
Cuidados básicos na implantação da semeadura do milho safrinha

Wagner de Paula Gusmão dos Anjos

Coord. Desenvolvimento de Produto.

Figura 1

 

 

  

 

 

 

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
Sementes Fertilizantes Defensivos

Tabela 1 

Soja          Milho           Feijão

Percentual do custo de produção

Importância

O ponto de partida para obter sucesso no 

manejo de qualquer cultura é a semeadura ou 

plantio. Ambas são operações extremamente 

delicadas que não permitem erros. A atenção 

durante todas as fases destas operações é de 

extrema importância e erros cometidos durante 

o processo de semeadura poderão interferir 

negativamente na produtividade, principalmen-

te semeadura de culturas de verão e milho 

safrinha, que possuem altos investimentos em 

insumos conforme demonstra a figura 1.

Entre os fatores que mais afetam o processo de 

germinação e emergência das plântulas pode se 

destacar: viabilidade da semente, tempera-

tura do solo, disponibilidade de umidade no 

solo, disponibilidade de ar no solo, resis-

tência do solo, salinização do fertilizante e 

danos mecânicos ocasionados pelo meca-

nismo distribuidor.

A semeadura marca o início de uma nova safra, 

se ela for satisfatória a lavoura começa com todo 

o potencial, mas se cometermos erros 

estaremos, desde o início, limitando o poten-

cial produtivo da cultura, conforme demonstra 

a tabela abaixo.

Veja na tabela os percentuais médios de perda, 

com cada fase do processo de semeadura, e qual 

o impacto que estas atividades podem ter no 

estabelecimento da lavoura e na produtividade 

final.

Características a serem observadas no 

momento da semeadura

As condições em que a semeadura pode ser 

realizada são variáveis, em função das 

características do talhão e do clima, devendo-se 

levar em consideração o fator primordial, que é a 

umidade do solo em relação às características 

físicas do mesmo.

Potencial produtivo: 8 -1.000 Kg.ha

Condições desfavoráveis Perdas Potencial

Manejo da área 11,880

Manutenção da semeadora

  

11.642

População de plantas inicial
  

10,711

Mecanismo distribuidor da semente  10,389

Mecanismo distribuidor de fertilizante

 

9,974

Profundidade de semeadura 9,774

Velocidade de semeadura 9,286

Perdas: 2059 Kg (34,3 sacos)
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2%

8%

3%

4%
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Perdas no potencial produtivo durante a semeadura
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A umidade do solo e da palha variam de acordo 

com a precipitação (chuva) antes da 

semeadura, quantidade de orvalho durante a 

noite, umidade do ar e presença de vento e sol 

que contribuem para secar tanto a palha como o 

solo. Outro fator a ser observado é a quantidade 

e a qualidade da palha no momento da 

operação.

Dificilmente será possível realizar a semeadura 

nas mesmas condições do início ao fim, pois 

para o mesmo talhão a umidade varia em função 

do horário do dia e, caso ocorra uma chuva 

durante a semeadura, ocorrerão grandes 

alterações na umidade.

Por isso, é necessário ter um bom conhecimento 

das possibilidades de ajustes das semeadoras e 

realizá-los ao longo do dia durante todo o 

plantio.

A palha da cultura anterior deve estar seca e 

quebradiça, devendo ser respeitado um 

período mínimo de 30 a 40 dias entre a 

dessecação e a semeadura. A pior condição 

para semeadura ocorre quando a palha se 

encontra como uma "borracha", nem úmida nem 

seca o que torna o corte pelos discos muito 

difícil, causando "embuchamento" da semea-

dora ou envelopamento da semente no sulco. 

Quando a palha está úmida pode haver 

prob lemas com embuchamento ,  mas 

geralmente não há problemas com seu corte. 

Quando muito degradada e picada o corte é 

prejudicado e pode ocorrer o problema de 

envelopamento.

A textura do solo, característica que expressa a 

participação dos tamanhos dos grânulos na 

composição do solo tem grande efeito sobre a 

semeadura, sendo geralmente o fator que exige 

maior atenção na escolha dos mecanismos de 

corte da semeadora.

