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RESUMO 
 
 

MADALOZ, José Carlos Cazarotto. Distribuição de plantas de milho em sistema 
pneumático com diferentes regulagens de pressão de vácuo e peneiras de sementes. 
2018. 78 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Programa de Pós-Graduação em 
Agronomia (Área de Concentração: Produção vegetal), Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Pato Branco, 2018. 

 
 
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do tamanho da peneira de sementes 
de milho sob diferentes regulagens da pressão de vácuo em sistema pneumático de 
distribuição, sobre a uniformidade longitudinal de plantas, produtividade final e 
individual por planta. O ensaio foi conduzido no município de Verê/PR. Foi utilizado o 
sistema pneumático de distribuição vSet® (Precision Planting®) e 4 peneiras de 
sementes de milho (C1; C4; R1; e R4) do híbrido 30F53VYH, submetidos a 4 
diferentes regulagens da pressão de vácuo (7; 12; 17 e 22 pol H2O-1). O delineamento 
utilizado foi de blocos ao acaso, com parcelas subdivididas e 4 repetições. Na parcela 
principal constaram as pressões e nas subparcelas as peneiras, sendo cada uma 
desta composta por duas linhas de 20 m de comprimento. Inicialmente, foram 
caracterizadas as sementes, avaliando-se o percentual de germinação, peso de mil 
sementes, comprimento, largura, espessura e esfericidade. Após a emergência das 
plantas, foram avaliadas a uniformidade de distribuição, através dos parâmetros de 
regularidade (espaçamentos normais – EN; espaçamentos falhos – EF; 
espaçamentos duplos – EP), desvio padrão (DP), coeficiente de variação (CV) e 
uniformidade média de distribuição, a profundidade de semeadura e a população 
inicial. Em pré-colheita, avaliou-se a população final de plantas, percentual de plantas 
dominadas, rendimento de grãos por planta e total. Os dados foram submetidos a 
análise de variância e havendo diferenças significativas (p≤0,05), as médias das 
peneiras foram comparadas pelo teste de Tukey (p≤0,05), enquanto que para o fator 
pressão de trabalho foi adotada a análise de regressão polinomial, sendo os modelos 
selecionados pelo critério do maior R2 e a significância (p≤0,05) dos parâmetros da 
equação. A redução da pressão de vácuo resultou no aumento do DP, sendo que a 
peneira R1 apresentou os maiores valores e a peneira C4 os menores valores. 
Independente da pressão e peneira testada os valores de CV não foram significativos. 
A peneira C1 apresentou os menores índices de ED e, a C4 os maiores. Menores 
pressões de vácuo resultaram em maiores índices de EF, com a peneira C4 
apresentando os menores valores, tendo esta também os maiores índices de EN. As 
peneiras C1 e R1 responderam negativamente, quanto a uniformidade média de 
distribuição de plantas, com a redução da pressão de vácuo. A peneira R1 apresentou 
a menor população inicial de plantas, mas a peneira C1 apresentou redução da 
população final de plantas e rendimento de grãos com a redução da pressão. Plantas 
dominada e de ED tendem a produzir menor número de grãos por espiga e, 
consequentemente, menor rendimento individual de grãos. As espigas de plantas 
vizinhas a EF não tiveram capacidade de compensar em produtividade à falta da 
planta. 
 
Palavras-chave: Zea mays; sementes; semeadura; distribuição; vácuo; cultivos 
agrícolas - rendimento   
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ABSTRACT 
 
 

MADALOZ, José Carlos Cazarotto. Distribution of corn plants in a pneumatic system 
with different vacuum pressure settings and seed size. 2018. 78 f. Dissertation (Msc in 
Agronomy) – Graduate Program in Agronomy (Area of Concentration: Vegetable 
Production), Federal University of Technology - Paraná. Pato Branco, 2018. 

 
 

The objective of this work was to evaluate the influence of the seed size of the corn 
under different vacuum pressure regulations in a pneumatic distribution system, on a 
plant distribution, final and individual productivity per plant. The trial was conducted in 
the city of Verê / PR. The pneumatic vSet® distribution system (Precision Planting®) 
was used. Four size of 30F53VYH hybrid corn seeds (C1, C4, R1, and R4) were 
submitted to four different vacuum pressure settings (7; 12; 17; 22 in H2O-1). The 
design was used for randomized blocks, with subdivided plots, and 4 replicates. In the 
main plot they consisted as pressures and in the subplots like size seeds, being each 
of the main lines of 20 m of length. Initially, they were characterized as seeds, 
evaluating the percentage of germination, weight of one thousand seeds, length, width, 
thickness and sphericity. After the emergence of the plants, the longitudinal distribution 
uniformity was evaluated through the parameters of longitudinal distribution (miss, 
multi and normal), standard deviation (SD), coefficient of variation (CV) and mean 
distribution uniformity, seeding depth and initial population. In pre-harvest, we 
evaluated the final population of plants, percentage of dominated plants, yield per plant 
and total. The data were submitted to an analysis of variance and there were significant 
differences (p≤0.05), as means of the sizes were compared by the Tukey test (p≤0.05), 
while for the working pressure factor, polynomial regression analysis, the models being 
selected by criterion the highest R2 and the significance (p≤0.05) of the parameters of 
the equation. The reduction of the vacuum pressure resulted in the increase of the SD, 
being that the size R1 presents the highest values of SD and the size C4 the lowest 
values. Regardless of the pressure and the size tested in the CV values were not 
significant. The size C1 has the lowers multi rates and, a larger C4. Lower vacuum 
pressures result in higher miss indexes, with a size C4 having the lowest values, and 
also the highest normal rates. As sizes C1 and R1 responding negatively, as for the 
average uniformity of plant distribution, with a reduction of vacuum pressure. The size 
R1 has a smaller population of plants, but the size C1 showed reduction of the final 
population of plants and yield of grains with a reduction of the pressure. Dominated 
and multi plants tend to produce a smaller number of kernels per ear, consequently 
lower individual yield of grains. Like spikes of neighboring plants, an miss plants does 
not have the capacity to compensate in productivity to the lack of the plant. 
 
Key-words: Zea mays; seeds; planting; distribution; vacuum; field crops - yield; 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo, com produção 

estimada em mais de 95 milhões de toneladas, sendo o quarto maior em consumo, 

com 61,5 milhões de toneladas, e o segundo em exportação com 34 milhões 

toneladas (FIESP, 2018). Segundo CONAB (2018), o Paraná é responsável por uma 

produção de 16,18 milhões de toneladas em uma área cultivada de 2,74 milhões de 

hectares, isto somando-se a área de produção da safra de verão e de safrinha. O 

principal destino do milho é o consumo animal, mais de 50%, e o restante destinado 

ao consumo humano e usos da indústria. 

O milho, uma gramínea C4, tem como principais características uma 

ampla adaptação geográfica e um elevado potencial produtivo por área. Em ensaios 

de competição de produtividade, facilmente supera-se as 15.000 kg ha-1. Em alguns 

concursos de produtividade com híbridos modernos de alto potencial já se alcançou 

mais de 33.000 kg ha-1 (NCGA, 2017). No entanto, a média de produtividade de milho 

no Brasil na safra verão 2016/2017 foi de 5.500 kg ha-1, com destaque para o estado 

do Paraná que possui uma das maiores produtividades médias do país, com 9.200 kg 

ha-1 (CONAB, 2018). 

De acordo com Merotto Junior et al. (1999), os incrementos de 

produtividade na cultura do milho na região Sul do Brasil foram alcançados através do 

aumento de população de plantas por área, híbridos modernos com ciclo mais curto, 

rápido crescimento inicial e adequada arquitetura de planta. Ou seja, os híbridos 

modernos possuem uma maior velocidade de estabelecimento, melhor 

aproveitamento dos recursos, como a radiação solar através da melhor arquitetura 

foliar, e ciclos menores que atua como escape de uma maior exposição no campo 

sujeito à patógenos e problemas climáticos. 

O aumento na população de plantas foi possível devido o incremento no 

uso de fertilizantes, o desenvolvimento de novos herbicidas, a adoção do sistema de 

plantio direto, e outros fatores (MARCHÃ et al., 2005). Com o aumento da taxa de 

semeadura, a melhor distribuição das plantas na área tem papel fundamental pois 

uniformiza a busca por recursos, como água, luz e nutrientes, diminuindo-se a 

competição intraespecífica entre as plantas. 
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Uma das estratégias para melhorar esta distribuição é a redução no 

espaçamento entre linhas. Modolo et al. (2010) concluíram que a redução do 

espaçamento entre linhas de 0,90 m para 0,45 m promoveu aumento no número de 

espigas por planta e o incremento na produtividade de grãos do milho. Schimitt (2014) 

demostrou que, a redução do espaçamento entre linhas é uma prática cultural que 

pode aumentar o rendimento de grãos do milho em ambientes de alto manejo, quando 

combinada com altas densidades de plantas. 

A adequada população e a distribuição longitudinal das plantas, ou seja, 

na linha de semeadura tem papel fundamental quando se objetiva altos rendimentos. 

A irregularidade na distribuição longitudinal pode reduzir a eficiência de 

aproveitamento de água, luz e nutrientes da comunidade, aumentando o número de 

plantas com desenvolvimento fenológico retardado, colmos frágeis, que se 

apresentam dominadas na lavoura, produzindo espigas pequenas (SANGOI et al., 

2012). 

A qualidade da distribuição longitudinal de sementes pode ser 

influenciada por vários fatores, dentre estes a correta regulagem da semeadora-

adubadora, através da escolha correta dos discos dosadores e pressão de vácuo, uso 

de lubrificantes (grafite) e a velocidade de operação de semeadura. Diversas 

pesquisas apontam o efeito negativo do aumento da velocidade na distribuição de 

plantas e produtividade da cultura do milho, pois o aumento da velocidade de 

semeadura reduziu a porcentagem de espaçamentos normais entre as sementes 

(MELLO et al., 2007; DIAS et al., 2009; TROGELLO et al., 2013). 

No Brasil, a maioria das semeadoras-adubadoras utilizadas no cultivo do 

milho são equipadas com sistema de distribuição mecânico de disco alveolado 

horizontal. No entanto, nos últimos anos as semeadoras-adubadoras estão sendo 

substituídas por modelos modernos, já equipadas com sistemas de distribuição 

pneumáticos. Infelizmente, ainda não tem-se disponível um relatório oficial destes 

número. Mas, estimativas a campo, é que 20 a 25% das semeadoras-adubadoras 

sejam equipadas com sistema dosador pneumático, e que 50% das novas 

semeadoras-adubadoras adquiridas pelos produtores já saiam equipadas de fábrica 

com este sistema de distribuição. Atualmente, a ABIMAQ está trabalhando no 

levantamento estatístico do setor de máquinas e implementos agrícolas, que trará 

informações mais precisas do segmento. 
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Este sistema já é amplamente utilizado nos Estados Unidos, mas o 

modelo de sistema de cultivo, manejo de cobertura de solo e configuração das 

semeadoras são diferentes daqueles adotados no Brasil. Além disto, informações e 

estudos sobre sistemas de distribuição pneumáticas para a cultura do milho nas 

condições brasileiras são escassos. 

