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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência no desenvolvimento inicial e a distribuição 

longitudinal de plântulas de milho em função da velocidade de semeadura, criando recomendações 

que torne o manejo de semeadura mais eficiente na região do Parecis. O experimento foi instalado 

na Fazenda Bom Samaritano, no município de Campo Novo do Parecis – MT, no período de janeiro 

a maio de 2018. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, com cinco velocidades 

de deslocamento do conjunto trator/semeadora, sendo 4, 6, 8, 10 e 12 km h-1 e quatro repetições. 

A cultivar de milho utilizada foi a Morgan 30A95 PRO 3 que possui o ciclo de 130 dias. Foram 

avaliadas as seguintes variáveis: população final de plantas por hectare, índice de emergência, 

porcentagem de espaçamentos normais, falhos e duplos e produtividade. Os resultados foram 

submetidos à análise de variância pelo teste F e a comparação de médias, pelo teste de Tukey, ao 

nível de 5% de probabilidade. A análise de variância apresentou diferenças significativas apenas 

entre os tratamentos, para todas as características estudadas, no qual as velocidades de 

deslocamento interferiram nos parâmetros analisados, sendo elas: população final de plantas, índice 

de emergência, espaçamentos normais, duplos e falhos, e produtividade de grãos. A velocidade de 

deslocamento na semeadura do milho interferiu na população de final de planta por hectare, em 

decorrência disso houve decréscimo na produtividade de grãos. Sendo que as menores velocidades 

de deslocamento foram as que apresentaram as menores variações de população de plantas. 

 

Palavras-chave: Distribuição longitudinal; desenvolvimento inicial; Velocidade de deslocamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O milho é caracterizado como um dos principais produtos na alimentação humana 

e animal, em muitas regiões brasileiras, ele é explorado tanto nos pequenos quanto nos grandes 

módulos rurais. No Brasil a cultura ocupa posição significativa na economia, em decorrência do 

valor da produção agropecuária, da área cultivada e do volume produzido (PAIVA, 2011). 

No contexto da região de Mato Grosso, onde é concentrado o maior polo de 

produção agrícola e sua agricultura é baseada essencialmente na monocultura de larga escala. Na 

safra 2016/2017, a produção de milho foi de 28.610 mil toneladas, volume 28,5% superior à safra 

2015/16 (CONAB, 2017). 

O Estado de Mato Grosso possui efetiva demanda na produção e consumo de grãos, 

devido ao alto investimento da região no agronegócio, dentre os fatores que favorecem o cultivo 

em Campo Novo do Parecis - MT podemos citar o clima e solo que estabelecem a base para ter 

ótima produtividade, no qual destes, somente o solo conseguimos interferir no desempenho, nas 

estruturas físicas e químicas. 

O milho é planta tolerante a seca e possui bom retorno econômico (PAIVA, 2011) 

este é semeada na região de Campo Novo do Parecis MT, na época de janeiro a março, conhecida 

como safrinha no Mato Grosso, sua colheita ocorre em meados maio a julho sendo logo depois o 

solo deixado em pousio até a próxima safra de soja, que ocorre sua semeadura entre outubro a 

novembro. 

O retorno econômico e a sustentabilidade dos cultivos anuais só são possíveis com 

semeadura bem realizada (DIAS, 2009). Entre os diversos fatores que afetam a qualidade do 

processo de semeadura em sistema de plantio direto está a velocidade de deslocamento, pois, 

interfere na distribuição longitudinal de sementes, sendo o aumento no fator velocidade, 

inversamente proporcional à distribuição de sementes.  

O plantio irregular ocasiona a distribuição das sementes de forma desuniforme 

implicando assim no aproveitamento ineficiente dos recursos disponíveis, como luz, água e 

nutrientes (PINHEIRO NETO et al., 2008). 

Assim, a variabilidade de espaçamentos entre plantas é causa de redução na 

produtividade de culturas (DIAS et al., 2009). De acordo com Santos et al., (2011) na semeadura 

mecanizada, o aumento da velocidade interfere no estabelecimento de plantas no campo, pois 
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influencia negativamente na quantidade de espaçamentos adequados e eleva o número de falhas 

durante a semeadura. 