A semente é o que se denomina "estrutura de 

propagação". Ela é um dos meios pelos quais as 

plantas conseguem se multiplicar e, portanto, 

possui VIDA em seu interior. 

Conceitos básicos sobre a semente

A semente atinge sua melhor qualidade 

fisiológica no momento da maturidade, com 

máximo acúmulo de matéria seca. Ela respira e 

consome parte do seu material constituinte no 

período anterior à germinação. Por isso a 

condição de armazenagem no período que 

antecede a semeadura é essencial para 

preservar a integridade da semente. 

Nesse sentido seguem algumas reco-

mendações:

     Armazenar as sementes em galpão bem

     ventilado, sobre estrados de madeira;

     Não empilhar as sacas de sementes contra

     as paredes do galpão;

     Não armazenar semente junto com 

     fertilizantes, calcário ou agroquímicos;

     O ambiente de armazenagem deve estar 

     livre de fungos e roedores;

     Dentro do armazém a temperatura não deve

     ultrapassar 25°C e a umidade relativa não

     deve ultrapassar 70%.

Cuidados na manipulação de sementes

Todas as sementes são constituídas, no 

mínimo, por duas partes: TEGUMENTO e 

EMBRIÃO. A terceira parte, o ENDOSPERMA, 

representa a parte mais volumosa das 

sementes de gramíneas, sendo reduzido a 

poucas camadas na maioria das dico-

tiledôneas.

A germinação, e o estabelecimento das plân-

tulas no campo depende da eficiência dos 

mecanismos de defesa da semente, dire-

tamente dependentes da integridade do 

TEGUMENTO. O tegumento, também possui a 

função de proteção do EMBRIÃO que dispõe de 

todas as informações genéticas para dar 

origem a uma planta adulta. 

Danos causados ao tegumento, endosperma ou 

embrião da semente, podem inviabilizar sua 

germinação ou torná-la lenta, colocando a 

planta em risco, deixando-a mais sensível à falta 

de água, variações na temperatura, pragas e 

doenças e em desvantagem com relação às 

demais que estarão crescendo e disputando 

espaço para se desenvolverem.

Partes da semente de milho
Figura 2

Inteiro Seção transversal

Tegumento

Endosperma

Embrião
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Participação do tratamento de sementes
no custo total de insumos

Fonte: Riber KWS Sementes - Milho safrinha .

Tratamento de sementes

O tratamento de sementes é uma das operações 

com maior relação custo benefício, princi-

palmente na cultura do milho, representando 3% 

do custo de produção, com um retorno médio de 

2 a 2,5 sacos/ha no ganho de produtividade, 

justificando sua realização de forma preventiva 

para o controle de doenças e pragas conforme 

demonstra a figura 3.

O tratamento industrial de sementes apresenta 

diversos benefícios ao produtor:

Cobertura homogênea 

O cálculo da dose de produtos utilizados no 

tratamento assim como a homogeneidade de 

cobertura atingida no tratamento industrial é, na 

maioria das vezes, bem mais preciso do que o 

tratamento obtido na fazenda. Doses acima das 

doses recomendadas podem causar problemas 

na qualidade e na germinação das sementes. 

Da mesma forma, doses abaixo das reco-

mendadas (sub doses), reduzem a proteção da 

semente e a eficácia do tratamento.

Danos nas sementes

Dependendo do tratador utilizado existe o risco 

de dano mecânico na semente. Os tratadores 

utilizados no tratamento industrial são cali-

brados periodicamente e desenvolvidos exclu-

sivamente para esse fim, o que possibilita uma 

proteção muito maior à integridade física da 

semente.

Riscos aos funcionários

Para a utilização de qualquer defensivo agrícola

Figura 3

3%

Defensivos

TS Mecanização

17%

41%

27%

12%

Semente

Fertilizantes/Corretivos

os funcionários que entrarão em contato com o 

produto devem ser treinados,

receber os equipamentos de proteção adequa-

dos e, principalmente, utilizá-los. É necessário 

que o produtor que optar pelo tratamento na 

propriedade monitore constantemente seus 

funcionários para garantir o uso adequado dos 

equipamentos de proteção (EPI).

