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Resumo: Em um LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico estudou-se a regularidade de 
distribuição longitudinal de sementes de milho em função do tipo de dosador de sementes, em 
três velocidades de deslocamento (4,9; 5,8 e 7,0 km h-1) de duas semeadoras-adubadoras, 
sendo uma com sistema dosador pneumático de sementes e outra com sistema de disco 
alveolado. O experimento foi conduzido na COODETEC – Cooperativa Central de Pesquisa 
Agrícola, no município de Cascavel – PR. O delineamento experimental utilizado foi blocos 
casualizados com esquema fatorial, com seis tratamentos e quatro repetições. Avaliou-se a 
variável distribuição longitudinal de sementes de milho. A semeadora-adubadora com sistema 
dosador pneumático apresentou melhor distribuição longitudinal de sementes quando 
comparada à semeadora com disco alveolado. A uniformidade de distribuição de sementes 
não foi afetada pela velocidade de semeadura.  
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Longitudinal distribution of seeds of corn in function of the type of meter of seeds and 

speed of displacement 

 

Abstract: In a Typic hapludox was study it regularity of longitudinal distribution of corn 
seeds in function of the type of meter of seeds, in three speeds of displacement (4.9; 5.8 and 
7.0 km h-1) of two sowed-fertilizers, where one with pneumatic meter system of seeds and 
another one with disk honeycomb  record system. The experiment was lead in the 
COODETEC - Cooperative Central office of Agricultural Research, in the city of Cascavel – 
Paraná State, Brasil. The used experimental delineation was blocks at random in a factorial 
out line with six treatment and four repetitions. It was evaluated changeable longitudinal 
distribution of maize seeds. The sowed-fertilizer with pneumatic meter system presented 
longitudinal distribution of seeds better when compared with the sowed with disk honeycomb 
record. The uniformity distribution of seeds was not affected by the speed of the sowing. 
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Introdução 

No Brasil, cada vez mais se expandem o conceito e as técnicas de plantio direto. Com 

o aumento das áreas, cresce o interesse dos agricultores e o nível de questionamentos, bem 

como a necessidade de máquinas de qualidade, de confiabilidade e de eficiência agronômica. 

De acordo com Portella (1999) no mercado agrícola existem vários modelos de 

semeadoras para plantio direto, tornando difícil a tomada de decisão para aquisição por parte 

do agricultor. Sendo assim, a pesquisa vem avaliando, projetando e implantando melhorias 

nos aspectos relacionados com o corte de palha, a abertura de sulco e a deposição da semente 

e fertilizante ao solo. 

Sattler et al. (1998) ressaltam a necessidade de diversificação dentro do sistema 

produtivo de grãos, buscando competitividade dentro do mercado agrícola, exigindo da 

pesquisa e das indústrias de máquinas agrícolas, o desenvolvimento de equipamentos e de 

mecanismos cada vez mais versáteis, precisos e de preço acessível. 

Em uma avaliação do processo de distribuição de sementes de milho em 22 áreas, 

Schimandeiro et al. (2006) observaram que a atualização dos equipamentos não garantiu um 

processo de semeadura mais preciso e que, além da máquina, deve atender a fatores como 

meio, material, mão-de-obra e método. 

Segundo Bowman (1987) e Ford e Hicks (1992) a eficiência de mecanismos de 

distribuição de sementes em semeadoras-adubadoras é analisada pelos seguintes critérios: 

profundidade de deposição das sementes, número de plântulas emergidas, espaçamento entre 

sementes, deslizamento de rodas de tração e acionamento, força de tração exigida e potência 

consumida. 

A utilização de máquinas e equipamentos agrícolas, quando feita de maneira correta, 

melhora a eficiência operacional e aumenta a capacidade efetiva de trabalho, facilitando assim 

as tarefas dos agricultores, além do mais possibilita a expansão das áreas de plantio, 

proporciona melhores produtividades e permite atender ao cronograma de atividades em um 

tempo hábil (Delafosse, 1986). 

Se tratando da cultura do milho, as semeadoras representam um importante papel 

dentro do processo de produção, visto que a produtividade é afetada de forma significativa 

pelo fator estande de plantas.  

