukey e da regressão), não 
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houve diferença significativa (p>0,05) para a interação tipos de hastes sulcadoras e velocidade 

de descolamento em relação à variável índice de velocidade de emergência (IVE). Também 

não foram verificadas diferenças significativas para os efeitos principais tipos de hastes 

sulcadoras assim como para as velocidades de deslocamento. 

Verificou-se que não houve diferença significativa a 5% de probabilidade, entre as 

hastes sulcadoras e os discos duplos, e as médias variaram de 13,90 a 13,93 plântulas por dia, 

respectivamente. Esses valores referem-se ao número médio de plântulas normais que 

emergiram por dia (IVE). Reis et al. (2006), obtiveram um índice de velocidade de 

emergência, apresentando valor médio de 9,4 plantas por dia. Esses dados podem ser 

considerados inferiores aos observados no presente estudo, no qual foram obtidas cerca de 

13,90 plântulas por dia. 

Não houve influência significativa dos tipos de hastes sobre o índice de velocidade 

de emergência (IVE) do milho. Esses resultados concordam com os obtidos por Reis et al. 

(2006), possivelmente devido à uniformidade na profundidade de deposição das sementes no 

sulco de semeadura. Portella et al. (1997), estudando o efeito dos elementos de abertura do 

sulco em diferentes semeadoras–adubadoras, tanto para milho como para soja, também não 

encontraram diferenças significativas entre os dois mecanismos sulcadores no índice de 

velocidade de emergência.  

 
Tabela 1 – Índice de velocidade de emergência de plântulas do milho em função dos 
mecanismos sulcadores e velocidade de deslocamento da semeadura. 

Tratamentos 
Tipos de hastes 

IVE (Plântulas dia-1) 

Hastes sulcadoras 13,90 a 
Discos duplos 13,93 a 
Velocidade (km h-1)  
5 14,05 
6 13,90 
7 13,57 
8 14,13 
Média 13,92 
C.V. (%) 5,5 
Teste F  
Tipos de hastes (T) n.s. 
Velocidade (V) n.s. 
T x V n.s. 
Regressões  
R.L. n.s. 
R.Q. n.s. 

Médias seguidas de mesma letra na coluna, dentro do parâmetro tipos de hastes, não diferem entre si pelo teste 
de Tukey a 5% de probabilidade. n.s. = não significativo. R.L. = Regressão Linear, R.Q. = Regressão Quadrática 
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Para Portella et al. (1997), em relação à emergência de plântulas de soja, a 

velocidade de deslocamento do conjunto afetou negativamente as semeadoras com sulcadores 

do tipo discos duplos e positivamente aquelas com sulcadores do tipo facão. 

Em relação às velocidades de deslocamento do conjunto trator-semeadora, as médias 

do IVE variaram entre 13,57 e 14,13 plântulas por dia (Tabela 1). Aplicando-se a regressão, 

não foram ajustados modelos para explicar o comportamento da variável IVE (R.L. e R.Q. 

não significativas a 5% de probabilidade).  

Relacionando o híbrido simples P30F53 às velocidades de deslocamento 5, 6, 7 e 8 

km h-1, observou-se que não houve interferência das mesmas sobre a variável índice de 

velocidade de emergência das plântulas de milho. Nesse estudo não foram obtidos dados de 

rendimento de grãos, porém, observou-se em alguns trabalhos, que para esta variável, a 

velocidade influenciou negativamente na produtividade dos híbridos simples.  

Mello et al. (2007), trabalhando com híbridos simples e duplos, testando três 

velocidade de deslocamento 5,4, 6,8 e 9,8 km h-1, verificaram que, a medida que as 

velocidades de deslocamento do conjunto trator-semeadora-adubadora aumentaram, houve 

redução na produtividade de grãos para o híbrido simples e não interferiram na produtividade 

do híbrido duplo. Ainda observaram que o número médio de dias para a emergência variou de 

sete a nove e não sofreu influência dos híbridos nem da velocidade.  

Furlani et al. (1999), estudando um híbrido duplo, o AGN 2012 e as velocidades do 

conjunto trator-semeadora-adubadora de 3 e 5 km h-1, encontraram o maior valor de 

produtividade para a menor velocidade estudada. Por outro lado, as velocidades não 

interferiram na produtividade do híbrido duplo testado por Mello et al. (2007). A partir dos 

trabalhos acima mencionados, verifica-se uma discrepância entre os resultados para a variável 

rendimento, sendo que em alguns casos existe a influência da velocidade. Parece ser evidente 

que o híbrido simples é mais afetado em relação às elevações das velocidades de 

deslocamento do conjunto trator-semeadora-adubadora. Entretanto, tal fato não foi 

evidenciado no presente estudo com o híbrido simples P30F53 para a variável IVE. 

Nesse contexto, Lopes et al. (2001), também estudando com o híbrido AGN 2012, 

não encontraram diferenças nos valores de produtividade para as mesmas velocidades de 

semeadura testadas por Furlani et al. (1999). Klein et al. (2002) trabalhando com a soja e 

comparando as velocidades de semeadura variando de 3,62 a 10,77 km h-1, também não 

encontraram diferenças para os componentes de produção (massa de 100 grãos, número de 

vagens por planta, número de grãos por vagem) e o rendimento de grãos por hectare em 

função do aumento na velocidade de semeadura. Rizzardi et al. (1994) não encontraram 
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influência da distribuição de sementes na semeadura e população de plantas sobre a 

produtividade do milho híbrido precoce Pioneer 3230 (simples) e concluíram que o milho foi 

capaz de compensar espaços deixados pela desuniformidade de semeadura, desde que mantida 

a mesma população.  

Mantovani et al. (1992), Pacheco et al. (1996) e Justino et al. (1998) mencionam que 

a velocidade contribui de maneira decisiva para a distribuição longitudinal das sementes no 

momento da semeadura. Tal fato não foi observado no presente trabalho, porém, para a 

variável IVE, na qual se observou claramente que as velocidades não interferiram na 

emergência das plântulas, para o híbrido simples P30F53. Esses resultados concordam com os 

obtidos por Mello et al. (2003), os quais observaram que, nem sempre, o arranjo acima 

mencionado propicia a redução na produtividade de grãos de híbridos de milho avaliados em 

função da velocidade de semeadura. Entretanto, de acordo com Mello et al. (2007), a 

velocidade de deslocamento do conjunto trator-semeadora-adubadora influencia na disposição 

da semente de milho na linha de semeadura e podem ocorrer respostas diferentes para os tipos 

de híbridos para os componentes de produção de grãos. 

De maneira geral, houve divergência entre os trabalhos científicos relacionados ao 

índice de velocidade de emergência (IVE) do milho. A maioria dos autores cita que o IVE é 

influenciado pelos diferentes tipos de mecanismos sulcadores e também pelas velocidades de 

deslocamento do conjunto trator-semedora-adubadora. Tal fato não foi observado no presente 

estudo, provavelmente, devido às condições edafoclimáticas terem sido favoráveis ao 

estabelecimento das plântulas. 

 
Conclusão 

Os tipos de mecanismos sulcadores (hastes sulcadoras e discos duplos) assim como 

as velocidades de deslocamento do conjunto trator-semeadora não interferiram no índice de 

velocidade de emergência das plântulas (IVE) do milho.  
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