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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a eficiência de duas semeadoras adubadoras com 

sistemas de distribuição de sementes pneumática e disco alveolado em diferentes velocidades 

de plantio e sua interferência na produtividade de grãos na cultura da soja. A cultura da soja 

foi implantada na cidade de Jesuítas-PR que apresenta clima subtropical úmido e solo 

classificado como Latossolo Vermelho eutroférrico. Para semeadura utilizou-se uma 

semeadora adubadora pneumática da Marca John Deere, modelo 1113, com 13 linhas de 

semeadura e espaçamento de 0,45 m entre linha com regulagem para distribuição de 13 

sementes por metro linear e outra semeadora com sistema mecânico do tipo disco alveolado 

horizontal da marca Tatu Marchesan modelo PST4, equipada com 9 linhas de semeadura com 

espaçamento entre si de 0,45m. Os tratamentos foram realizados em parcelas com 12 metros 

de comprimento por 3,6metros de largura, sendo utilizadas somente as 7 linhas centrais para 

verificação de dados. Foram testadas 4 velocidades de plantio (4, 6, 8 e 10 km.h-1), 

consistindo os tratamentos, que foram distribuídos no Delineamento em Blocos Casualizados 

em arranjo fatorial 4x2. Os resultados foram significativos entre os tratamentos a 5% de 

significância pelo teste de F para à análise de variância de produtividade, na análise de 

regressão para as velocidades testadas também foram significativas, já para o teste de tukey 

para as modalidades de distribuição não houve diferenças. A velocidade com maior média de 

produção entre as duas semeadoras foi de 6 km h-1  

 

Palavras-chave: Eficiência, produtividade, pneumática, alveolado. 

 

 

EVALUATION OF SEEDER PERFORMANCE IN DIFFERENT PLANTING SPEEDS 

IN SOY CULTURE 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to evaluate the efficiency of two fertilizer sowing machines with 

pneumatic seed distribution and honeycomb at different planting speeds and their interference 

on grain yield in soybean crop. The soybean crop was implanted in the city of Jesuítas-PR 

which has humid subtropical climate and soil classified as Eutroferric Red Latosol. For 

sowing, a John Deere Model 1113 pneumatic fertilizer sowing machine was used, with 13 

sowing lines and 0.45 m spacing between rows with regulation for the distribution of 13 seeds 

per linear meter and another seeder with mechanical disc type system. Tatu Marchesan model 

PST4 horizontal honeycomb, equipped with 9 sowing lines with 0.45 m spacing. The 



 
 

treatments were performed in plots 12 meters long and 3.6 meters wide, using only the 7 

central lines for data verification. Four planting velocities (4, 6, 8 and 10 km.h-1) were tested, 

consisting of the treatments, which were distributed in a randomized block design in a 4x2 

factorial arrangement. The results were significant between treatments at 5% of significance 

by the F test for productivity variance analysis, in the regression analysis for the tested speeds 

were also significant, while for the tukey test for the distribution modalities there were no 

differences. The highest average production speed between the two sowing machines was 6 

km h-1. 

 

Keywords: Efficiency, productivity, pneumatic, honeycomb. 
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INTRODUÇÃO  

 

Umas das culturas de maior relevância econômica hoje é a soja [Glycine Max (L.) 

Merrill], a produção Brasileira na safra 2018/19 atingiu 115 milhões de toneladas. Houve um 

acréscimo na safra 2018 de 2,1% de área cultivada, o que contribuiu para o aprimoramento de 

tecnologias, cultivares mais produtivas e consequente o aumento da produção (CONAB, 

2019). 

Segundo a CONAB (2018), nas safras 2016/17 houve um acréscimo na produção de 

3,7% em área plantada de soja, excedendo de 33.909,4 mil hectares para 35.151,4 mil 

hectares. O aumento no paraná foi de 4,1% em relação à safra anterior, e se não tivesse 

ocorrido o excesso de chuvas, as baixas temperaturas na fase de desenvolvimento vegetativo e 

a falta de luz, poderia ter sido mais favorável. 