Mello et al. (2007), observaram, na semeadura do milho, que ao aumentar a 

velocidade de semeadura de 6,8 para 9,8 km h-1 a porcentagem de espaçamentos normais reduziu 

cerca de 25 %, o que demonstra um desempenho inferior da semeadora nessa velocidade. 

Neste contexto, o objetivo foi avaliar a influência no desenvolvimento inicial e a 

distribuição longitudinal de plântulas de milho em função da velocidade de semeadura, criando 

recomendações que torne o manejo de semeadura mais eficiente na região do Parecis.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

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

adequada, melhora a eficiência operacional, aumenta a capacidade efetiva de trabalho, facilita as 

tarefas do homem no campo, possibilita a expansão das áreas de plantio, proporciona melhores 

produtividades, permite atender ao cronograma de atividades em um tempo hábil (MODOLO, 

2003). 

São denominadas semeadoras adubadoras de precisão, as máquinas que realizam a 

semeadura e adubação de culturas de sementes graúdas, como o milho, cujas sementes são 

depositadas, uma a uma. A distância entre as sementes é teoricamente uniforme, sendo resultante 

do mecanismo dosador-distribuidor e do deslocamento da máquina. A variação do número de 

sementes na fileira deve ser pequena. No entanto, não existe uma precisão na colocação, ocorrendo 

variações nas posições das sementes na fileira dependendo das regulagens realizadas (SIQUEIRA, 

2012). 

A cultura do milho tem alto potencial produtivo, no entanto, o que se observa na 

prática são produtividades muito baixas e irregulares (GROTTA, 2008). De acordo com Silva et 

al. (2004), a baixa produtividade é devido a não adequação de vários fatores como a fertilidade do 

solo, população e arranjo de plantas, escolha de cultivares adaptados a cada condição de manejo, 

clima e práticas culturais.  

A semeadura é uma das práticas agrícolas mais antigas realizadas pelo homem e da 

sua qualidade depende o sucesso e a produtividade de uma cultura agrícola. O retorno econômico 

e a sustentabilidade dos cultivos anuais só são possíveis com uma semeadura bem realizada (DIAS, 

2009). A semeadura adequada é aquela onde a diferença entre a quantidade de plantas possíveis de 

serem obtidas e as emergidas são mínimas, o espaçamento entre elas é uniforme e o tempo 

necessário para emergência de toda a população de plântulas seja mínimo (MARONI, 2005) 

O processo de semeadura adequado busca a correta distribuição longitudinal das 

sementes no solo aliada à correta profundidade de deposição das mesmas para obter estande correto 

e uniforme (ALMEIDA et al., 2010). É uma das etapas que exige maior perfeição na execução; 

pois pode comprometer os recursos naturais e a rentabilidade da atividade agrícola (ROS et al., 

2011). 
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Durante a semeadura, o estande adequado e a uniformidade de distribuição de 

sementes são apontados como fatores de grande influência na produtividade do milho. Esses fatores 

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

importantes (DIAS, 2009).  

Silva e Gamero (2010) afirmam que a velocidade é um dos principais fatores que 

interfere na qualidade e na capacidade operacional durante a semeadura, devido a esses entraves 

os autores comentam que as semeadoras-adubadoras vêm sofrendo modificações no intuito de 

melhorar a eficiência de distribuição longitudinal das plantas. 

Em avaliação de duas semeadoras-adubadoras, Pinheiro Neto et al. (2008) 

observaram que com o aumento da velocidade de deslocamento, a população de plantas e a 

porcentagem de espaçamentos aceitáveis reduziram, e a população de plantas, agronomicamente 

recomendada, não foi alcançada por ambas as semeadoras. Klein et al. (2002) apresentam 

resultados semelhantes e afirmam que o aumento de velocidade não afetou o porcentual de 

espaçamentos duplos e falhos nem a produtividade. 