Perda da garantia

Após a abertura do saco de sementes, e da 

adição de produtos químicos, a garantia do 

fabricante deixa de existir. É preciso muito 

cuidado na adição de produtos às sementes 

pois existem tratamentos que se combinados 

podem interagir e causar efeitos danosos na 

qualidade e germinação das sementes. As 

sementes tratadas diretamente na indústria são 

submetidas a testes rigorosos que medem 

essas interações e a qualidade final da semen-

te tratada.

Proteção ao meio ambiente

O tratamento industrial de sementes conta com 

uma proteção extra, que é a adição de 

polímeros à semente. Estes polímeros 

recobrem a semente após o tratamento, 

diminuindo o descolamento do produto utili-

zado no tratamento (consequentemente o pó) 

e deixam a área da semente mais homogênea, 

auxiliando na fluidez da semente pelo meca-

nismo distribuidor da semeadora.

Caso o produtor optar por tratar as sementes 

na propriedade, existem alguns cuidados que 

devem ser observados:

É muito importante que antes de decidir os 

produtos que serão adicionados à semente, o 

produtor entenda se há problemas na 

compatibil idade dos mesmos. Quando 

necessitar a utilização de doses muito 

pequenas usar seringas  onde, de um modo 

geral, deve-se utilizar recipientes com 

graduação em alto relevo e não pintados  

evitando assim futuras variações de dose dos 

mesmos, mantendo a relação de 500 mL do 

volume de calda (produto + água) para cada 

100 Kg de semente, ou 0,5% do volume sobre a 

quantidade de semente a ser tratada, como 

demonstra o exemplo a seguir.
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Soja

Milho

Fórmulas de fertilizantes e
quantidade de nutrientes

Exemplo: deseja tratar 20 Kg/semente.

Esta relação deve ser adotada para as culturas de 

milho, soja e feijão onde, dependendo da dose 

dos produtos, já ultrapassa o volume de calda 

sugerido, não havendo a necessidade do acrés-

cimo de água. 

Existe uma maneira padrão, determinada por 

normativa, de como teores de nutrientes pre-

sentes nas fórmulas de fertilizantes devem ser 

expressos na sacaria. Os valores representam o 

percentual de nitrogênio (N), Fósforo (P2O5) e 

Potássio (K2O) nessa sequência podem vir se-

guidos de percentuais de micronutrientes como 

Enxofre (S), Zinco (Zn), e outros. Dentre as fórmu-

las mais utilizadas na semeadura das culturas de 

verão e milho safrinha podem ser listadas:

Entendendo as fórmulas de fertilizantes

Na regulagem da semeadora o primeiro passo é 

saber qual a dose de fertilizante que será utili-

zada por área. Por exemplo:

Para uma dose de 90 Kg/ha de P2O5 no sulco, 

com a fórmula 15-30-00, serão necessários 300 

Kg/ha da fórmula:

Dose do fertilizante necessária (Kg/ha) = Dose 

desejada do nutriente (Kg/ha) / concentração do 

nutriente (%)

Dose do fertilizante necessária (Kg/ha) = 90 

Kg/ha P2O5 / (30/100)

Dose do fertilizante necessária (Kg/ha) = 90 

Kg/ha P2O5 / (0,3)

Dose da fórmula do fertilizante necessária = 300 

Kg/ha

Outro cuidado que deve ser tomado é quanto à 

posição do fertilizante em relação à semente. 

Quando o fertilizante é colocado muito próxi-

mo à semente, existe o risco de salinização, 

danificando a semente, prejudicando a germi-

nação e consequentemente o estabeleci-

mento da lavoura.

São responsáveis por dosar a quantidade de 

sementes que será distribuída, levando-as do 

interior do depósito até o tubo de distribuição. 

Devem ser capazes de permitir a densidade de 

sementes que se deseja depositar no solo, 

causando o mínimo de danos a elas. 

Disco Horizontal: O mecanismo responsável 

pela dosagem de sementes é um disco com 

furos ou recortes na sua periferia, localizado 

horizontalmente, na parte inferior do depósito 

de sementes.