A função das semeadoras adubadoras são realizar desde o corte da palhada à abertura 

de sulcos, dosagem da distribuição de sementes, distribuição das sementes nos sulcos, 

cobertura das sementes depositadas, fixação em torno das sementes da camada de solo e 

aplicação, dosagem e incorporação dos fertilizantes (Adaptado de KLEIN et al., 2008).  

A disposição homogênea das sementes no solo de acordo com Pinheiro Neto et al., 

(2008), tem sido determinada como uma das formas de acréscimo da produtividade de 

determinadas culturas.  E a velocidade de deslocamento do equipamento é uma característica 

muito importante para afirmar estabilidade. 

Um índice superior de falhas ocorre em equipamentos com mecanismos alveolados em 

altas velocidades periféricas dos discos dosadores, visto que é menor o tempo disponível para 

as sementes ocuparem os alvéolos.  

Quanto maior o diâmetro do disco, menor será a sua velocidade periférica e assim 

sendo o alvéolo terá um maior tempo para capturar a semente (RUBENS SIQUEIRA, 2008). 

Comparando as duas semeadoras, de disco alveolado e pneumática, quando há um 

aumento da velocidade de trabalho, nota-se que os resultados obtidos pela semeadora 

pneumática foram superiores aos resultados apresentados pela semeadora de discos 

alveolados.  

No que diz respeito aos espaçamentos múltiplos e aceitáveis, a distribuição 

longitudinal de sementes constata ser superior no sistema pneumático comparado ao sistema 

de discos alveolados horizontais (JASPER et al., 2011).  

O ajuste ideal da semeadora-adubadora tem extrema relevância, pois as fundamentais 

causas do aumento dos espaçamentos múltiplos são: disco ou anel inadequado para o tamanho 
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(peneira) das sementes do híbrido, falta ou excesso de grafite no sistema dosador com disco 

alveolado horizontal, pressão inadequada do sistema nos dosadores com sistema pneumático, 

fechamento do sulco e até mesmo umidade do solo impropria (Weirich-Neto et al., 2015). 

Segundo Mialhe (2012), as principais vantagens dos dosadores pneumáticos é a 

ausência provocada por danos no decorrer do procedimento de dosagem e à precisão na 

dosagem de sementes. Relata ainda que há uma maior eficiência em relação ao espaçamento 

entre as sementes. 

Segundo a Cruz et al (2011), consideramos a velocidade mais adequada aquela que 

proporciona a uniforme distribuição da semente e do adubo, de acordo com as exigências da 

cultura em relação a quantidade e profundidade. Portanto isto depende de diversas condições 

como tipo de mecanismo dosador de sementes, componentes de controle de profundidade de 

semeadura, condições de solo para a semeadura, a qual não se deve alterar a regulagem com o 

aumento ou redução da velocidade de operação. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência produtiva das semeadoras adubadoras 

pneumática e sistemas alveolado em diferentes velocidades de plantio e influência na cultura 

da soja. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A cultura da soja foi implantada em uma propriedade localizada na cidade de Jesuítas 

– PR, situado a Latitude 24º 18’ sul, Longitude 53º 19’ oeste, a uma altitude média de 466 

metros e clima Cfa (subtropical úmido), de acordo com a classificação Koeppen.  

O solo da área foi classificado como Latossolo Vermelho eutroférrico, conforme o 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SANTOS et al.,2013). O plantio foi realizado de 

modo direto, onde a cultura é implantada diretamente sob a palhada da última cultura essa 

sendo de milho (Zea mays). 

Para realizar a semeadura foram utilizadas duas semeadoras sendo uma pneumática da 

marca John Deere®, modelo 1113, equipada com 13 linhas de semeadura com espaçamento 

entre si de 0,45 m, utilizando pneus 7.00 X 16 – 10L, tendo capacidade de reservatório de 

adubo 1485 L e sementes 870 L, disco com 90 orifícios, disco de corte liso com 20” de 

diâmetro, mecanismo de abertura do sulco de semente com disco duplo desencontrados de 

18” de diâmetro, tracionada por trator Case®, modelo Puma-215 4x4 com 213 cv de potência 

no motor e a outra com sistema mecânico do tipo disco alveolado horizontal da marca Tatu 
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Marchesan® modelo PST4, equipada com 9 linhas de semeadura com espaçamento entre si de 

0,45m, utilizando pneus 7.00 X 16 – 10L, tendo capacidade de reservatório de adubo 1300 L e 

sementes 450 L, disco com 45 orifícios de 7,5 mm, disco de corte liso com 20” de diâmetro, 

mecanismo de abertura do sulco de semente com disco duplo desencontrados de 18” de 

diâmetro, tracionada com trator John Deere®, modelo 6605 4x4, com 121 cv de potência no 

motor. 