Dias et al. (2009), estudando a cultura do milho, observaram redução do percentual 

de espaçamentos aceitáveis com a elevação da velocidade de 3,5 para 7,0 km h-1. Em pesquisa 

realizada por Mahl et. al. (2004), observaram que, a velocidade de 8,1 km h-1 proporcionou menor 

porcentual de espaçamentos normais e aumento no porcentual de espaçamentos múltiplos e falhos 

do que as velocidades de 4,4 e 6,1 km h-1. 

Segundo Mantovani et al. (1999) foi observado que com o aumento da velocidade 

de deslocamento do conjunto trator e semeadora modifica a velocidade periférica do disco 

perfurado, causando danos mecânicos às sementes e comprometendo a ocupação das células e dos 

dedos preensores. Para Jasper et al. (2011) a velocidade de trabalho da semeadora influência 

diretamente sobre seu desempenho, afetando a distribuição espacial das sementes no sulco, o que 

influi sobre a produtividade final. 

O aumento da velocidade de deslocamento houve aumento da patinagem dos 

rodados da semeadora, capacidade de campo efetiva, profundidade de plantio, velocidade periférica 

do disco dosador de sementes e ocorrência de duplos, e decréscimo de sementes distribuídas por 

metro e sementes expostas (GARCIA et al. 2011). 

No trabalho de Mello et. al. (2007), afirmam que a velocidade de 5,4 km h-1 

proporcionou a maior população do milho DKB 435, comparada com a velocidade de 9,8 km h-1. 
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Garcia et. al. (2006), afirmam que a elevação da velocidade de semeadura reduz a qualidade de 

distribuição das sementes. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi instalado na Fazenda Bom Samaritano, no município de Campo 

Novo do Parecis – MT situado na rodovia MT 170, KM 74, com altitude de 370 m, no período de 

janeiro a maio de 2018. O período de maior concentração pluvial média ocorre de dezembro a 

março e o período de maior estiagem ocorre de junho a agosto (NEVES et al., 2011).  

Durante o período do experimento ocorreu 1424 mm de precipitação pluviométrica 

e 25,27 ºC de temperatura média (Figura 1).   

 

Figura 1 - Dados de precipitação pluviométrica e Temperatura de 02 de janeiro a 11 de maio de 

2018. Dados da estação meteorológica do INMET – Campo novo do Parecis - MT A905. 

 

O solo da propriedade é classificado como Latossolo Vermelho Distrófico típico 

(EMBRAPA, 2013), na qual foi implantado sob área de sistema de plantio direto (SPD). Cuja 

caracterização química e textural na camada de 0 a 0,20 m de profundidade de acordo com 

EMBRAPA (1997) é: pH em CaCl2: 6,3; matéria orgânica: 33,9 g dm-3; fósforo (P): 25,2 mg dm-

3; potássio (K+): 42,8 mg dm-3; cálcio (Ca2+): 3,90 cmolc dm-3; magnésio (Mg2+): 1,49 cmolc dm-3; 
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alumínio (Al3+): 0,0 cmolc dm-3; H+Al: 2,55 cmolc dm-3; CTC: 8,05 cmolc dm-3; 571 g kg-1 de 

argila, 156 g kg-1 de silte e de 273 g kg-1 de areia. 

 O delineamento experimental foi em blocos casualizados, no qual os tratamentos 

foram avaliados cinco velocidades de deslocamento do conjunto trator/semeadora, sendo 4, 6, 8, 

10 e 12 km h-1 com quatro repetições, totalizando vinte unidades experimentais. 

A unidade experimental foi composta por área de 50 m de comprimento por 4 m de 

largura totalizando 200 m2. Utilizou-se o espaçamento de 0,50 m entre linhas, com densidade de 3 

sementes por metro linear e profundidade de semeadura de 0,03 m. Para a área útil foram 

descartados os 20 metros iniciais.  A área útil foi composta por 30 metros de comprimento por 4 

metros de largura, totalizando 120 m2.  

A semeadura foi realizada com auxílio do trator da marca New Holland, 4x2 TDA, 

com potência no motor de 254 cv, com o implemento de semeadora horizontal e dosador mecânico 

de sementes da marca Xingu vácuo meter, modelo 2122 com vinte e duas linhas de semeadura, o 

espaçamento padrão (EP) da regulagem foi de 0,50 m.  