Todo modelo de sistema dosador de sementes requer ajustes 

específicos. Isto devido, as particularidades do sistema e ao tamanho e formato das 

sementes utilizadas. Sementes miúdas requerem atenção para não ocorrer uma taxa 

de semeadura acima do desejada, já sementes de maior tamanho, normalmente, 

necessitam de uma maior força de pressão para permanecerem presas ao disco 

dosador. 

Desta forma, este trabalho teve por objetivo avaliar, a campo, a 

qualidade da distribuição longitudinal de plantas de milho em sistema pneumático com 

diferentes regulagens da pressão de vácuo e peneiras de sementes. 

Objetivo específicos: 

 Avaliar a uniformidade de distribuição longitudinal de sementes 

de diferentes peneiras, nas diferentes regulagens da pressão de vácuo do sistema 

dosador pneumático de sementes;  

 Avaliar o estande inicial e final de plantas, e percentual de plantas 

dominadas; 

 Avaliar o efeito da uniformidade de espaçamento, duplas, falhas 

e dominadas, sobe a produção de grãos por planta; 

 Identificar a melhor combinação entre ajuste da pressão do vácuo 

e tamanho de semente. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 
2.1 ASPECTOS GERAIS DA CULTURA DO MILHO 

 
 

O milho tem papel fundamental na economia brasileira, sendo uma das 

culturas de maior produção e essencial na cadeia produtiva animal. Estima-se que 

mais de 50% da produção brasileira de grãos de milho seja destinada ao consumo 

animal, principalmente avicultura e suinocultura, e o restante destinado a indústria, 

consumo humano e exportação (ABMILHO, 2018). 

Segundo dados da FIESP (2018), baseados nos relatórios do USDA, a 

produção mundial de grãos de milho na safra 2017/2018 está estimada em 1,042 

bilhões de toneladas. O EUA é o maior produtor mundial de grãos de milho, com 371 

milhões de toneladas e, o Brasil ocupa a terceira posição com 95 milhões de 

toneladas. Além disto, o Brasil tem alcançado papel importante como exportador de 

milho no mercado mundial, exportando 35 milhões de toneladas nesta última safra. 

Desta forma, tornou-se o segundo maior exportador, atrás apenas de EUA (FIESP, 

2018). 

A condição climática do Brasil favorece a produção de milho, pois 

possibilita o cultivo em duas épocas, chamadas de primeira e segunda safra ou safra 

verão e safrinha, respectivamente. Na safra 2011/2012, a área e produção de milho 

da safrinha (7,6 milhões de ha e 39 milhões de toneladas) ultrapassou os respectivos 

dados da safra verão (7,5 milhões de ha e 33,8 milhões de toneladas) (CONAB, 2018). 

Atualmente, em nível nacional, a produtividade por unidade de área da safrinha (5.564 

kg ha-1) está no mesmo patamar da safra verão (5.556 kg ha-1). Esta equalização da 

produtividade de milho no verão e safrinha pode ser atribuída ao objetivo de produção, 

onde uma grande fração da área de milho verão é destinada a produção forrageira à 

alimentação animal, e a maior tecnificação e utilização de híbridos superiores na 

safrinha. No entanto, no estado do Paraná as médias de produtividade milho verão 

ainda são maiores que as de milho safrinha, de 9.243 kg ha-1 e 5.456 kg ha-1, 

respectivamente. 

Na safra verão 2016/17, o estado do Paraná teve uma área plantada de 

507.700 hectares e produtividade média de 9.243 kg ha-1 (CONAB, 2018). Apesar 
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disto, estes níveis de produtividade estão muito abaixo dos alcançados em concursos 

de produtividade no Brasil e exterior, onde facilmente supera-se a produtividade de 

15.000 kg ha-1. Exemplo disto é o recorde mundial de produtividade de milho 

alcançado na safra 2017 pelo americano David Hula, mais de 33.000 kg ha-1 (NCGA, 

2017). Este patamar de produtividade foi alcançado através de melhorias no sistema 

produtivo, como construção de perfil e fertilidade de solo para suportar a alta demanda 

por nutrientes de uma elevada população de plantas, utilização de híbrido moderno 

com melhor aproveitamento de recursos, suporte externo de nutrientes (adubação) 

durante toda a fase da cultura e otimização de recursos hídricos através da irrigação. 

 

2.2 MANEJO DA CULTURA DO MILHO E DISTRIBUIÇAO 

ESPACIAL DE PLANTAS 

 

 

Devido a importância econômica e alimentar que a cultura do milho 

apresenta mundialmente, vários são os estudos conduzidos buscando melhorias para 

o incremento de produtividade por unidade de área e o melhor aproveitamento dos 

recursos. Atualmente, a produtividade média nacional de 5.556 kg ha-1 (CONAB, 

2018) na safra de verão 2016/2017 está muito abaixo do potencial apresentado pela 

cultura. 

Segundo Sangoi et al. (2010), essa grande lacuna que existe entre o 

rendimento médio obtido em lavouras comerciais e o que é verificado sob condições 

de alto manejo pode ser atribuída a várias causas, como o uso de genótipos com baixo 

potencial de rendimento de grãos e/ou não adaptação a região de cultivo, aplicação 

de baixas doses de fertilizantes, época de semeadura imprópria e escolha do arranjo 

de plantas inadequado.  

Mundstock et al. (2005) observaram que os incrementos no rendimento 

do milho no estado do Rio Grande do Sul só foram possíveis devido à adoção de 

cultivares com maior potencial de rendimento, maior uso de fertilizantes e defensivos, 

máquinas agrícolas mais eficientes e adoção de sistema de plantio direto na palha, 

com rotação de culturas. A substituição de híbridos duplos e triplos por híbridos 

simples de maior potencial produtivo, também contribuiu para a mudança de 

patamares produtivos. 
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O avanço no melhoramento genético dos híbridos de milho, com plantas 

de menor porte, arquitetura foliar moderna e maior capacidade de adensamento de 

plantas elevou o potencial de produção (TOLLENAAR & LEE, 2002). Segundo Woli et 

al. (2016) além dos híbridos modernos apresentarem maior capacidade produtiva, 

estes apresentam maior eficiência no uso da adubação nitrogenada, ou seja, a 

necessidade de nitrogênio para produção de um saco de grãos diminuiu. Além disto, 

observa-se em campo uma maior resposta produtiva do milho com adubações 

complementares de nitrogênio tardiamente ao ciclo de desenvolvimento das plantas, 

após pendoamento (BENDER et al., 2013). De acordo com Almeida et al. (2000), o 

surgimento de novos cultivares de milho, de ciclo mais curto, estatura reduzida, menor 

número de folhas e folhas mais eretas aumentou o potencial de resposta da cultura a 

densidade de plantas. 

 

2.3  POPULAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PLANTAS 

 

 

O incremento na população de plantas é uma estratégia eficiente no 

incremento da produção, desde que se tenha bom nível de fertilidade no solo, boa 

disponibilidade hídrica e cultivares resistentes ao acamamento (ALMEIDA et al., 

2000). O melhor arranjo espacial de plantas é uma prática de manejo importante para 

potencializar o rendimento de grãos de milho, já que pode contribuir para aumentar a 

eficiência de uso da radiação solar. Entre as formas de manipulação do arranjo de 

plantas, a densidade é a que tem maior efeito sobre o rendimento de grãos, uma vez 

que pequenas alterações na população podem alterar significativamente o rendimento 

final (SANGOI et al., 2010). 

A melhor distribuição das plantas, principalmente em populações 

maiores, pode ser alcançada através da semeadura com espaçamento reduzido entre 

linhas. Balbinot Junior & Fleck (2004) e Strieder (2006) concluíram que a redução do 

espaçamento entre linhas tem contribuído no incremento da produtividade. Modolo et 

al. (2010) observaram que a redução do espaçamento entre linhas de 0,90 m para 

0,45 m promoveu aumento no número de espigas por planta e o incremento na 

produtividade de grãos. 

A irregularidade na distribuição longitudinal das plantas na linha pode 

reduzir a eficiência de aproveitamento de água, luz e nutrientes, aumentando o 
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número de plantas com desenvolvimento fenológico retardado, colmos frágeis, que se 

apresentam dominadas na lavoura, produzindo espigas pequenas (SANGOI et al., 

2012). Velocidade excessiva na operação de semeadura, falhas na regulagem da 

semeadora-adubadora, inadequada classificação das sementes, à massa e tamanho, 

incompatibilidade de disco e/ou anel e condições inadequadas de umidade de solo, 

estão entre os principais fatores que contribuem para a irregularidade de distribuição 

longitudinal. 

A qualidade da distribuição de plantas na lavoura pode ser avaliada 

através de diversos parâmetros e cálculos estatísticos. Dentre estes, o desvio padrão 

(DP) tem ampla aplicação em trabalhos de caracterização da distribuição de plantas, 

principalmente em trabalhos realizados nos EUA (NIELSEN, 2001; LAUER e RANKIN, 

2004), isto devido a sua facilidade de cálculo.  

Diversas pesquisas demostraram que o aumento da velocidade de 

semeadura reduz a qualidade de distribuição de sementes, aumentando a ocorrência 

de duplas e falhas (DELAFOSSE, 1986; KURACHI et al., 1989; GARCIA, 2006; FEY 

et al., 2000; MELLO, 2007). Em estudo realizado por Trogello et al. (2013), a 

uniformidade de distribuição de sementes variou significativamente com o incremento 

na velocidade, de 4,7 a 7,0 km h-1, aumentando a porcentagem de falhas e duplas e 

diminuindo a percentagem de espaçamentos aceitáveis. Sangoi et al. (2012) 

observaram uma redução na produtividade do milho de 64 a 83 kg ha-1 para cada 

aumento de 10% no coeficiente de variação. 

Portella (1999) afirma que, no sistema pneumático, o desempenho na 

distribuição de sementes é satisfatório até a velocidade de 10 km h-1. Entretanto, 

Jasper et al. (2011) concluíram que o aumento da velocidade de semeadura de soja, 

proporcionou diferenças significativas na distribuição longitudinal para o sistema 

pneumático, nas variáveis espaçamentos múltiplos e aceitáveis.  

Madaloz et al. (2014), utilizando semeadora com sistema de distribuição 

pneumático modelo eSet®, obteveram aumento na irregularidade de distribuição 

longitudinal de plantas com aumento da velocidade de semeadura de 4 para 12 km h-

1, com incremento no C.V. de 25,8 para 35,6% e o percentual de duplas de 1,6 para 

5,8%, respectivamente. Além disto, houve redução de 17,8% na produtividade e 7% 

na população final de plantas com o aumento da velocidade de semeadura. 