Butierres e Caro (1983) e Kurachi et al. (1989) verificaram que a uniformidade de 

distribuição longitudinal das sementes é um dos fatores que mais contribui para a obtenção de 

estande adequado de plantas e conseqüentemente boa produtividade da cultura. 
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A uniformidade de distribuição de sementes no sulco de semeadura tem sido uma das 

formas de aumento da produtividade de determinadas culturas, onde a cultura do milho é a 

mais representativa. O fato é que as semeadoras-adubadoras de precisão, disponíveis 

atualmente no mercado, possuem mecanismos dosadores-distribuidores que não atendem 

integralmente ao pré-requisito da uniformidade de distribuição espacial. Vários fatores 

operacionais e as características de projeto influenciam o bom desempenho das semeadoras-

adubadoras na uniformidade de distribuição longitudinal de sementes (Silva, 1997).  

A classificação das sementes de milho é um importante fator a ser considerado, uma 

vez que pode comprometer o desempenho da semeadora-adubadora, afetando a distribuição 

de sementes, principalmente das que utilizam mecanisno de distribuição do tipo disco 

perfurado, pois o formato das sementes é variável, podendo dificultar o preenchimento das 

células e a escolha dos discos (Mantovani, 2002). 

De acordo com Santos et. al. (2003) irregularidades na distribuição longitudinal de 

sementes ocorrem devido à inadequação entre as dimensões das sementes e dos orifícios do 

disco perfurado horizontal.  

O tratamento fitossanitário de sementes promove alteração na distribuição de sementes 

por disco perfurado horizontal, pois os principais produtos do mercado conferem certa 

aderência às sementes, dificultando o enchimento das células e, conseqüentemente, o 

desempenho desse sistema (Mantovani et. al., 1999).  

Segundo Silva e Silveira (2002) 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 do fertilizante no solo. 

Delafosse (1986) afirma que a velocidade de deslocamento é um dos fatores que mais 

influencia no desempenho de semeadoras-adubadoras e que a distribuição longitudinal de 

sementes é afetada pela velocidade de deslocamento, influenciando na produtividade da 

cultura.  

Balastreire et al. (1990) verificaram em ensaio com milho que a distribuição de 

sementes foi sensível ao aumento da velocidade de deslocamento das nove semeadoras com 

diferentes sistemas dosadores testados. De maneira geral, a distribuição longitudinal de 

sementes foi irregular e fora dos limites aceitáveis, aumentando a irregularidade com o 

acréscimo da velocidade de semeadura.  
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Este trabalho teve o objetivo de avaliar, para a cultura do milho a distribuição 

longitudinal de sementes com diferentes mecanismos dosadores de sementes em diferentes 

velocidades de deslocamento. 

 

Material e Métodos 

O ensaio foi conduzido na Fazenda COODETEC – Cooperativa Central de Pesquisa 

Agrícola, estabelecida à BR 467, km 98, Zona Rural, Cascavel, Estado do Paraná. O solo foi 

classificado como LATOSSOLO VERMELHO Distroférrico. A localização geográfica está 

definida pelas coordenadas 24º 56’ S de Latitude e 53º 23’ W de Longitude, pluviosidade 

média anual é de 1850 mm e umidade relativa do ar de 78% com temperatura média anual de 

18ºC.   

As máquinas utilizadas no experimento foram: Trator marca JOHN DEERE, modelo 

6605, 4 x 2 com tração dianteira auxiliar e potência de 121 CV; e as semeadoras-adubadoras 

de precisão, da marca SFIL, modelo SS 800 Hy Tech PNEUMÁTICA, de arrasto, com massa 

aproximada de 2.800 kg sem carregamento, com 4 linhas para milho espaçadas 90 cm, com 

largura de trabalho de 3,60 m, com sulcadores do tipo disco duplo desencontrado para 

sementes e haste sulcadora para fertilizante com disco de corte para a palhada, possui rodas 

controladoras de profundidade e compactadores em forma de “V”; e da marca JUMIL, 

modelo 2880 PD, de arrasto, com massa aproximada de 2.770 kg sem carregamento, com 4 

linhas para milho espaçadas 90 cm, com largura de trabalho de 3,60 m, com sulcadores do 

tipo disco duplo desencontrado para sementes e haste sulcadora para fertilizante com disco de 

corte para a palhada, mecanismo dosador de sementes tipo disco alveolado horizontal, possui 

rodas controladoras de profundidade e compactadores em forma de “V”.  