A cultivar utilizada foi a Morgan 30A95 PRO 3, que possui o ciclo de 130 dias, 

classificada como peneira C4M, com taxa de germinação de 99%, as sementes foram semeadas em 

densidade populacional de 60.000 plantas ha-1 (3 sementes m-1).  

A adubação foi realizada a lanço após a semeadura com 250 kg.ha-1 do formulado 20-

00-20, como fonte de NPK. No estágio V4 da cultura realizou-se a adubação de cobertura com 100 

kg.ha-1 do mesmo formulado. Não foi aplicado fósforo, pois os teores do solo, estava em 25,2 mg/dm3, 

teores indicados como adequado, segundo a interpretação da análise de solo para P extraído pelo 

método Mehlich 1, de acordo com o teor de argila, para recomendação de adubação fosfatada no 

Manual de Solos do Cerrado em sistema se sequeiro com culturas anuais. 

Os tratamentos fitossanitários realizados durante o ciclo da cultura do milho, 

destacando o controle de pragas, doenças e plantas daninhas (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Tratamentos fitossanitários realizados na cultura do milho durante todo o ciclo, Campo 

Novo do Parecis - MT, 2018. 

ESTÁDIO 

DA 

CULTURA 

APLICAÇÃO 
INGREDIENTE 

ATIVO 
DOSE 

DANOS 

APARENTES 

Semente 
Tratamento de 

sementes 

Imidacloprid 

720g L-1; 

Azospirilun 2x 10 

+ grafite 

100 g pc-1 14 Kg 

sementes 
Sem danos 

Pré-

semeadura 

Herbicida 

Adubação de 

cobertura 

Glifosato 720 g 

20-00-20 

2,0 kg ha-1 

250 kg ha-1 

Incidência de plantas 

invasoras 

V3 

Herbicida Pós-

semeadura 

Glifosato 720 g L-

1 2,0 L ha-1 

Adubação 

foliar 

Manganês 

quelatizado 26% 
0,5 Kg ha-1 

V4 Fungicida 

Metconazol 80 g 

L-1; 

piraclostrobina 

130 gL-1 + Aureo 

0,4 L pc.ha-1 

0,5 L ha-1 

Preventivo à 

Ferrugem e 

Helmintosporiose sem 

sintomas iniciais 

V4 Inseticida 

Metomil 216 g L-1 

+ Imidacloprid 

720 g L-1 

+ Alfa 

cipermitrina 100 g 

L-1 

2.0 L ha-1 

200 g ha-1 

250 mL ha-1 

Incidência de 

percevejo barriga 

verde e Lagarta do 

Cartucho 

V6 Fungicida 

Carbendazin  250 

g L-1; 

Tebuconazol 125 

g L-1+ Aureo 

0,4 L pc ha-1 

0,5 L ha-1 

Preventivo a ferrugem 

e Helmintosporiose 

sem sintomas iniciais 

  

As avaliações se iniciaram após o início da germinação, nos quais foram avaliadas 

as seguintes variáveis: população final de plantas por hectare, índice de emergência, porcentagem 

de espaçamentos normais, falhos e duplos e produtividade. 

A população de plantas por hectare foi realizada com a relação de número de plantas 

por metro linear. A eficiência de semeadura, chamado de índice de emergência (IE), foi definida 

como a relação entre a quantidade de sementes semeada e a quantidade de sementes proposta na 

regulagem da plantadeira. 
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A porcentagem de espaçamentos normais, falhos e duplos foi obtida de acordo com 

Kurachi et al. (1989), considerando-se como aceitáveis os espaçamentos situados entre 0,5 a 1,5 

vez o espaçamento médio esperado; abaixo do limite inferior, foi admitido como sementes duplas 

e, acima do limite superior do intervalo, considerou-se como falha na distribuição. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e a comparação 

de médias, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade, com auxílio do programa 

estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A análise de variância apresentou diferenças significativas apenas entre os 

tratamentos, para as variáveis estudadas. Estes resultados demonstram que as velocidades de 

deslocamento interferiram nos parâmetros analisados, sendo elas: População final de plantas (ha-

1), índice de emergência (IE), espaçamentos normais (%), espaçamentos duplos (%), espaçamentos 

falhos (%) e produtividade de grãos (Kg ha-1) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Resumo da ANOVA para características agronômicas do milho, semeadas sob 

diferentes velocidades de deslocamento do conjunto trator/semeadora em Campo Novo do Parecis 

- MT, 2018. 