Ambas semeadoras foram reguladas para 310 kg.ha-1 de adubação, e distribuição das 

sementes em profundidade de 0,04 m. O fechamento do sulco das semeadoras foi do tipo roda 

dupla angulada em “V” de 12” de diâmetro. 

Foram reguladas ainda para semear 13 sementes por metro linear, sendo 

aproximadamente 245 mil sementes por hectare, do cultivar Brasmax Garra TMG 7062 IPRO, 

possuindo germinação de 92% e pureza de 97%. 

Os tratamentos foram realizados em parcelas com 12 metros de comprimento por 3,6 

metros de largura, sendo utilizadas somente as 7 linhas centrais para coleta de dados, sendo as 

outras linhas utilizadas como bordadura. 

Foram testadas 4 velocidades de plantio 4, 6, 8 e 10 km.h-1, consistindo os 

tratamentos, que foram distribuídos no Delineamento em Blocos Casualizados em arranjo 

fatorial 4x2. A semeadura foi realizada lado a lado entre as semeadoras para cada uma das 

velocidades de plantio, sendo realizadas as devidas marcações. 

Os dados de produtividade foram analisados estatisticamente programa SISVAR para 

verificar a significância dos tratamentos à 5% de probabilidade pelo teste F da ANAVA e 

submetidos a análise de regressão e teste de Tukey.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

A análise de variância para produtividade indicou diferenças significativas entre os 

tratamentos a 5% de significância pelo teste de F. Observou-se diferenças significativas na 

análise de regressão para as velocidades testadas e realizando o teste de Tukey para as 

modalidades de distribuição não houve diferenças (Tabela 1). 

Na velocidade de 6 km.h-1 a semeadora pneumática obteve maior produção enquanto 

que a de disco alveolado a maior produção foi na velocidade de 10 km.h-1.  

Esses resultados corrobora os encontrados por Anghinoni (2019), que avaliou em seu 

trabalho os mecanismos dosadores de semente e velocidades de deslocamento do trator 
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semeadora na cultura do milho, e os resultados mostram maiores produtividade no dosador 

pneumático na velocidade de 9 km.h-1 enquanto que no dosador mecânico a maior produção 

ocorreu nas velocidades de 5 e 7 km.h-1. 

 

Tabela 1 – Análise de variância expresso pelo Teste de F em relação a produção. 

Paramêtro Pr>FC

Velocidade 0,0000*

Semeadora 0,0795 ns

Velocidade x Semeadora 0,0000*

Teste de Regressão cúbica 0,0000*

Legenda: * Significativo a 5% de probabilidade pelo teste de F. 

ns Não Significativo. 
 

 

Na velocidade de 6 km.h-1 ocorreu a maior produção, a partir desta velocidade a 

produção começa cair (Figura 1). 

Jasper et al (2011), em seu trabalho avaliou a influência da velocidade da semeadura 

na soja com os dosadores de disco alveolado horizontal e pneumático e concluiu que os 

componentes de rendimento não se alteraram com o aumento da velocidade de semeadura até 

12 km.ha-1 para ambos sistemas dosadores de distribuição de sementes. 

Bertelli et al (2016) relata que em seu trabalho de desempenho da plantabilidade de 

semeadoras na cultura da soja a porcentagem de espaçamentos aceitáveis diminui e os 

espaçamento falhos aumentam conforme ocorre o aumento da velocidade  

Para Reynaldo et al. (2016) em seu trabalho avalia a influência da velocidade de 

deslocamento na semeadura da soja em relação à qualidade de distribuição longitudinal e à 

produtividade, ele afirma também que a produção diminui com o aumento da velocidade de 

plantio, algumas das causas segundo Jasper et al (2011) e Bertelli et al (2016) que ocasionam 

esta redução é a má distribuição de sementes, falhas na regulagem, profundidade de plantio, 

falhas nos espaçamentos entre plantas.  
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Figura 1 – Gráfico da produção média de soja com uso de semeadoras de Disco Alveolado e 

Pneumática em diferentes velocidades de plantio. 