 



 

 

28 

2.4 SEMEADORAS-ADUBADORAS DE PLANTIO DIRETO E 

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES 

 

 

No Brasil o sistema de plantio direto é o sistema mais utilizado nas 

lavouras para produção de grãos. Este sistema baseia-se na proteção constante do 

solo contra erosão, através de cobertura permanente do solo com culturas ou palha, 

e no menor revolvimento possível do solo. Desta forma, as semeadoras-adubadores 

utilizadas devem ser equipadas para realizar em uma única operação o corte da palha, 

abertura do solo, deposição do adubo e sementes, e por final, a acomodação do solo 

sobre a linha e o fechamento do sulco. Neste processo, a distribuição das sementes 

é realizada pelo sistema dosador e distribuidor de sementes, presente em cada uma 

das linhas de plantio da máquina. Os dois modelos de sistema de distribuição de 

sementes mais utilizados são o mecânico de disco alveolado horizontal e o distribuidor 

pneumático de pressão negativa (vácuo). Comparando-se os dois principais modelos 

de produção, convencional e plantio direto, este tende a apresentar muitas vezes uma 

irregularidade de distribuição de palha sobre o solo, o que pode dificultar a atividade 

de semeadura. A rolagem da palha, no sentido do plantio, favorece a atividade e 

maiores pressões nas linhas de plantio com o uso de discos de corte apropriados 

podem favorecer a operação. 

Mialhe (2012), citando outros autores, relatam que os primeiros modelos 

de semeadoras pneumáticas surgiram no mercado europeu a partir dos anos 60. No 

Brasil, a primeira máquina pneumática de fabricação nacional a surgir no mercado, 

em 1980, foi a semeadora Turbo-Max®, produzida pelos irmãos Thönnings e Cia Ltda, 

de Carazinho-RS. 

O princípio de funcionamento dos dosadores pneumáticos é na captura 

da semente pela diferença de pressão ou fluxo de ar criado por tal diferencial de 

pressão. Após a captura, a rotação do disco conduzirá a semente até determinado 

ponto onde haverá o corte da pressão, provocando a liberação da semente 

diretamente no tubo condutor, a conduzindo até o solo. Esta pressão de vácuo 

necessária ao sistema é produzia através de uma turbina, acionada pelo comando de 

fluxo continuo de óleo do trator ou uma bomba de óleo acionada pela tomada de 

potencia do trator. Em ambos os casos, ocorre um gasto adicional de energia da 
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máquina, variável com o tipo e tamanho do implemento, mas que deve ser 

considerado no momento do dimensionamento do maquinário. 

Atualmente, segundo informações não oficiais conseguidas com os 

principais fabricantes de máquinas, estima-se que de 15 a 20% das semeadoras-

adubadoras em uso no Brasil estejam equipadas com sistema dosador pneumático, e 

que 50% das novas semeadoras-adubadoras comercializadas já saiam equipadas de 

fábrica com este sistema. A campo, observa-se que os dois modelos de dosadores 

pneumáticos mais utilizados são o VacuMeter™, presente nas semeadoras marca 

John Deere® (Moline, IL, USA), e o dosador vSet®, fabricado pela empresa Precision 

Planting® (Tremont, IL, USA) e que equipa semeadoras das marcas Stara, Vence 

Tudo, Tatu Marchesan, Case IH e New Holland. 

Machado & Reynaldo (2015) avaliaram a distribuição de diferentes 

sistemas dosadores para a cultura da soja e concluíram que o sistema pneumático 

obteve um desempenho superior ao sistema de disco alveolado, nos espaçamentos 

aceitáveis e falhos, e uma redução de 15% de espaçamentos duplos quando 

comparado dois sistemas pneumáticos diferentes entre si. Assim, sistemas dosadores 

pneumáticos possibilitam melhor distribuição de sementes, desde que a velocidade 

de operação de semeadura seja compatível. 

 

2.5 CLASSIFICAÇÃO DE SEMENTES 

 

 

De acordo com Jacob Junior et al. (2004), no processo de classificação 

das sementes realizado pelas empresas de milho, as sementes retidas nas peneiras 

oblongas são classificadas como redondas e as que passam são classificadas como 

achatadas. Após a separação por espessura, as sementes redondas e achatadas são 

classificadas por largura através da sequência de peneiras de crivo redondo. Já as 

sementes de mesma peneira, são classificadas quanto ao comprimento com o uso de 

cilindros alveolados, em longa, curta e média. Desta forma, há no mercado sementes 

com diferentes tamanhos e formatos, resultando em aproximadamente 12 

classificações diferentes. Todas estas peneiras são oriundas de diferentes porções da 

espiga (Figura 1). Esta grande diferenciação de tamanhos de sementes realizada pela 

indústria gera lotes de sementes com características físicas distintas, principalmente 
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quanto ao peso de mil sementes. Com isto, regulagens mais especificas nos sistemas 

dosadores são necessárias para garantir a melhor distribuição. 

 

 

 

Figura 1 – Localização na espiga das diferentes peneiras a que são classificadas 

as sementes de milho. UTFPR, Pato Branco – PR, 2018. 

Fonte imagem: Dupont Pioneer 

 

 

Guarella et al. (1996), demostram que aumentos do diferencial de 

pressão do vácuo reduz o risco de falhas, mas para diferenciais maiores também 

aumentam o risco de duplas. Nos sistemas de distribuição de discos alveolados deve-

se realizar a troca do conjunto disco e anel conforme o formato e tamanho da semente, 

ajustes incorretos irão provocar uma distribuição irregular das sementes. A maioria 

dos sistemas pneumáticos necessita de apenas um modelo de disco, este sendo 

utilizado para todos os formatos e tamanhos de sementes. No entanto, informações 

sobre a correta regulagem da pressão do vácuo para as diferentes peneiras de 

sementes presentes no mercado são escassos. 

Propriedades físicas das sementes como massa específica, 

esfericidade, área projetada e massa de mil grãos, são os fatores mais importantes 

na determinação do nível ótimo de pressão negativa em semeadoras pneumáticas 

(KARAYEL et al., 2004).  

PR	
P	Chata	

Chata	 Redonda	
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3 MATERIAL E METODOS 

 

3.1 LOCALIZAÇAO E CARACTERIZAÇAO DA AREA 

EXPERIMENTAL 

 

 

O experimento foi conduzido na safra agrícola de verão 2016/2017, em 

lavoura comercial particular, comunidade Alto Verê, município de Verê – PR, situada 

em coordenadas 25°54'35.50" de latitude Sul e 52°59'8.08" de longitude Oeste e 

elevação 620 m. Na área de condução do experimento, o sistema de cultivo adotado 

a mais de dez anos é o plantio direto, sendo que na safra anterior 2015/2016 havia 

sido cultivado soja e posteriormente feijão. No período de inverno a área permaneceu 

em pousio, o que resultou em baixa quantidade de palha (<2 ton MS ha-1) sobre o solo 

no momento da implementação do experimento.  

O zoneamento agrícola para a cultura do milho verão neste município é 

de primeiro de setembro a 31 de dezembro, sendo a semeadura no cedo, realizada 

em setembro, a de maior potencial produtivo. 

O município de Verê possui classificação climática segundo Koppen de 

Cfa, com temperatura média anual de 18,4 ºC, sendo janeiro o mês mais quente (22,9 

ºC) e julho o mês mais frio (13,4 ºC), precipitação média anual de 1.886 mm (Climate, 

2016). O solo tem classificação Latossolo Vermelho (EMBRAPA, 2007). A condição 

climática da safra 2016/2017, durante o período de condução do experimento, pode 

ser observada na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Condição climática durante a safra agrícola 2016/2017 para o município de Verê/PR. 

UTFPR, Pato Branco – PR, 2018. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

UTILIZADOS 

 

3.2.1 Semeadora-adubadora e sistema de distribuição de sementes 

 

Foi utilizada uma semeadora-adubadora de fabricação nacional (Figura 

3), equipada com sistema de distribuição pneumático, com opção de distribuição a 

taxa variável de sementes e adubo, através de monitor de controle (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 – Principais características da semeadora-adubadora utilizada no 

experimento. UTFPR, Pato Branco – PR, 2018. 

Característica Descrição 

Fabricante 
Stara S/A – Industria de implementos agrícolas (Não-

Me-Toque/RS) 

Modelo Vitoria Top – 4950 

Tipo de sistema de distribuição de sementes 
Pneumático vSet® (Precision Planting®, Tremont, IL, 

EUA) 

Regulagens de dose de adubo e semente Eletro-hidráulico 

Tipo de acoplamento Arrasto 

Sulcadores de adubo Disco duplo 

Dosador de adubo FertSystemTM 

Linha de plantio Pantográfica 

Sulcador de Semente Discos duplos em “V” 

Número de linhas 12 

Espaçamento entre linhas 0,50m 

Potência requerida 156 HP (facão) / 120 HP (disco duplo) 

Pneus 4 pneus 750 x 16 (90 lbf/Pol2) 

Capacidade de sementes 60 litros ~ 50 kg por linha 

Capacidade de adubo 1.875 litros ~ 2.100kg 

Largura x comprimento x altura 4,9 m X 5,77 m X 2,26 m 

Fonte: http://www.stara.com.br/  

 

 

http://www.stara.com.br/
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Figura 3 – Semeadora-adubadora Stara®, modelo Victória Top 4950. UTFPR, Pato Branco – PR, 

2018. 

Fonte imagem: http://www.stara.com.br/wp-content/uploads/2015/09/MANU-6009.pdf 

 

 

O sistema de distribuição de sementes pneumático modelo vSet®, 

produzido pela empresa Precision Planting® (Tremont, IL, EUA) tem como principal 

característica, o uso de um único modelo de disco para todos tamanhos de sementes 

da mesma cultura. Este disco, no caso do milho, é composto por 30 furos de 4,47 mm 

de diâmetro cada. Outra importante característica é a utilização de um sistema de 

cinco “dedos“ singuladores para eliminação de duplas sementes no mesmo orifício, 

estes de posição permanente e sem ajuste (Figura 4). 

 

 

http://www.stara.com.br/wp-content/uploads/2015/09/MANU-6009.pdf
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Figure 4 - Distribuidor de sementes vSet® (Precision Planting®, Tremont, IL, EUA). UTFPR, Pato 
Branco – PR, 2018. 

Fonte imagem: https://www.maquinac.com/wp-content/uploads/2014/09/Dosificador-de-

semillas-Precision-Planting-vSet.jpg  

 

 

3.2.2 Descrição do trator 

 

Utilizou-se um trator marca John Deere, modelo 6180J, motor diesel de 

6 cilindros, potência de 180 cv (177,5 HP) a 2.100 rpm, tração 4 x 4. Adotou-se plantio 

a marcha 1B, que corresponde a velocidade constante de 4,3 km h-1. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO HÍBRIDO E SEMENTES 

 

 

Foi utilizado o híbrido 30F53VYH, desenvolvido e comercializado pela 

empresa Dupont do Brasil S.A. – Divisão Pioneer Sementes. Híbrido simples, ciclo 

precoce (CRM 134), registrado para a região sul do Brasil. Tem como principais 

características a alta resposta ao manejo, fertilidade, distribuição de plantas 

equidistantes e uso de fungicidas. Material OGM com a presença da tecnologia 

Leptra® (tolerância a insetos da ordem Lepdoptera e ao herbicida a base de 

glufosinato de amônio). Recomendação de população de plantas de 65 a 80 mil 

https://www.maquinac.com/wp-content/uploads/2014/09/Dosificador-de-semillas-Precision-Planting-vSet.jpg
https://www.maquinac.com/wp-content/uploads/2014/09/Dosificador-de-semillas-Precision-Planting-vSet.jpg
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plantas finais por hectare. Apresenta moderada susceptibilidade a doenças foliares, 

como Pucicinia polysora, e alta tolerância a Cercospora sp., Exserohilun turcicum e 

Phaeosphaeria maydes. Alta resistência ao acamamento e quebramento (PIONEER 

SEMENTES, 2016). 