Mecanismos dosadores para sementes

 

20 Kg 100% 

X 0,5% 

X = 100 mL/calda para 
       20 Kg de semente

Tabela 2

Kg nutriente para cada 100 Kg do fertilizante

Cultura Fórmula N

  

K2O  

00 20

00 25

5 25

0 0

15

  
0

13 8

Soja

Milho e

Feijão 14 0

00-25-25 

05-25-25

00-18-00

 10-15-15

12-31-17

00-20-20

14-34-00

08-30-20 08

P2O5

20

25

25

18

30

28

34

30 20
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Dosador do tipo Pneumático: Utiliza-se a 

corrente de ar com pressão negativa originada 

por meio de uma turbina acionada pelo eixo de 

tomada da potência ou pelo sistema hidráulico 

do trator. Um disco giratório normalmente 

colocado na posição vertical apresenta na sua 

periferia perfurações com diâmetro menor que o 

das sementes que serão distribuídas. As 

sementes que estão no depósito acomodam-se 

na parte inferior do disco onde entram em 

contato com seus orifícios, fixando-se devido à 

sucção. O movimento giratório do disco faz o 

transporte das sementes do local de captação 

até uma nova posição onde ocorre a interrupção 

no fluxo de ar. Assim as sementes caem no tubo 

distribuidor, sendo então depositadas no solo.

Todo cuidado deve ser
tomado na distribuição
das sementes no solo

Regulagem de semeadoras adubadoras

Velocidade de semeadura

A velocidade de operação é um fator 

determinante para quantificar a capacidade 

operacional de semeadura. Também é 

considerada um dos principais fatores que inter-

ferem na qualidade de distribuição de 

sementes e dos fertilizantes. Isso ocorre 

devido ao sistema utilizado em 95% das semea-

doras, que é acionado por roda motriz de terra, 

ou seja, quanto maior a velocidade, maior vai 

ser a exigência do mecanismo distribuidor de 

sementes e fertilizantes, ocasionando oscila-

ções na dosagem do produto que se deseja 

aplicar. 

Por isso é importante que o produtor saiba 

determinar a velocidade de trabalho a campo, 

passo a passo, eliminando uma variável dentre 

muitas existentes no sistema de semeadura 

com máquinas.

Conforme trabalhos de pesquisa, existem algu-

mas velocidades pré-determinadas para cada 

cultura, conforme a tabela abaixo: 

     Milho, girassol: 4,0 a 5,0 Km/h. 

     Soja, feijão, sorgo e milheto: 5,5 a 6,0 Km/h. 

     Culturas de inverno: 6,0 a 7,0 Km/h 

É importante que o produtor esteja sempre 

monitorando a velocidade média de plantio, 

para certificar-se que está dentro da velocidade 

média recomendada. O estabelecimento da po-

pulação final de plantas e o número de falhas e 

duplas presentes na lavoura está diretamente 

ligado à velocidade de semeadura utilizada.

Veja abaixo o exemplo de algumas situações de 

campo, e como calcular a velocidade média da 

semeadora: 

a1  SITUAÇÃO: Possui o tempo gasto para 

percorrer a distância de 50 m,  mas  quer saber 

quantos Km/h esse tempo representa.

 

Calcular através da equação: Tempo médio 

para percorrer 50 m: 30s

Km/h: (Distância percorrida x 3,6)/Tempo 

gasto para percorrer a distância

Km/h: 180/30    Km/h: 6

a2  SITUAÇÃO: Possui a velocidade (Km/h) 

teórica, mas precisa saber o tempo(s) que re-

presente a mesma, na distância percorrida. 