 

Apesar da tendência geral de redução da produtividade com o aumento da velocidade 

de plantio a produção se mostrou crescente quando a semeadura foi realizada a partir de 8 

km.h-1 utilizando a semeadora de Disco Alveolado (Tabela 2), no entanto as velocidades de 8 

e 10 km.h-1 não diferiram entre si pelo teste de Tukey a 5%, assim como as velocidade de 4 e 6   

km.h-1. 

No trabalho de Furlani (2010), onde seu objetivo foi avaliar o manejo da cobertura na 

cultura do milheto e as diferentes velocidades de deslocamento na cultura da soja, os 

resultados encontrados por ele afirma o encontrado no presente trabalho, que mesmo com a 

variação da velocidade em 4, 5 e 6 km.h-1, as médias da produção não diferiram entre si.  

O trabalho apresentado por Jasper et al (2011) teve o objetivo de avaliar a influência 

da velocidade da semeadura na cultura da soja, com sistemas dosadores de disco alveolado e 

pneumático, também afirmam os encontrados neste experimento onde a sua produção é 

crescente somente a partir de 10 km.h-1. 

Já a Semeadora Pneumática, as velocidades que contribuíram para maior produção 

foram abaixo de 6 km.h-1 com 19,31 Kg por parcela e 4 km.h-1 com 18,67 Kg por parcela, 

ambas as velocidades diferiram entre si pelo teste de Tukey à 5%. As velocidades de 8 e 10 

km.h-1 não mostraram diferenças significativas neste teste, pois com o aumento da velocidade 

pode ter ocasionado falhas e perdas no plantio.  



10 

 

Ainda segundo Mello et al. (2001), a semeadora que apresenta melhor desempenho 

trabalhando em diferentes velocidades de deslocamento é com mecanismo dosador 

pneumático.  

Os resultados obtidos com a semeadora pneumática, se assemelham aos encontrados 

por Junior et al (2014), o objetivo do seu trabalho foi avaliar o efeito da velocidade do 

conjunto trator semeadora na cultura da soja, na qual a maior produção identificada foi 

velocidade de 6 km.h-1. 

A eficiência das diferentes semeadoras foi verificada pela medição da produção de 

soja nas velocidades testadas obtendo a apresentação que; a produção não sofre influência 

direta das diferentes modalidades de distribuição de semente, porém a semeadora de disco 

alveolado proporcionou maior produção em maiores velocidades, sendo 18,53 e 18,4 kg por 

parcela nas velocidades de 10 e 8 km.h-1 respectivamente. A semeadora com distribuição 

pneumática, inversamente à semeadora de disco alveolado, resultou em maior produção em 

velocidades reduzidas, 19,31 e 18,67 kg por parcela à 6 e 4 km.h-1 nesta ordem. 

 

Tabela 2 – Produção média de soja em diferentes semeadoras sendo de Disco Alveolado e 

Pneumática, respectivamente, em diferentes velocidades pelo teste de Tukey em 5% de 

significância. 

 

Tratamentos (Km/h) Médias (Kg/Parcela) Tratamentos (Km/h) Médias (Kg/Parcela)

10 18,53a 6 19,31a

8 18,4a 4 18,67b

4 18,02b 10 17,72c

6 17,97b 8 17,56c

Semeadora de Disco Alveolado Semeadora de Pneumática

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do estudo realizado e qualificado fica pontuado que: quando comparadas, as 

duas semeadoras no plantio da cultura da soja não apresentaram diferença significativa. 

Porém quando avaliadas separadamente, as velocidades utilizadas, a que obteve maior 

produtividade foi a de 6 km h-1, confeccionando a maior média de produção entre as duas 

semeadoras.  
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