Foram utilizadas sementes de quatro peneiras diferentes, sendo duas 

com formato chato (C1 e C4) e duas de formato redondo (R1 e R4) (Figura 5). A 

descrição e avaliações das sementes constam na Tabela 2. 

 

 

Figure 5 – Fotos ilustrativas das peneiras C4, C1, R4 e R1, utilizadas no experimento. UTFPR, 

Pato Branco – PR, 2018. 
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Tabela 2 – Descrição das sementes utilizadas no experimento quanto a peneira, 

germinação (Ger), pureza (Pur), comprimento (Comp), largura (Larg), espessura 

(Esp), peso de mil sementes (PMS) e esferecidade (Esf). UTFPR, Pato Branco – PR, 

2018. 

Peneira Ger* Pur* 
Comp 
(mm)** 

Larg 
(mm)** 

Esp 
(mm)** 

PMS 
(g)** 

Esf 
(ø)*** 

R1 99% 100% 9,75 8,83 6,01 371,6 82,6% 

R4 99% 100% 10,08 6,61 5,38 246,8 70,8% 

C1 99% 100% 10,45 8,84 4,80 333,8 73,3% 

C4 99% 100% 10,61 6,75 4,46 236,3 64,4% 

*Laudos de germinação e pureza realizados por Du Pont do Brasil S.A. - Divisão Pioneer Sementes 

(RENASEM Nº: GO-01198/2011); 

**Avaliações de comprimento, largura, espessura e PMS realizadas conforme normas do MAPA (2009); 

***Esfericidade (ø) conforme Karayel et al., 2004; 

 

 

3.4 TRATAMENTOS E DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

Foi utilizado o delineamento de blocos ao acaso com parcelas 

subdivididas, e quatro repetições. Os tratamentos principais foram os quatro níveis de 

pressão de vácuo negativas (7; 12; 17; 22 polegadas de coluna d’água - pol.H2O; 

estas medidas em PSI seriam, 0,25; 0;43; 0,61; 0,79 PSI), adotou-se a medida de 

pressão em polegadas de coluna d’água por ser a mais praticada pelos fabricantes de 

máquinas agrícolas, e as quatro diferentes peneiras de sementes (C1, C4, R1 e R4). 

Totalizando 16 tratamentos e 64 subparcelas (4 pressões x 4 peneiras x 4 repetições). 

Na parcela principal de cada bloco constaram as pressões de vácuo, nas subparcelas 

foram distribuídas as diferentes peneiras das sementes. Estas subparcelas foram 

compostas por uma área útil de 2 linhas de 20 m de comprimento cada, totalizando 

20 m2 (Figura 6).  
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Figure 6 – Croqui do experimento conduzido em Verê/PR, composto de quatro blocos onde cada bloco contava com quatro parcelas principais,  

com as diferentes pressões estudadas. Por sua vez, dentro de cada parcela constava as quatro diferentes peneiras estudadas 

(subparcela). UTFPR, Pato Branco – PR, 2018. 
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3.5 INSTALAÇÃO E CONDUÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

 

Vinte dias antes da semeadura foi realizada a dessecação das 

plantas de cobertura e daninhas presentes na área, utilizou-se glifosato 

(Roundup®), na dose de 2,5 L ha-1 (registro no MAPA nº 898793). A instalação 

do experimento foi realizada em 08 de setembro de 2016. A profundidade de 

semeadura ajustada preliminarmente foi de 6,0 cm.  

Na operação de dessecação, foi utilizado inseticida de contato 

para controle de insetos presentes na área (percevejos) a base de beta-

ciflutrina (Turbo®) na dose de 0,1 L ha-1 (registro no MAPA nº 9395).  

O manejo de plantas invasoras (folhas largas e estreitas) após a 

instalação da cultura foi realizado com do uso dos herbicidas pós-emergentes 

atrazina (Primóleo®) e tembotriona (Soberan®) nas doses de 5,0 L ha-1 e 0,24 

L ha-1, respectivamente (registro no MAPA nº 2308794 e 5108, 

respectivamente). Após emergência do milho realizou-se aplicação de 

inseticida a base de imidacloprido e beta-ciflutrina (Connect®) para controle de 

insetos sugadores (percevejos) na dose de 1,0 L ha-1 (registro no MAPA nº 

4804). 

A velocidade semeadura adotada foi de 4,3 km h-1 (marcha 1B), 

para não haver influência de distribuição nos tratamentos. A taxa de 

semeadura foi ajustada para população final de plantas de 68.000 plantas ha-

1, o equivalente a 3,4 sementes m-1. 

A adubação potássica foi realizada em pré-semeadura com 

distribuição a lanço na superfície de 200 kg ha-1 de KCl (00-00-60), com 

distribuidor do tipo disco. Na semeadura foi utilizado 355 kg ha-1 adubo MAP 

(11-52-00) como adubo de base. A adubação nitrogenada de cobertura foi 

realizada em duas épocas (V2/3 e V5), o adubo utilizado foi ureia Super N (45-

00-00) na dose de 150 kg ha-1, em cada aplicação. 
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3.6 AVALIAÇÃO E COLETA DE DADOS 

 

 

As avaliações foram realizadas em duas linhas de cada 

subparcela (pressão-peneira), sendo avaliado 20 m de cada linha. 

As avaliações iniciais de distribuição de plantas, profundidade de 

plantio e população inicial de plantas foram realizadas após a estabilização do 

estande de plantas, em V4. A avaliação de população inicial de plantas foi 

realizada através da contagem de plantas das duas linhas da subparcela.  

A mensuração da profundidade de plantio foi realizada em 10 

plantas de cada subparcela, cortando-se a planta ao nível da superfície do solo 

e após medindo-se a distância do corte até a posição da semente.  

Para as avaliações de distribuição de plantas, foi mensurada a 

distância planta-a-planta nas duas linhas da sub-parcela, nos 20 m de cada. A 

determinação da regularidade de distribuição longitudinal, foi realizada 

conforme proposto por Kurachi (1989), que classifica em três grupos: 

 Falha: quando a distância entre plantas for menor que 0,5 a 

Dp; 

 Dupla: quando a distância entre plantas for maior que 1,5 a 

Dp; 

 Aceitável: quando se enquadrarem entre >0,5 e <1,5 a Dp; 

Onde, Dp é a distância padrão recomendada para a cultura numa 

determinada taxa de semeadura. Além deste, calculou-se o desvio padrão, 

coeficiente de variação e distância média entre plantas. 

As avaliações finais de plantas dominadas, população final de 

plantas, componentes de rendimento e produtividade foram realizadas em pré-

colheita, em 17 de março de 2017.  

Para a avaliação de população final de plantas realizou-se a 

contagem de plantas nas duas linhas de 20 m cada da sub-parcela. Neste 

mesmo momento, realizou-se a contagem do número de plantas dominadas 

para posterior cálculo de percentagem.  

Plantas dominadas, plantas vizinhas as falhas de plantio e 

plantas duplas também foram avaliadas, com objetivo de mensurar as perdas 
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de produtividade por planta. Para poder mensurar as perdas em plantas 

dominadas, falhas e duplas, realizou-se a avaliação individual da produção de 

grãos de 50 plantas ao acaso no ensaio. Ou seja, avaliou-se 50 plantas 

dominadas, 50 duplas e 50 falhas. 

Para a estimativa de produtividade, adaptou-se a fórmula 

baseada nos componentes de rendimento utilizada por Bernardon (2005) onde 

são considerados a produção média de grãos por planta (número de fileiras 

por espiga, número de grãos por fileira, peso de mil grãos – PMG) e a 

população de plantas na área (plantas ha-1). Além disto, considerou-se a 

produtividade de plantas dominadas e a produtividade referente a condição de 

distribuição horizontal das plantas na linha, ou seja, plantas em condição de 

distribuição normal, falha e dupla. A avaliação das espigas padrão foi realizada 

em cinco espigas em cada uma das duas linhas da sub-parcela, mensurando 

número de fileiras por espiga e número de grãos por fileira. Para a mensuração 

de peso de mil grãos foram coletadas 30 espigas aleatórias no experimento, 

contando-se o número total de grãos e medindo-se a umidade através de 

aparelho manual modelo FARMEX MT-PRO, de cada amostra, para conversão 

a umidade padrão de 13%. 

 

3.7 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Os dados obtidos foram tabulados e submetidos a análise de 

variância e havendo diferenças significativas (p≤0,05), as médias dos 

tamanhos de sementes foram comparadas pelo teste de Tukey (p≤0,05), 

enquanto que para o fator pressão de trabalho, foi adotada a análise de 

regressão polinomial, sendo os modelos selecionados pelo critério o maior R2 

e a significância (p≤0,05) dos parâmetros da equação. Para a análise dos 

dados foi utilizado o software R. Os dados das avaliações das espigas foram 

analisados através de análise de médias Tukey 5%. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 ANÁLISE DA VARIÂNCIA 

 

 

Os resumos das análises da variância para os parâmetros 

avaliados são apresentados nas Tabelas 3 e 4. Pode-se observar que não 

houve significância estatística para estes parâmetros avaliados quando da 

interação pressão de vácuo e peneira (Tabela 3). No entanto, houve efeito 

significativo da pressão do vácuo para o desvio padrão e espaçamentos duplos 

(p≤0,05). Da mesma forma, o fator peneira foi significativo para o desvio 

padrão, espaçamento falho e espaçamento normal a p≤0,05, e, com 

espaçamentos falhos a p≤0,01 (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 – Fontes de variação (FV), graus de liberdade (GL) e quadrado médio 

dos caracteres Desvio Padrão (DP), Coeficiente de Variação (CV), 

Espaçamento Falho (EF), Espaçamento Duplo (ED) e Espaçamento Normal 

(EN), em função da pressão de vácuo e peneiras. UTFPR, Pato Branco - PR, 

2018.  

FV GL DP CV ED EF EN 

Bloco 3 13,45 95,47 0,53 4,23 2,11 

Pressão (PR) 3 138,58* 488,79 5,91 187,43* 182,13 

Erro (a) 9 27,51 150,35 1,92 47,00 5,017 

Peneira (PE) 3 46,34* 150,94 6,23* 131,68** 94,82* 

PR x PE 9 25,48 73,85 1,77 46,95 40,85 

Erro (b) 36 14,49 73,92 1,72 23,41 25,35 

*: Significativo (P≤0,05). **: Significativo (P≤0,01). ***: Significativo (P≤0,001). 

 

 

A pressão do vácuo influenciou significativamente somente a 

uniformidade média de distribuição (p≤0,01), enquanto, que o tipo de peneira 

influenciou a uniformidade de distribuição (p≤0,01), profundidade de 

semeadura (p≤0,001) e população inicial de plantas (p≤0,01). A interação 

pressão de vácuo e tipo de peneira foi significativa para a uniformidade média 
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de distribuição (p≤0,05), população final de plantas (p≤0,001) e produtividade 

de grãos (p≤0,01) (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4 – Fontes de variação (FV), graus de liberdade (GL) e quadrado médio 

dos caracteres Uniformidade Média de Distribuição (UD), Profundidade de 

Semeadura (PS), População Inicial de Plantas (P Inicial), População Final de 

Plantas (P Final) Plantas Dominadas (PD) e Produtividade (Prod). UTFPR, 

Pato Branco - PR, 2018. 