Calcular através da equação: Velocidade 

desejada: 4,5 Km/h

Tempo(s)/dist. percorrida: (Distância 

percorrida x 3,6)/Velocidade (Km/h) 

desejada

Tempo(s)/dist.percorrida: 180 /4,5

Tempo(s)/dist. percorrida: 40 m
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Regulagem da semeadora

Para efetuar a regulagem do fertilizante deve-

mos levantar alguns dados como:

-1     A dose desejada (kg.ha ): 300

     Espaçamento entre linhas (m): 0,80

     Diâmetro da roda motriz da semeadora (m):

     0,70 m

     A porcentagem de patinagem: 5%

1º PASSO: Calcular a distância percorrida, por 

volta da roda motriz, com a patinagem através 

da fórmula:

Distância por volta (m) = diâmetro da roda (m) 

x 3,1416 x (1 + patinagem (%))

Distância por volta (m) = 0,70 x 3,1416 x (1 + 

0,05))

Distância por volta (m) = 2,199 x 1,05

Distância por volta (m) = 2,31 m

OBS: Pode ser realizado de outro modo, através 

da mensuração da circunferência da roda com 

uma trena, compensando a patinagem caso já 

se conheça a mesma.

2º PASSO: Calcular o número de metros de linha 

de semeadura por hectare:

Metros lineares de semeadura por ha = 

(10000/ espaçamento entre linhas (m)

Metros lineares de semeadura por ha = 

(10000/0,80)

Metros lineares de semeadura por ha = 

12500m

3º PASSO: Calcular a dose do fertilizante por 

metro de linha:

Fert. por metro (g/m) = (dose de fert. (kg/ha) x 

1000)/metros de linha por ha)

Fertilizante por metro (g/m) = (300 x 

1000)/12500)

Fertilizante por metro (g/m) = 300000/12500

Fertilizante por metro (g/m) = 24g/m

4º PASSO: Calcular a quantidade de fertilizante 

a ser coletado em 10 voltas da roda:

Por exemplo: 

     População desejada de plantas (ha): 75.000

     Germinação: 95%

     Vigor: 85 %

     Espaçamento entre linha: 0,80 m

     Patinagem: 5%

Fertilizante por volta da roda (g) = 24 x 2,31

Fertilizante por volta da roda(g) = 55,42

Em 10 voltas = 554,4 g

Para acertar a dose pode ser utilizado o cálculo da 

relação entre engrenagens que será a mais 

próxima do desejado e assim permitir sua 

escolha.

Por exemplo:

     Dose desejada: 56 g/volta da roda

     Dose atual: 78 g/volta da roda 

     Engrenagens utilizadas: motriz 26 dentes e

     movida 18 dentes

Relação entre engrenagens atual = 26/18 = 1,44

Relação entre engrenagens desejada = 

(relação atual x dose desejada)/dose atual

Relação entre engrenagens desejada = (1,44 x 

56)/78 = 1,03

Para obter uma dose mais próxima poderia ser 

utilizada uma engrenagem movida de 25 dentes: 

26/25 = 1,04 

Trocando-se as duas engrenagens poderia se 

chegar bastante próximo ao desejado: motriz de 

25 e uma movida de 24 = 25/24 = 1,04 

O cálculo da quantidade de semente, nas 

semeadoras de precisão é determinado em 

função da população de plantas que se deseja no 

campo. A população de plantas depende da 

cultura, condição de clima, solo e finalidade a que 

se destina. Uma vez definida a população, a 

densidade pode ser calculada, devendo ser 

levados em consideração alguns dados agro-

nômicos da semente:

Cálculo da densidade de semeadura

Fert. por volta da roda (g) = (Fert. por metro 

(g/m)) x distância por volta da roda (m))
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1º PASSO: Calcular a distância percorrida por 

volta da roda motriz, com patinagem, através da 

fórmula:

Distância por volta (m) = diâmetro da roda (m) 

x 3,1416 x (1 + patinagem (%))

Distância por volta (m) = 0,70 x 3,1416 x (1 + 

0,05))

Distância por volta (m) = 2,199 x 1,05

Distância por volta (m) = 2,31

OBS: Pode ser realizado de outro modo, através 

da mensuração da circunferência da roda com 

uma trena, compensando a patinagem caso já 

se conheça a mesma.