Quadrado médio 

FV GL PFha IE %EN %ED %EF PRO 

Velocidade 4 455550000** 0,012** 317,32** 250,02** 214,09** 899083** 

Repetição 3 850000ns 0,000ns 4,97ns 2,46ns 0,87ns 1492ns 

Erro 12 1016666 0,002 1,93 1,31 0,92 2725 

        

Média  57550 0,95    79,61 12,90 7,47 5585 

CV (%)  1,75 1,80 1,75 8,89 12,83     0,93 
Fonte: elaborado pelo autor 

* significativos a P ≤ 0,01 pelo teste F, pelo teste F. 

PFha: População final de plantas (ha-1); PFm: população final de plantas (m-1); IE: índice de emergência; %EN: 

espaçamentos normais; %ED: espaçamentos duplos; %EF: espaçamentos falhos; PRO: produtividade de grãos. 

 

A população final de plantas ha-1 foi observada efeitos significativos entre as 

velocidades de deslocamento do conjunto trator/semeadora (p<0,01) (Tabela 2). Verifica-se que 

para a população final a resposta foi quadrática em relação as velocidades de deslocamento (Figura 

2). Assim, a velocidade que proporcionou o máximo incremento segundo a função da derivada do 

modelo de regressão foi de 5,49 Km h-1, correspondendo à 60292,17 plantas por ha-1. Observamos 

que houve relação entre a diminuição da população de plantas com o aumento da velocidade de 

deslocamento. 

Os resultados deste trabalho também foram observados por Mello et al. (2003), que 

ao avaliarem uma semeadora com dosador pneumático, trabalhando com quatro velocidades de 

deslocamentos, encontraram diferenças estatísticas significativas para a população final de plantas. 
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Figura 2 - População final de plantas ha-1 de milho semeadas sob diferentes velocidades de 

deslocamento do conjunto trator/semeadora em Campo Novo do Parecis - MT, 2018. 

 

Resultados diferentes foram encontrado por Silveira et al. (2005), onde, observaram 

que estatisticamente, não houve diferenças significativas entre as médias dos tratamentos, ou seja, 

a população final de plântulas de milho não foi afetada pelas três velocidades de deslocamentos, 

em duas semeadoras-adubadoras estudadas.  

A distribuição longitudinal e o índice de emergência de plantas apresentaram 

diferença significativa (P>0,01) entre as velocidades de deslocamento (Tabela 3).  Para o índice de 

emergência que é a relação de sementes propostas para o conjunto trator/semeadora (60.000 mil 

sementes) e a quantidade de sementes depositadas. 

Verifica-se quando o valor é 1 a relação entre a quantidade proposta e quantidade 

depositada está correta, isso ocorreu com as velocidades 4 e 6 km h-1 e não havendo diferenças 

significativas com a velocidade 8 km h-1. Entretanto, com as velocidades 10 e 12 km h-1, os valores de 

índice de velocidade de emergência foram diminuindo, alcançando a menor média na velocidade 12 

km h-1. Pode-se verificar que o estande esteve abaixo do regulado, o que causou os baixos valores de 

IE. 
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Tabela 3 - Distribuição da porcentagem de espaçamentos falhos (F), normais (N) e duplos (D) e o 

Índice de emergência (IE) de um conjunto trator/semeadora sob diferentes velocidades de 

deslocamento em Campo Novo do Parecis - MT, 2018. 