FV GL UD PS P Inicial P Final PD Prod 

Bloco 3 2,96 3,87 16766214 117266229 0,19 5761623 

Pressão (PR) 3 73,78** 0,37 52303245 129525531 2,38 7177516 

Erro (a) 9 9,68 0,95 36087187 108827950 5,38 5363558 

Peneira (PE) 3 32,54** 1,78*** 79636590** 28969893 19,60 1958727 

PR x PE 9 15,78* 0,31 13105714 62334117*** 7,49 3053554** 

Erro (b) 36 5,48 0,16 16361876 12554781 6,94 753737 

*: Significativo (P≤0,05). **: Significativo (P≤0,01). ***: Significativo (P≤0,001). 

 

 

4.2 AVALIAÇÕES INICIAIS E DISTRIBUIÇÃO DE PLANTAS 

 

4.2.1 Desvio padrão (DP) 

 

A diminuição na pressão do vácuo para a menor pressão 

estudada resultou no aumento do desvio padrão (Figura 7), indicando maior 

dispersão dos dados em relação a média de espaçamento desejado, ou seja, 

maior foi a distância entre plantas em relação a distância ideal. Além disto, 

pode-se observar que a curva tende a aumentar para as pressões acima de 

22 pol. H2O, ou seja, um aumento do DP. 

Segundo Nielsen (2001), conduzindo avaliações em lavouras 

comerciais de milho nos EUA durante sete anos, a cada 2,54 cm de incremento 

no DP tem-se uma perda de aproximadamente um saco de milho por hectare. 

Este mesmo autor conclui que, levando-se em consideração a condição de 

lavouras e percentual de germinação das sementes boas, um DP de até 5 cm 

é o limite aceitável.  
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Lauer e Rankin (2004), por sua vez, relatam uma redução de 

1,06% na produtividade de milho a cada 1 cm de aumento do DP, acima de 12 

cm de DP. No entanto, para Liu et al. (2004), níveis moderados de desvio 

padrão na variabilidade espacial (2,5 a 17,5 cm) não causam severa 

competição intraespecífica. 

Desta forma, podemos considerar que as três pressões de vácuo 

maiores (12; 17 e 22 pol. H2O) mantiveram níveis de DP dentro dos limites 

aceitáveis. Mas a semeadura realizada a menor pressão (7 pol. H2O) de vácuo 

foi insuficiente para manter o nível de DP dentro do aceitável. Este aumento 

do DP a baixa pressão pode ter ocorrido devido a maior necessidade de alta 

pressão nas peneiras de maior PMS para permanecerem aderidas ao disco 

dosador. 

 

 

 

Figure 7 – Desvio padrão da distribuição de plantas de milho em função de diferentes 

pressões de vácuo. UTFPR, Pato Branco - PR, 2018. 

 

 

Com relação as peneiras, observa-se que as de menor tamanho 

(C4 e R4) apresentaram menor desvio padrão quando comparadas as 

peneiras de maior tamanho (C1 e R1) (Tabela 5). No entanto, a diferença 

significativa só ocorreu entre as peneiras R1 e C4, sendo as duas peneiras 

com maior diferença de PMS e tamanho de sementes, conforme análise de 

sementes (Tabela 2).  
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Tabela 5 – Valores médios do desvio padrão (DP) da distribuição de plantas 

milho em relação a peneira. UTFPR, Pato Branco - PR, 2018. 

Peneiras DP 

C1 13,69 ab 

C4 11,07 b 

R1 15,13 a 

R4 12,75 ab 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente a 5% de 

probabilidade de erro. 

 

 

Apesar de não ter ocorrido interação significativa entre a pressão 

de vácuo e peneira, acredita-se que as peneiras de maior tamanho requerem 

maior atenção nos procedimentos de regulagem de semeadoras pneumáticas 

no pré-plantio. 

Doerge et al. (2002), conduzindo ensaios em quatro locais 

diferentes, concluiu que há um incremento na produtividade do milho de 84 kg 

ha-1 a cada centímetro de diminuição no desvio padrão. Liu et al. (2004) 

concluíram que a cada 1 cm de aumento do desvio padrão, tem uma redução 

de produtividade de 35,9 kg ha-1.  

Em estudo de Hörbe et al. (2016), em média, por cada aumento 

de 16,15 pontos percentuais em CV e aumento de 5 cm no DP do espaçamento 

das plantas, houve uma perda de rendimentos variando de 0,47 a 1,46 kg ha-

1, de acordo com o potencial de produtividade e o intervalo de CV observado. 

 

4.2.2 Coeficiente de variação (CV) 

 

Conforme a análise da variância, o parâmetro de coeficiente de 

variação (CV) da distribuição de plantas não foi significativo para os diferentes 

níveis de pressão de vácuo (Figura 8), com valor médio de 42,4%. Singh et. al. 

(2005) trabalhando com diferentes pressões de vácuo e velocidades do disco 

dosador concluíram que, baixas pressões apresentam maior dificuldade de 

retenção da semente no orifício do disco dosador, aumentando a irregularidade 

de distribuição e, por sua vez, o percentual de CV. 
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Figure 8 – Coeficiente de variação da distribuição de plantas de milho em 

função de diferentes pressões de vácuo. UTFPR, Pato Branco - PR, 2018. 

 

 

Para as diferentes peneiras estudadas não se observou efeito 

significativos sobre o coeficiente de variação (Tabela 6). 

 

 

Tabela 6 – Valores médios coeficiente de variação (CV) da distribuição de 

plantas em função de diferentes peneiras. UTFPR, Pato Branco - PR, 2018. 

Peneiras CV (%) 

C1 42,77ns 

C4 38,86ns 

R1 46,31ns 

R4 41,82ns 

* ns : não significativo a 5% de probabilidade de erro. 

 

 

Segundo Vieira et al. (2006) o nível de CV crítico para não afetar 

a produtividade do milho seria menor que 20%, nível este, bem inferior ao 

obtido no experimento mas que não apresentou diferença significativa entre os 

tratamentos. Hörbe et al. (2016) estudando o efeito da distribuição de plantas 
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e produtividade de dois sistemas de distribuição de sementes, mecânico e 

pneumático, observaram uma melhoria no CV de 38,7 e 22,5%, 

respectivamente. Esta melhoria de distribuição de plantas na linha resultou em 

incremento de 10,7% na produtividade do milho.  

Andrade & Abbate (2005) relatam uma redução de produtividade 

individual por planta de 0,68 g a cada 1% de incremento no CV. Em trabalho 

realizado na região do Cerrado. Silva et al. (2015), observaram perda de 282 

kg ha-1 na produtividade de milho para cada 10% de aumento no CV. Já, Hörbe 

et al. (2016) afirmam que a cada 10% de incremento no CV, a produtividade 

do milho decresce 1.220 kg ha-1, enquanto, Sangoi et al. (2012), em 

experimentos realizados por duas safras, relataram perdas de 64 a 83 kg ha-1 

a cada 10% de incremento no CV. 

 

4.2.3 Espaçamentos Duplos (ED) entre Plantas 

 

O espaçamento duplo entre plantas não foi influenciado 

significativamente pelas diferentes pressões de vácuo, apresentando valor 

médio de 3,56% (Figura 9). No entanto, segundo Singh et al. (2005) menores 

índices de duplas são alcançados com menores pressões de vácuo.  

 

 

 

Figura 9 - Valores médios de espaçamentos duplos (ED) da distribuição de plantas de 

milho em função de diferentes pressões de vácuo. UTFPR, Pato Branco - 

PR, 2018. 
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Exemplo de espaçamentos duplos presente no experimento pode 

ser observado na Figura 10. 

 

 

 

Figura 10 – Foto ilustrativa de espaçamento duplo presente no experimento. UTFPR, 

Pato Branco – PR, 2018. 

 

 

Os valores médios de percentual de espaçamentos duplos para 

os diferentes tipos de peneiras são apresentados na Tabela 7. A peneira C4 

apresentou o maior percentual de espaçamentos duplos, ou seja, ocorreu a 

alocação de duas ou mais sementes no mesmo local. Podemos atribuir isto ao 

fato desta peneira ser a de menor tamanho e PMS e, além de possuir um 

formato chato, o que faz com que o sistema dosador retenha facilmente mais 

de uma semente no mesmo orifício do disco dosador. Por sua vez, o sistema 

de eliminação de duplas, constituído por cinco “dedos” (singuladores) 

eliminadores, não teve capacidade suficiente para remover as sementes 

excedentes do orifício. 
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Tabela 7 – Valores médios de percentual de espaçamentos duplos (ED) da 

distribuição de plantas de milho em função de diferentes peneiras. UTFPR, 

Pato Branco - PR, 2018. 

Peneiras ED (%) 

C1 3,00 b 

C4 4,45 a 

R1 3,46 ab 

R4 3,34 ab 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente a 5% de 

probabilidade de erro. 

 

 

Segundo Rascon et al. (2012), estudando deferentes sistemas de 

distribuição de pneumáticos (sistema MaxEmerge® com disco standard e 

ProMax40®, e sistema eSet®), afirmam que sementes de diferentes formatos 

com PMS de 310 g a 243 g, requerem ajustes diferenciados do conjunto de 

distribuição para garantir a uniformidade da distribuição. 

Plantas dispostas muito próximas uma da outra, chamadas 

duplas, podem resultar na baixa ou nenhuma produção de uma destas. Isto 

deve-se, a competição intraespecífica por nutrientes e água, atuando como 

uma planta daninha (Carlson et al., 2018). Neste sentido, deve-se buscar 

sempre uma melhor ocupação espacial ao longo da linha pelas plantas, 

minimizando a competição intraespecífica entre plantas (Silva et al., 2015), 

uma vez que espaços duplos ou triplos, com plantas separadas de 0 a 3 cm, 

provocam uma redução de 6 a 10% na produtividade, quando comparado a 

plantas com distribuição espacial uniforme (Liu et al., 2004). 

 

4.2.4 Espaçamentos Falhos (EF) entre Plantas 

 

A percentagem de espaçamentos falhos aumentou com a 

redução da pressão de vácuo para o menor nível estudado (7 pol. H2O) (Figura 

11). Este resultado segue a tendência esperada, uma vez que, o trabalho de 

semeadura realizado com semeadora pneumática a uma baixa pressão de 

vácuo no sistema, acarreta em uma má retenção da semente no orifício do 
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disco dosador, e por seguinte sua queda ou não retenção. Estes resultados 

corroboram com o trabalho de Singh et al. (2005), onde baixos índices de 

falhas foram observados com o uso de pressão de vácuo mais elevadas e 

baixas velocidades de plantio. 

 

 

 

Figura 11 – Valores médios de espaçamentos falhos (EF) da distribuição de plantas de 

milho em função de diferentes pressões de vácuo. UTFPR, Pato Branco - 

PR, 2018. 

 

 

Exemplo de espaçamentos duplos presente no experimento pode 

ser observado na Figura 12. 
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Figure 12 – Foto ilustrativa de espaçamentos falhos presente no experimento. UTFPR, 

Pato Branco – PR, 2018. 