O delineamento utilizado foi blocos casualizados com esquema fatorial, sendo duas 

semeadoras (SFIL e JUMIL), e três velocidades de deslocamento (4,9; 5,8 e 7,0 km h-1), 

sendo assim o experimento é composto por seis tratamentos, com quatro repetições, 

totalizando vinte e quatro parcelas experimentais, tendo cada parcela uma área de 90 m2 (3,60 

x 25 m), com espaçamento entre parcelas de 10 m, e entre blocos 1 m.  

A cultura do milho foi implantada com espaçamento de 90 cm, onde a cultivar 

semeada foi o milho híbrido duplo CD – 308 precoce. O tratamento fitossanitário foi 

realizado com Thiamethoxan e Tiodicarbe. A adubação foi de 300 kg ha-1 da fórmula 08-28-

16 (N – P2O5 – K2O) no sulco de semeadura.  

A uniformidade de distribuição longitudinal de sementes na linha de semeadura foi 

avaliada com o auxílio de uma trena para medir o espaçamento entre sementes, em um 
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intervalo de cinco metros nas duas linhas centrais, descartando-se as linhas laterais de 

semeadura de cada parcela experimental. Este procedimento foi realizado da seguinte forma: 

esticou-se a trena junto à linha de semeadura, após realizou-se à leitura dos espaçamentos de 

uma semente a outra, dentro dos cinco metros, em seguida os valores foram anotados em uma 

planilha de campo. 

Os dados foram avaliados pelo teste de Tukey à 5% de significância, e por análise de 

regressão linear para velocidade. 

 

Resultados e Discussão 

Como pode ser observado na Tabela 1, a semeadora-adubadora dotada de sistema 

dosador peneumático de sementes obteve um espaçamento entre sementes de 21,58 cm, 

apresentando melhor distribuição longitudinal quando comparada com a semeadora dotada de 

sistema dosador de discos alveolados, a qual obteve espaçamento médio de 30,08 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 Velocidade e a interação entre Semeadora e 

Velocidade, que os resultados não foram significativos a 5% de probabilidade pelo teste de 

Tukey, ou seja, as médias de distribuição longitudinal são estatisticamente iguais. 

 
Tabela 1 – Espaçamento entre sementes em função da semeadora e velocidade de 
deslocamento 
Tratamento Espaçamento (cm) 

Semeadora 
Pneumática 21,58 a 
Disco 30,08 b 
Velocidade (km h-1) 
4,8             24,75   
5,9       25,00  
7,0             27,45   
CV (%)             12,14   
Teste F                 
Semeadora (S)      **  
Velocidade (V)      n.s  
S*V (interação)           n.s   
R.L.      n.s  
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 
** = significativo a 1%; n.s = não significativo. 
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De acordo com a COODETEC (2008), a recomendação técnica para a cultivar CD – 

308 é de cinco sementes por metro, sendo assim a semeadora dotada de mecanismo 

pneumático foi a que mais se aproximou do espaçamento recomendado. 

Os valores encontrados estão de acordo com os resultados de Santos et. al. (2003) que 

observaram irregularidades na distribuição longitudinal de sementes de semeadoras-

adubadoras dotadas de mecanismo dosador do tipo disco alveolado, devido à inadequação 

entre as dimensões das sementes e dos orifícios do disco.  

Mantovani et. al. (1999) ressaltam que o tratamento fitossanitário de sementes 

promove alteração na distribuição de sementes por disco perfurado horizontal, pois os 

principais produtos do mercado conferem certa aderência às sementes, dificultando o 

enchimento das células e, conseqüentemente, o desempenho desse sistema.  

  

Conclusões 

O dosador pneumático apresentou melhor desempenho na distribuição longitudinal de 

sementes de milho. 

A uniformidade de distribuição não foi afetada significativamente pela velocidade de 

deslocamento.  
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