Velocidades Km 

ha-1 
Normais (%) Falhos (%) Duplos(%) IE 

4 74,63 b 2,98 c 22,38 a 1,0 a 

6 72,95 b 6,35 b 20,38 a 1,0 a 

8 89,16 a 4,17 c 6,67 b 0,98 a 

10 89,46 a 3,51 c 7,03 b 0,94 b 

12 71,86 b 20,36 a 7,77 b 0,86 c 

Cv 1,75 12,83 8,89 1,80 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 1% de 

probabilidade. 

 
Observa-se que nas velocidades 4 e 6 km h-1 apresentaram as maiores médias de 

espaçamentos duplos, ou seja, espaçamentos abaixo de 16 cm, isso pode ser explicado, pois a baixa 

velocidade favorece o preenchimento total dos furos do disco dosador, e quando as sementes possuem 

tamanho menor que os furos do disco, podem capturar duas ou mais sementes ocorrendo o 

surgimento de espaçamentos duplos (Tabela 3). Portanto, essas plantas iram competirão entre si e o 

seu crescimento, desenvolvimento e produção serão afetados por essa razão (VALE et al., 2008). 

As velocidades de 8 e 10 Km h-1 verifica-se que houve a maior média de 

espaçamentos normais, em consequência houve uma baixa relação de espaçamentos duplos e 

falhos. De acordo com Coelho (1996), valores acima de 60% para espaçamentos normais, estariam 

dentro da faixa desejada para a certificação de semeadoras-adubadoras. Sendo assim, o conjunto 

trator/semeadora utilizada nesta pesquisa está dentro das condições desejadas, pois apresenta 

número de espaçamentos normais superiores a 71,86%. 

Verifica-se na velocidade de 12 Km h-1 a uniformidade da distribuição foi 

prejudicada, pois, as sementes não têm tempo suficiente para preencher todos os furos do disco 

dosador, provocando assim falhas na distribuição.  

Para Furlani et al. (2010) durante a distribuição longitudinal de sementes o ideal é que 

a ocorrência de espaçamentos duplos e falhos fossem nulas ou próxima de zero, porém, a velocidade 
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de deslocamento da máquina, o preenchimento dos alvéolos e a velocidade de queda das sementes 

contribuem para a ocorrência de irregularidades na distribuição das mesmas. O aumento da velocidade 

de deslocamento influencia negativamente na regularidade de distribuição, o que diminui a 

porcentagem de espaçamentos normais (CAVICHIOLI et al., 2010; FURLANI et al., 2010).  

A produtividade de grãos de milho identificou-se efeitos significativos entre as 

velocidades (p<0,01) (Figura 3), sendo representada pela resposta quadrática em relação às 

velocidades de deslocamento. Desta forma, observa-se que houve ponto de maior acúmulo de 

produtividade, sendo representado pela velocidade 4,65 km ha-1 com a 6867,43 kg ha-1, em seguida, 

observa-se queda na produtividade nas velocidades 10 e 12 km ha-1. 

 

Figura 3 - Produtividade de milho (Kg ha-1) sob diferentes velocidades de deslocamento em 

Campo Novo do Parecis - MT, 2018. 

 

Em decorrência da velocidade de deslocamento, pode-se influenciar a população de 

plantas por ha-1, assim como observou Garcia et. al. (2006) sendo assim a produtividade é afetada 

quando a população de plantas com espigas é reduzida pelo incremento de velocidade. Assim, a 

Ŷ = -20,5x2 + 188,1x + 5556:R² = 0,9755
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variabilidade de espaçamentos entre plantas é causa de redução na produtividade de culturas (DIAS 

et al., 2009). 
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5. CONCLUSÕES 

 

A velocidade de deslocamento na semeadura do milho interferiu na população de 

final de planta por hectare, em decorrência disso houve decréscimo na produtividade de grãos. 

Sendo que as menores velocidades de deslocamento foram as que apresentaram as menores 

variações de população de plantas. 

A velocidade recomendada para manter a população de milho em 60.000 plantas   

ha-1 é de 4, 6 e 8 km h-1. 

Houve aumento na percentagem de espaçamentos falhos e múltiplos e queda de 

espaçamentos aceitáveis ao se elevar a velocidade de deslocamento do conjunto trator/semeadora. 
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