 

 

Tourino et al. (2007), realizando trabalho com soja, comentam 

que a utilização de baixa pressão negativa em sistema pneumático pode ter 

influenciado na capacidade de enchimento das células dos discos, 

aumentando o número de falhas. Outra hipótese seria que a baixa força de 

retenção da semente no orifício do disco dosador está sendo submetida ao 

trabalho dos “dedos” eliminadores (singulador) é facilmente retirada, 

resultando em espaços falhos.  

Sementes de peneira com tamanho e PMS menores, como a 

peneira C4, são facilmente retidas nos orifícios do disco dosador e necessitam 

de uma maior ação dos “dedos” eliminadores para serem removidos. Por isto, 

apresentam um menor percentual de espaçamentos falhos (Tabela 8). Já, 

peneiras com tamanho e PMS maiores, necessitam de maior força de sucção 

para permanecerem retidas nos orifícios do disco dosador, enquanto passam 

pelos “dedos” eliminadores. Assim, apresentam os maiores percentuais de 

espaçamentos falhos (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Valores médios de percentual de espaçamentos falhos (EF) da 

distribuição de plantas milho em função de diferentes peneiras. UTFPR, Pato 

Branco - PR, 2018. 

Peneiras EF (%) 

C1 11,90 ab 

C4 7,92 b 

R1 14,75 a 

R4 12,78 a 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente a 1% de 

probabilidade de erro. 

 

 

Segundo Rascon et al. (2012), o conjunto eSet® (Precicion 

Planting®) necessita maior pressão de vácuo que o ProMax40 (John Deere), 

para manter a uniformidade de distribuição. Além disto, deve-se observar o 

formato da semente para realizar o ajuste da pressão do sistema.  

Para Liu et al. (2004) se a baixa uniformidade ocorrer com uma 

população de plantas próximo a população ideal, as plantas próximas ou ao 

lado das falhas podem compensar a produtividade. Como resultado, o total de 

produtividade perdida não é significante. No entanto, segundo Sangoi et al. 

(2010) quanto maior a população de plantas e mais elevado for o teto produtivo 

almejado, mais negativo será o efeito da irregularidade na distribuição espacial 

sobre o aproveitamento de recursos. 

 

4.2.5 Espaçamentos Normais (EN) entre Plantas 

 

O espaçamento normal entre plantas não foi influenciado 

significativamente pelas diferentes pressões de vácuo, apresentando valor 

médio de 84,60% (Figura 13).  

Exemplo de espaçamentos normais presente no experimento 

pode ser observado na Figura 14. 
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Figura 13 – Valores médios de espaçamentos normais (EN) da distribuição de plantas 

de milho em função de diferentes pressões de vácuo. UTFPR, Pato Branco 

- PR, 2018.  

 

 

 

Figura 14 – Foto ilustrativa de espaçamentos normais presente no experimento. UTFPR, 

Pato Branco – PR, 2018. 
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Na Tabela 9 são apresentados os valores médios do percentual 

de espaçamentos normais (EN) em relação as peneiras testadas. As peneiras 

C4 e R1 apresentam as maiores diferenças em EN, e diferem estatisticamente 

entre si. A peneira R1 apresenta o menor percentual de EN (81,80%), ou seja, 

apresenta um elevado percentual de espaçamentos irregulares (EF e/ou ED). 

Esta peneira apresentou os maiores percentuais de EF (Tabela 8), pode-se 

atribuir isto a maior necessidade de pressão para garantir a retenção da 

semente no orifício do disco dosador até sua liberação no tubo condutor. Por 

sua vez, a peneira C4 apresentou maiores valores de EN (87,63%). Em virtude, 

da maior facilidade de retenção no disco dosador por apresentar menores 

dimensões e PMS. 

 

 

Tabela 9 – Valores médios de percentual de espaçamentos normais (EN) da 

distribuição de plantas de milho em função de diferentes peneiras. UTFPR, 

Pato Branco - PR, 2018. 

Peneiras EN (%) 

C1 85,09 ab 

C4 87,63 a 

R1 81,80 b 

R4 83,89 ab 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente a 5% de 

probabilidade de erro. 

 

 

Bozdogan (2008), trabalhando com três modelos de semeadoras 

(Sönmesler® PM-01, Hassia® UNH-40 e Nodet Gougis Pneumasem®) de 

precisão pneumáticas e submetidas a diferentes velocidades de semeadura 

(1,8; 3,6; 5,4 e 7,2 km h-1) concluiu que, o decréscimo da qualidade de 

espaçamentos normais foi resultado do aumento do número de espaçamentos 

falhos. 

O aumento da não uniformidade espacial das sementes de milho 

ao longo da linha de plantio provoca a diminuição de vários componentes de 

rendimento do milho. Dentre estes, diâmetro do caule, comprimento da espiga, 
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número de linhas por espiga, número de grãos por linha, peso de cem grãos e 

rendimento de grãos sofrem redução (Silva et al., 2015). Segundo Sangoi et 

al. (2012) o aumento da irregularidade de distribuição espacial de plantas na 

linha resulta em decréscimo de produtividade de grão, isto devido a menor 

produção de grãos por metro quadrado. 

 

4.2.6 Uniformidade Média de Distribuição de Plantas  

 

O modelo ajustado da uniformidade de distribuição de plantas, 

resultado da interação dos fatores peneiras com os diferentes níveis de 

pressão de vácuo pode ser observado na Figura 10. A interação significativa 

pode ser constatada para as peneiras C1 e R1 (p≤0,05), onde observa-se que 

a redução na pressão do vácuo resultou no aumento da uniformidade média 

de distribuição, ou seja, a distância média entre plantas aumentou. Isto, pode 

ser justificado pelo índice de espaçamentos falhos, uma vez que, a 

uniformidade média de distribuição sendo a média de todos espaçamentos ira 

sofrer maior influência deste índice, que por sua vez foi maior para estas duas 

peneiras.  

 

 

 

Figura 15 - Valores de uniformidade de distribuição de plantas (UD) de milho em função 

de diferentes pressões de vácuo. UTFPR, Pato Branco, 2018.   

As peneiras C1 e R1 possuem tamanho e PMS maiores que as 
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peneiras C4 e R4, assim necessitam de maior pressão do vácuo nos sistemas 

dosadores para reter as sementes nos orifícios e evitar falhas de plantio. 

Quanto maior a média de distância entre as plantas, maior 

também é a heterogeneidade (medida de regularidade) da distância entre 

plantas. Por sua vez, quanto maior a medida de regularidade, 

significativamente será menor a produtividade (Storck et al., 2015). 

Segundo Yasgi & Degirmencioglu (2007), trabalhando com 

modelagem para sistemas de distribuição pneumáticos, o diâmetro médio, 

geometria e massa das sementes determinam o nível de vácuo. Resultados de 

Barut (1996), Karayel et al. (2004) e Karayel & Özmerzi (2001), mostram que 

a eficiência na uniformidade de distribuição de semeadoras a vácuo difere em 

pressões de vácuo menores ou maiores, e em velocidades de semeadura 

elevadas. 

 

4.2.7 Profundidade de semeadura (PS) 

 

Os resultados de profundidade de semeadura não foram 

significativos quanto ao fator pressão do vácuo (Figura 16), com valor médio 

de 5,99 cm. No entanto, houve significância (p≤0,001) quanto ao fator peneira 

(Tabela 10). Apesar de ter ocorrido diferença estatística, a média de 

profundidade alcançada em todas as peneiras manteve-se dentro do 

preconizado pela pesquisa, que é de 5 a 7 cm de profundidade (SANGOI et 

al., 2010; EMBRAPA, 2018; PEREIRA FILHO & CRUZ, 2002). Esta 

recomendação se baseia na necessidade de uma profundidade adequada para 

a correta fixação da planta ao solo, principalmente, através das raízes nodais 

que são emitidas a aproximadamente 2,0 a 2,5 cm da superfície do solo 

(SANGOI et al., 2004).  
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Figura 16 – Valores médios da profundidade de semeadura de milho (PS) em função de 

diferentes pressões de vácuo. UTFPR, Pato Branco - PR, 2018. 

 

 

Além disto, variações na profundidade de semeadura ocasionam 

diferenças na época de emergência das plântulas, especialmente em 

semeaduras mais cedo (final de inverno e início de primavera, região Sul), 

período de menores temperaturas. Quando as sementes são colocadas mais 

profundas (>7,5 cm), a emergência é mais lenta e irregular, em relação as mais 

próximas da superfície do solo (5 – 6 cm), desde que em condições de umidade 

de solo favoráveis (SANGOI et al., 2010). 

 

 

Tabela 10 – Valores médios profundidade de semeadura (PS) de milho para 

as diferentes peneiras estudadas. UTFPR, Pato Branco, 2018. 

Peneiras PS (cm) 

C1 5,70 b 

C4 6,14 a 

R1 6,39 a 

R4 5,73 b 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente a 0,1% de 

probabilidade de erro. 
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Em trabalho realizado por Mantovani (2015) comparando 

diferentes modelos de sistema de distribuição de sementes, entre estes o 

pneumático, mostra que não são observadas diferenças significativas quanto 

a profundidade de semeadura nestes sistemas. No entanto, o incremento da 

velocidade de semeadura pode provocar uma diminuição da profundidade da 

semente no solo (KARAYEL, 2009). Esta diminuição ou irregularidade na PS 

em semeaduras realizadas com maior velocidade pode ser atribuída ao maior 

trabalho vertical da linha de semeadura da máquina, acarretando uma 

deposição da semente em diferentes profundidades na extensão da linha de 

semeadura. Neste trabalho, utilizou-se uma velocidade constante de 5,0 kmh-

1, para que não houvesse interferência deste fator na distribuição das 

sementes, conforme já verificado por outros autores (MADALOZ et al., 2004; 

TROGELLO et al., 2014). 

Özmerzi et al. (2002) estudando a influência da profundidade de 

semeadura na precisão da uniformidade de distribuição, com dois sistemas 

pneumáticos de distribuição de sementes, concluíram que a melhor 

profundidade de semeadura para se estudar a distribuição de plantas foi de 

6,0 cm. Assim, apesar de ter ocorrido diferença estatística na profundidade 

quanto a peneira, as médias de profundidade ficaram dentro do desejado, não 

influenciando as avaliações de distribuição. 

 

4.2.8 População Inicial de Plantas 

 

A população inicial de plantas em função das pressões de vácuo 

estudadas, não foram significativas, apresentando valor médio 67.739 plantas 

ha-1 (Figura 17). No entanto, houve efeito significativo para o fator peneiras 

(p≤0,01) (Tabela 11). 
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Figura 17 – Valores médios da população inicial de plantas de milho em função de 

diferentes pressões de vácuo. UTFPR, Pato Branco - PR, 2018. 

 

 

Apesar de ter ocorrido diferença significativa nos valores de 

população inicial de plantas, foram utilizadas no experimento lotes de peneiras 

com mesmo percentual de germinação. Segundo Trogello et al. (2012), em 

estudo com 14 diferentes peneiras do mesmo híbrido (SG6302), concluíram 

que, a percentagem de germinação de sementes não foi afetada pelos 

diferentes tamanhos e formatos. 