2º PASSO: Calcular o número de metros de linha 

de semeadura por hectare: Metros lineares de 

semeadura por ha = (10.000/ espaçamento 

entre linhas (m)

Metros lineares de semeadura por ha = 

(10.000/0,80)

Metros lineares de semeadura por ha = 

12.500m

4º PASSO: Corrigindo a germinação:

Sem/m corrigida: (Sementes por metro 

/germ. atual) x (Germ. Desejada)

Sem/m corrigida: ((6/95) x 100)

Sem/m corrigida: 6,3

3º PASSO: Calcular o número de sementes por 

metro de linha:

Sementes por metro = (População desejadas 

(ha)/metros de linha por ha)

Sementes por metro = ( 75.000/12.500)

Sementes por metro = 6

Velocidade
Km/h 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

36,0 72,0 108,0 144,0 180,0 216,0 252,0 288,0 324,0 360,0

24,0 48,0 72,0 96,0 144,0 168,0 192,0 216,0 240,0

18,0 36,0 54,0 72,0 108,0 126,0 144,0 162,0 180,0

14,4 28,8 43,2 57,6 86,4 100,8 115,2 129,6 144,0

12,0 24,0 36,0 48,0 72,0 84,0 96,0 108,0 120,0

10,3 20,6 30,9 41,1 61,7 72,0 82,3 92,6 102,9

9,0 18,0 27,0 36,0 54,0 63,0 72,0 81,0 90,0

8,0 16,0 24,0 32,0 48,0 56,0 64,0 72,0 80,0

7,2 14,4 21,6 28,8 43,2 50,4 57,6 64,8 72,0

6,5 13,1 19,6 26,2 39,3 45,8 52,4 58,9 65,5

6,0 12,0 18,0 24,0 36,0 42,0 48,0 54,0 60,0

5,5 11,1 16,6 22,2 33,2 38,8 44,3 49,8 55,4

5,1 10,3 15,4 20,6 30,9 36,0 41,1 46,3 51,4

4,8 9,6 14,4 19,2 28,8 33,6 38,4 43,2 48,0

4,5 9,0 13,5 18,0 27,0 31,5 36,0 40,5 45,0

4,2 8,5 12,7 16,9 25,4 29,6 33,9 38,1 42,4

4,0 8,0 12,0 16,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0

3,8 7,6 11,4 15,2 22,7 26,5 30,3 34,1 37,9

3,6 7,2 10,8 14,4 21,6 25,2 28,8 32,4 36,0

3,4 6,9 10,3 13,7 20,6 24,0 27,4 30,9 34,3

3,3 6,5 9,8 13,1 19,6 22,9 26,2 29,5 32,7

3,1 6,3 9,4 12,5 18,8 21,9 25,0 28,2 31,3

3,0 6,0 9,0 12,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0

2,9 5,8 8,6 11,5 17,3 20,2 23,0 25,9 28,8

2,8 5,5 8,3 11,1 16,6 19,4 22,2 24,9 27,7

2,7 5,3 8,0 10,7 16,0 18,7 21,3 24,0 26,7

2,6 5,1 7,7 10,3 15,4 18,0 20,6 23,1 25,7

2,5 5,0 7,4 9,9 14,9 17,4 19,9 22,3 24,8

2,4 4,8 7,2 9,6 14,4 16,8 19,2 21,6 24,0

2,3 4,6 7,0 9,3 13,9 16,3 18,6 20,9 23,2

2,3 4,5 6,8 9,0 13,5 15,8 18,0 20,3 22,5

2,2 4,4 6,5 8,7 13,1 15,3 17,5 19,6 21,8

2,1 4,2 6,4 8,5 12,7 14,8 16,9 19,1 21,2

2,1 4,1 6,2 8,2 12,3 14,4 16,5 18,5 20,6

2,0 4,0 6,0 8,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

1,9 3,9 5,8 7,8 11,7 13,6 15,6 17,5 19,5

1,8 3,7 5,5 7,4 11,1 12,9 14,8 16,6 18,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

11

11,5

12

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

18,5

19,5

20 1,8 3,6 5,4 7,2 10,8 12,6 14,4 16,2 18,0

Distância percorrer em metros

Obs: corrigir germinação e vigor de cultivares a serem semeadas

Obs: calcular o perímetro da roda da semeadora, identificando metro/volta da rodaObs: trator 4x2 TDA percorrer a distância com a tração ligada

Espaçamento
entre linhas (cm)

Espaçamento
entre linhas (cm)