 

 

Tabela 11 – Valores médios população inicial de plantas de milho para as 

diferentes peneiras estudadas. UTFPR, Pato Branco - PR, 2018. 

Peneiras 
Pop Inicial 

(Plantas ha-1) 

C1 68.416 ab 

C4 70.500 a 

R1 65.333 b 

R4 66.708 ab 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente a 1% de 

probabilidade de erro. 

 

Conforme discutido no índice de espaçamentos falhos, as 
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sementes de maior tamanho C1 e R4 necessitam de uma maior força de 

retenção no orifício do disco dosador, caso contrário podem ocorrer problemas 

de perca da semente do orifício, resultando em falhas de plantio. As falhas de 

plantio, por sua vez, resultam num menor número de plantas emergidas num 

determinado espaço, e por conseguinte, uma menor população de plantas. 

Mahl et al. (2008) comparando dois tipos de dosadores de 

sementes, na cultura de milho, observaram que o dosador pneumático 

apresentou maior valor de população inicial e final de plantas em relação ao 

dosador mecânico de disco horizontal. Estes maiores valores de população de 

plantas foram relacionados aos valores de falhas obtidos, sendo de 30,25% no 

dosador mecânico e 18,17% no dosador pneumático. Arredondo et al. (2006), 

trabalhando com semeadora pneumática em dois níveis de pressão de vácuo 

(-1.241,4 e -1.738,0 Pa, equivalente a 4,98 e 6,97 pol H2O-1, respectivamente), 

para soja, milho e sorgo, concluíram que os níveis de pressão não afetaram a 

germinação das sementes e o vigor das plântulas. 

 

 

4.3 AVALIAÇÕES FINAIS E PRODUTIVIDADE 

 

4.3.1 População Final de Plantas 

 

Para a população final de plantas (Figura 18), houve interação 

significativa entre as diferentes peneiras e pressões de vácuo estudadas, no 

entanto, somente a peneira C1 apresentou modelo estatístico significativo. A 

peneira C1 possui tamanho e PMS maiores que as demais peneiras, o que 

exige uma pressão de serviço maior para a retenção da mesma no disco 

dosador. Desta forma, a pressão menor resulta em maiores índices de falhas 

de plantio, e por sua vez, menores populações de plantas. 
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Figura 18 – Valores médios da população final de plantas de milho em função de 

diferentes pressões de vácuo. UTFPR, Pato Branco - PR, 2018. 

 

 

4.3.2 Plantas Dominadas  

 

A porcentagem de plantas dominadas não foi influenciada tanto 

pelas pressões de vácuo (Figura 18), com valor médio de 8,25%, quanto para 

diferentes peneiras (Tabela 12). 

A irregularidade na distribuição espacial nas linhas pode reduzir 

a eficiência de aproveitamento de água, luz e nutrientes da comunidade, 

aumentando o número de plantas com desenvolvimento fenológico retardado, 

colmos frágeis, que se apresentam dominadas na lavoura, produzindo espigas 

pequenas (SANGOI et al., 2012). 
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Figura 19 – Valores médios da porcentagem de plantas dominadas de milho em função 

de diferentes pressões de vácuo. UTFPR, Pato Branco - PR, 2018. 

 

 

Tabela 12 – Valores médios de percentual de plantas dominadas para as 

diferentes peneiras estudadas. UTFPR, Pato Branco, 2018. 

Peneiras Plantas Dominadas 

C1 6,60ns 

C4 8,98ns 

R1 8,63ns 

R4 8,77ns 

* ns : não significativo a 5% de probabilidade de erro. 

 

 

4.3.3 Avaliação espigas 

 

Na Tabela 13 são apresentados os valores médios de número de 

fileiras por espiga, número de grãos por fileira, número de grãos por espiga e 

rendimento de grãos por espiga a 13% de umidade. O PMG obtido no 

experimento e que serviu de base para os cálculos de produtividade individual 

foi de 385,4 g. A exceção do número de fileiras por espiga, todos os demais 

parâmetros avaliados apresentaram diferença estatística. 
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Tabela 13 – Valores médios de número de fileiras por espiga, número de grãos 

por fileira, número de grãos por espiga e rendimento de grãos por espiga. 

UTFPR, Pato Branco - PR, 2018. 

Perfil de planta 
Nº de fileiras 
por espiga 

Nº de grãos 
por fileira 

Nº de grãos 
por espiga 

Rendimento de 
grãos por espiga (g) 

Esp. Normal 15,8 a 37,7 a 595,5 a 229,5 a 

Esp. Falho 15,7 a 39,0 a 613,0 a 236,3 a 

Esp. Duplo 15,8 a 33,3 b 527,3 b 203,1 b 

Plantas Dominadas 15,4 a 22,3 c 345,4 c 133,1 c 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente a 5% de probabilidade de 

erro pelo teste de Tukey. 

 

 

O número de fileiras por espiga é uma característica genética do 

híbrido, ou seja, cada híbrido de milho possui característica própria a produzir 

um determinado número de fileiras de grãos (NIELSEN, 2007). A formação das 

fileiras ocorre durante os estágios V5/V6 a V8 (STRACHAN, 2004). Neste 

período, as plantas encontram-se num porte baixo com início de formação de 

raízes nodais e a competição por recursos (água, luz e nutrientes) ainda é 

baixa. No entanto, durante a formação do número de grãos por fileiras, de V7 

a V12/V15 (STRACHAN, 2004), as plantas começam a alongar os entrenós 

(aumentando a altura) e expandindo suas folhas (aumento de área foliar). Com 

isso, intensifica a competição intraespecífica por recursos.  

A proximidade entre plantas (duplas) ou o atraso no 

desenvolvimento pode afetar a captação por recursos a planta e assim afetar 

a formação de grãos na fileira. Segundo Sangoi et al. (2010), a adequação do 

arranjo de plantas afeta diretamente a interceptação de radiação solar 

incidente, que é um dos principais fatores de definição da produtividade. Muitas 

vezes, pode-se observar que ocorreu a divisão, formação e fecundação do 

óvulo na fileira, mas por questões de falta de recursos a planta acaba 

abortando os grãos da ponta da espiga.  

O número de grãos por fileira, a produção de grãos por espiga e, 

por conseguinte, o rendimento de grãos por espiga foram comprometidos 

quando na distribuição horizontal na linha ocorreu formação de duplas ou a 

planta apresentou um desenvolvimento inicial lento, resultando em uma planta 
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dominada. 

As espigas oriundas de plantas de espaçamentos duplos (Figura 

20) e plantas dominadas apresentaram redução no número de grãos por 

espiga e rendimento de grãos de 11,5% e 42,0%, respectivamente, quando 

comparadas a espigas de plantas de espaçamento normal. Já, as espigas de 

espaçamentos falhos tiveram incremento no número de grãos por espiga e no 

rendimento de grãos de 3%, comparado as espigas de espaçamentos normais. 

Assim, as plantas vizinhas a uma falha de plantio irão conseguir compensar 

em apenas 6% a produtividade, ou seja, as plantas de milho não foram 

capazes de compensar falhas de plantio. 

 

 

 

Figura 20 – Distribuição de plantas: A) espaçamento duplo (seta vermelha) e normais 

(seta amarela); B) padrão de espigas - duplo (seta vermelha) e normais (seta 

amarela). UTFPR, Pato Branco – PR, 2018. 

 

 

Na Figura 21 pode-se observar a regularidade na distribuição de 

plantas, espaçamentos normais, e a uniformidade de inserção de espigas 

proporcionada pelo melhor arranjo de plantas. 
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Figura 21 – Distribuição de plantas uniforme: A) espaçamentos normais; B) regularidade 

de inserção de espigas. UTFPR, Pato Branco – PR, 2018. 

 

 

4.3.4 Produtividade de grãos (Prod) 

 

A produtividade de grãos apresentou interação significativa entre 

os fatores pressão de vácuo e peneira (p0,01). No entanto, somente para a 

peneira C1 obteve-se um modelo que se ajustou aos dados (Figura 22). 

A produtividade do milho é resultado da condição do ambiente 

proporcionado as plantas para a expressão do potencial produtivo, ou seja, a 

máxima produção de grãos por planta. Além disto, deve-se construir a lavoura 

com uma população ótima de plantas, de tal forma que, ela possa expressar 

seu potencial produtivo mas não ocorra a competição com os demais por 

recursos. Da mesma forma, populações de plantas muito abaixo do ótimo 

resultam na sub-utilização de recursos, resultando muitas vezes em 

produtividades baixas. 

Segundo Vieira Junior et al. (2006), a produtividade do milho é 

altamente dependente da população final de plantas. Além da correta 

população de plantas, o correto arranjo espacial ente elas, ou seja, a correta 

distribuição das plantas na área (HÖRBE et al., 2016) é fundamental para altos 

rendimentos. O correto arranjo espacial promove o melhor aproveitamento da 

radiação solar, capitação de água e nutrientes (CALONEGO et al., 2011). A 

utilização de densidades de plantas abaixo da ideal promove o sub-

aproveitamento da radiação solar incidente, diminuindo o rendimento da 

cultura. Além disto, o uso de baixa densidade aumenta a competição com 
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plantas daninhas (SCHIMITT, 2014). 

 

 

 

Figura 22 - Valores médios da produtividade de grãos de milho em função de diferentes 

pressões de vácuo. UTFPR, Pato Branco - PR, 2018. 

 

 

A grande dependência da população de plantas para alcançar 

altos rendimentos está associada ao fato de que, diferentemente de outras 

espécies da família Poáceae, o milho não possui um mecanismo de 

compensação de espaços eficiente em baixas densidades (SILVA et al., 2003). 

Assim, além do correto ajuste da população de plantas, a uniformidade de 

distribuição de plantas deve ser a melhor possível. 

No experimento pode-se observar que, as peneiras de maior 

tamanho necessitam de maior pressão de vácuo para permanecerem aderidas 

ao disco dosador, até o momento de sua liberação. A peneira C1, além de 

possuir um PMS mais elevado (333,8g), possui menor espessura (4,80 mm) 

que as peneiras redondas (R1 e R4) estudadas, isto pode acarretar uma perca 

do poder de sucção da semente ao disco quanto esta estiver mal alocada no 

orifício, resultando em falhas de plantio. Isto, pode ser confirmado no momento 
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pré-colheita através da avaliação de população final de plantas (Figura 22), 

onde observou-se que a peneira C1 apresentou os menores valores de 

população final de plantas quando semeada a pressões menores. 

Dentre os componentes de rendimento, a população de plantas 

é fundamental pois influência diretamente a produção do número de espigas 

por área e, por sua vez, o número de grãos por área (SILVA et al., 2006). Ao 

longo dos anos vários trabalhos têm demonstrado a importância da população 

final de plantas no rendimento do milho (MEROTTO JUNIOR et al., 1999; 

CALONEGO et al., 2011; SCHIMITT, 2014; SANGOI et al, 2010; 

MUNDSTOCK & SILVA, 2005). Uma vez que, falhas de plantio não são 

compensadas em sua totalidade pelas plantas vizinhas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

A diminuição da pressão de vácuo resultou no aumento do 

Desvio Padrão (DP), ou seja, maior dispersão dos valores de distância entre 

plantas em relação a média.  