120,0

90,0

72,0

60,0

51,4

45,0

40,0

36,0

32,7

30,0

27,7

25,7

24,0

22,5

21,2

20,0

18,9

18,0

17,1

16,4

15,7

15,0

14,4

13,8

13,3

12,9

12,4

12,0

11,6

11,3

10,9

10,6

10,3

10,0

9,7

1,9 3,8 5,7 7,6 11,4 13,3 15,2 17,1 18,919 9,5

9,2

9,0

150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000

20 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0

25 3,8 5,0 6,3 7,5 8,8 10,0 11,3 12,5 13,8

30 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5

35 5,3 7,0 8,8 10,5 12,3 14,0 15,8 17,5 19,3

40 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0

45 6,8 9,0 11,3 13,5 15,8 18,0 20,3 22,5 24,8

50 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5

55 8,3 11,0 13,8 16,5 19,3 22,0 24,8 27,5 30,3

60 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0

População de plantas desejadas/Sementes m-¹ SOJA

100 150 200 250 300 350 400 450 500

40 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

45 4,5 6,8 9,0 11,3 13,5 15,8 18,0 20,3 22,5

50 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0

55 5,5 8,3 11,0 13,8 16,5 19,3 22,0 24,8 27,5

60 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0

65 6,5 9,8 13,0 16,3 19,5 22,8 26,0 29,3 32,5

70 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0

75 7,5 11,3 15,0 18,8 22,5 26,3 30,0 33,8 37,5

80 8,0 12,0 16,0 20,0 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0

85 8,5 12,8 17,0 21,3 25,5 29,8 34,0 38,3 42,5

90 9,0 13,5 18,0 22,5 27,0 31,5 36,0 40,5 45,0

Dose desejada fertilizantes kg.ha-¹/Gramas.m-¹

Velocidade - tempo em segundos/distância

Taxa de sementes/metro linear

Taxa de fertilizantes gramas/metro linear

40 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6

45 2,3 2,5 2,7 2,9 3,2 3,4 3,6 3,8 4,1

50 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5 3,8 4,0 4,3 4,5

55 2,8 3,0 3,3 3,6 3,9 4,1 4,4 4,7 5,0

60 3,0 3,3 3,6 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4

65 3,3 3,6 3,9 4,2 4,6 4,9 5,2 5,5 5,9

70 3,5 3,9 4,2 4,6 4,9 5,3 5,6 6,0 6,3

75 3,8 4,1 4,5 4,9 5,3 5,6 6,0 6,4 6,8

80 4,0 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2

85 4,3 4,7 5,1 5,5 6,0 6,4 6,8 7,2 7,7

90 4,5 5,0 5,4 5,9 6,3 6,8 7,2 7,7 8,1

Obs: corrigir germinação e vigor de hibridos a serem semeados

Espaçamento
entre linhas (cm)

Taxa de sementes/metro linear
População de plantas desejadas/Sementes m-¹ MILHO

50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000 85.000 90.000

O autor:

Wagner de Paula Gusmão dos Anjos

Coord. Desenvolvimento de Produto.

Todo o potencial produtivo de um híbrido está na 

semente. A partir do plantio fatores externos 

começam a agir, reduzindo este potencial. Estes 

cuidados básicos na semeadura, auxiliam no 

bom estabelecimento inicial da lavoura e na 

manutenção do estande de plantas desejado. 

Certamente outros fatores, como o ataque de 

pragas e doenças e condições climáticas, tam-

bém irão influenciar no resultado final. O bom 

estabelecimento inicial, além de ser um dos 

poucos fatores em que o produtor pode in-

fluenciar diretamente, auxilia também no esta-

belecimento de plantas mais resistentes e que 

podem suportar melhor estresses climáticos ou 

ataque de patógenos e pragas. 



Relação de Engrenagens - Plantabilidade de Sementes de Milho

A produtividade da lavoura depende da população final de plantas. É muito importante acertar na escolha dos discos e anéis co
A velocidade adequada de plantio (entre 4 a 6 km/h) e o tratamento das sementes com grafite e inseticidas também auxiliam no estabelecimento da lavoura.

rretos para a peneira da semente.