Para a peneira C4, pressões de vácuo mais elevadas podem 

resultar na retenção de duas sementes no mesmo orifício do disco dosador, 

resultando em espaçamentos duplos. Por sua vez, pressões de vácuo mais 

baixas não conseguem assegurar a retenção de sementes de peneira maior 

ao disco dosador, resultando em falhas de plantio. 

O rendimento de grãos por planta é influenciado pela qualidade 

de distribuição longitudinal entre plantas. O desenvolvimento de plantas muito 

próximas (duplas) resultou na redução do número de grãos por espiga e, por 

seguinte, no rendimento individual por planta. As plantas vizinhas as falhas de 

plantio tentem a produzir mais grãos por espiga que as espigas de 

espaçamentos normais. No entanto, não ocorre a compensação por completo 

do rendimento proveniente da falta da planta. 

A peneira C1 apresentou a maior relação de dependência da 

correta regulagem da pressão de vácuo para o rendimento de grãos. A baixa 

pressão de vácuo resultou em falhas de plantio que, por sua vez, reduziu a 

população final de plantas, componente de rendimento fundamental para altas 

produtividades. 

  



 

 

68 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Há busca constante no incremento do rendimento das culturas 

agrícolas. A cultura do milho, tem apresentado ao longo dos anos, alta resposta 

a melhoria do manejo, o desenvolvimento de novos híbridos e biotecnologias. 

Atualmente, busca-se alternativas para explorar melhor o elevado potencial 

produtivo presente em cada semente, mas que apresentem baixo custo ao 

produtor. Neste sentido, a correta implementação da lavoura é o ponto de 

partida à altos patamares produtivos. 

Hoje, temos disponíveis semeadoras equipadas com os mais 

modernos equipamentos eletrônicos. Mas, mesmo estes podem apresentar 

problemas quando mal regulados. O correto ajuste da pressão de vácuo com 

o tipo de peneira da semente utilizada é primordial para a correta distribuição 

de sementes, sempre objetivando a máxima uniformidade possível. Esta ação 

é importante para que cada semente possa originar plantas produtivas e, de 

alta produção de grãos por espiga. 

Vários métodos de avaliação da distribuição de plantas foram 

trabalhados. As avaliações feitas através do DP, CV e uniformidade média de 

distribuição de plantas, ajudam a estimar se foi alcançada uma boa qualidade 

de distribuição. No entanto, através destes métodos não conseguimos 

esclarecer qual o tipo do problema (duplas ou falhas de plantio). Assim, a 

avaliação através do método da regularidade da distribuição longitudinal, 

proposto por Kurachi (1989), mostrou ser de fácil aplicação e mais eficiente na 

detecção do tipo de problema apresentado. 

Os resultados obtidos neste trabalho demonstram que a correta 

implementação da lavoura, através da melhoria da qualidade de distribuição 

de plantas, é fundamental na busca por elevados patamares de produtividade. 

Podemos considerar uma tecnologia de “custo zero”, pois depende 

principalmente da correta regulagem do conjunto semeadora-adubadora e da 

execução da operação de semeadura a velocidade compatível ao 

equipamento e condições do terreno. 

  



 

 

69 

7 REFERÊNCIAS 

 

 

ABIMILHO (Associação Brasileira das Industrias de Milho): Estatísticas – oferta 

e demanda de milho Brasil - 2018. Disponível em: 

http://www.abimilho.com.br/estatisticas. Acessado em: 18 de Fev. 2018. 

 

 

ALMEIDA, Milton Luiz de; MEROTTO JUNIOR, Aldo; SANGOI, Luís; ENDER, 

Márcio; GUIDOLIN, Altamir Frederico. Incremento na densidade de plantas: 

uma alternativa para aumentar o rendimento de grãos de milho em regiões de 

curta estação estival de crescimento. Ciência Rural, Santa Maria, v. 30, n. 

1, p. 23-29, mar. 2000. 

 

 

ANDRADE, Fernando H.; ABBATE, Pablo E. Response of maize and soybean 

to variability in stand uniformity. Agronomy Journal, v. 97, p. 1263 – 1269, 

2005. 

 

 

ARREDONDO H., Soledad Sofía; HERRERA G., Óscar; Efecto de la velocidad 

de avance y de la succión de una sembradora neumática en la dosificación y 

germinación de semillas. Acta Agronómica, vol. 55, n. 3, p. 39-46, 2006. 

 

 

BALBINOT JUNIOR, Alvadi Antônio; FLECK, Nilson Gilberto. Manejo de 

plantas daninhas na cultura de milho em função do arranjo espacial de plantas 

e características dos genótipos. Ciência Rural, v. 34, n. 06, p. 245-252, 2004. 

 

 

BARUT, Z.B. Determination of the optimum working parameters of a precision 

vacuum seeder. 1996. Tese. University of Cukurova, Adana, Turkey, 1996. 

 

Bender, Ross R.; Haegele, Jason W.; Ruffo, Matias L.; Below, Fred E.; Nutrient 

http://www.abimilho.com.br/estatisticas


 

 

70 

Uptake, Partitioning, and Remobilization in Modern, Transgenic Insect-

Protected Maize Hybrids. Agronomy Journal, v. 5, n. 1, p. 161 – 170, 2013. 

 

BERNARDON, Tatiane. Componentes da produtividade de grãos de milho 

(Zea mays L.), visando obter parâmetros para a agricultura de precisão. 2005. 

95 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia da Geoinformação) – Universidade 

Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2005. 

 

 

BOZDOGAN, Ali Musa. Seeding uniformity for vacuum precision seeders. 

Scientia Agricola, v.65, n.3, p.318-322, 2008. 

 

 

CALONEGO, J. C.; POLETO, L. C.; DOMINGUES, F. N.; TIRITAN, C. S. 

Produtividade e crescimento de milho em diferentes arranjos de plantas. 

Agrarian, v. 4, p. 84 - 90, 2011. 

 

 

CARLSON, Gregg; DOERGE, Tom; CLAY, David; Site specific management 

guidilines: Estimating corn yield losses from unevenly spaced planting. SSMG-

37, Potash and Phosphate Institute. Disponível em: 

http://nue.okstate.edu/CORN/Corn_YieldLoss.pdf . Acessado em: 28 de jan. 

2018. 

 

 

CLIMATE-DATA. Verê. Disponível em: http://pt.climate-

data.org/location/313231/. Acessado em: 22 mai. 2016. 

 

 

CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da 

safra brasileira de grãos - 5º Levantamento de Safra 2017/18, v. 5, 

fevereiro 2018. Disponível em: 

http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/18_02_08_17_09_36_fe

vereiro_2018.pdf . Acessado em: 18 fev. 2018. 

http://nue.okstate.edu/CORN/Corn_YieldLoss.pdf
http://pt.climate-data.org/location/313231/
http://pt.climate-data.org/location/313231/
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/18_02_08_17_09_36_fevereiro_2018.pdf
http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/18_02_08_17_09_36_fevereiro_2018.pdf


 

 

71 

 

 

DELAFOSSE, R.M. Máquinas sembradoras de grano gruesso. Santiago, Chile: 

FAO, p. 48, 1986. 

 

 

DIAS, Vilnei de Oliveira.; ALONÇO, Airton dos Santos; BAUMHARDT, Ulisses 

Benedetti; BONOTTO, Gustavo José. Distribuição de sementes de milho e soja 

em função da velocidade e densidade de semeadura. Ciência Rural, v.39, 

p.1.721-1.728, 2009. 

 

 

DOERGE, T.; HALL, T.; GARDNER, D.. New research confirms benefits of 

improved plant spacing in corn. Crop Insights 12(2):1-5, 2002. Disponível em: 

https://www.pioneer.com/home/site/us/agronomy/planting-outcome-effects . 

Acessado em: 28 de jan. 2018. 

 

 

EMBRAPA, Sistemas de produção – Cultivo do Milho: Plantio. Disponível em: 

https://www.spo.cnptia.embrapa.br/conteudo?p_p_id=conteudoportlet_WAR_

sistemasdeproducaolf6_1ga1ceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p

_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-

76293187_sistemaProducaoId=7905&p_r_p_-996514994_topicoId=1309. 

Acessado em: em 28 de jan. 2018. 

 

 

EMBRAPA. Levantamento de conhecimento dos solos do Paraná. 

Disponível em: 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/339505/16/MI511.pdf. 

Acessado em: 30 jul. e 2016. 

 

 

FEY, E.; SANTOS, S.R.; FEY, A. Influência da velocidade de semeadura sobre 

a produtividade de milho (Zea mays L.). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

https://www.pioneer.com/home/site/us/agronomy/planting-outcome-effects
https://www.spo.cnptia.embrapa.br/conteudo?p_p_id=conteudoportlet_WAR_sistemasdeproducaolf6_1ga1ceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-76293187_sistemaProducaoId=7905&p_r_p_-996514994_topicoId=13
https://www.spo.cnptia.embrapa.br/conteudo?p_p_id=conteudoportlet_WAR_sistemasdeproducaolf6_1ga1ceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-76293187_sistemaProducaoId=7905&p_r_p_-996514994_topicoId=13
https://www.spo.cnptia.embrapa.br/conteudo?p_p_id=conteudoportlet_WAR_sistemasdeproducaolf6_1ga1ceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-76293187_sistemaProducaoId=7905&p_r_p_-996514994_topicoId=13
https://www.spo.cnptia.embrapa.br/conteudo?p_p_id=conteudoportlet_WAR_sistemasdeproducaolf6_1ga1ceportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-76293187_sistemaProducaoId=7905&p_r_p_-996514994_topicoId=13
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/339505/16/MI511.pdf


 

 

72 

ENGENHARIA AGRÍCOLA, 29., 2000, Fortaleza. Anais... Fortaleza: 

Sociedade Brasileira de Engenharia Agrícola, 2000. 1 CDROM. 

 

 

FIESP. Informativo DEAGRO: Safra mundial de milho 2017/18 - 9º 

Levantamento do USDA. Janeiro 2018. Disponível em: 

http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/safra-mundial-de-

milho-2/ Acessado em: 18 fev. 2018. 

 

 

GARCIA,  Luiz C.; JASPER, Roberto; JASPER, Mônica; FORNARI, Allison J.; 

BLUM, Julius. Influência da velocidade de deslocamento na semeadura do 

milho. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v.26, n.2, p.520-527, 2006. 

 

 

GARCIA, João Carlos; MATTOSO, Marcos Joaquim; DUARTE, Jason de 

Oliveira; CRUZ, José Carlos; Aspectos econômicos da produção e utilização 

do milho. Circular Técnica 74. Embrapa. 12p. 2006. 

 

 

GUARELLA, P.; PELLERANO, A.; PASCUZZI, S. Experimental and theoretical 

performance of a vacuum seeder nozzle for vegetable seeds. Journal of 

Agricultural Engineering Research, London. v. 64, p.29-36, 1996. 

 

 

Hörbe, Tiago A. N.; Amado, Telmo J. C.; Reimche, Geovane B.; Schwalbert, 

Raí A.; Santi, Antônio L.; Nienow, Cristian; Optimization of Within-Row Plant 

Spacing Increases Nutritional Status and Corn Yield: A Comparative Study. 

Agronomy Journal, v. 108, n. 5, p. 1962-1971, 2016. 
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