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O potencial produtivo de uma lavoura é balizado 
pelas condições oferecidas no desenvolvimento das plantas, 
desde a semeadura até a colheita, em que os cuidados antes e 
durante a implantação da cultura preservam seu potencial 
produtivo.

Para a safra 2022/2023 é esperada uma produção 
total de 125,5 milhões de toneladas de milho. Para a primeira 
safra, há uma projeção de queda em área, com uma variação 
de 0,6 % pela concorrência do cereal com a soja. Já para a 
segunda safra é prospectado um aumento, tanto de área como 
de produtividade, em 8,2% em relação à safra 2021/2022 
(CONAB, 2022).

O sucesso da implantação de uma cultura depende 
da compreensão do processo de semeadura, uma operação 
que é tratada de forma simplista pela área agronômica, mas 
que é extremamente delicada, minuciosa e não permite erros. A
atenção durante todas as fases dessa operação é de extrema 
importância, pois erros cometidos durante as etapas desse 
processo irão interferir negativamente na produtividade, 
especialmente para o milho semeado na safrinha, quando as 
adversidades das condições climáticas são mais acentuadas e 
os cuidados devem ser redobrados devido ao alto investimento 
em insumos, conforme demonstra o gráfico 1.

Entre os fatores que podem afetar o desenvolvimento inicial 
e o potencial produtivo de uma lavoura durante o processo de 
semeadura podemos destacar: viabilidade da semente, 
temperatura do solo, disponibilidade de umidade no solo, 
resistência do solo, salinização do fertilizante, danos 
mecânicos ocasionados pelo mecanismo distribuidor e 
velocidade de deslocamento.

A semeadura marca o início de uma nova safra, se ela for 
satisfatória começaremos com alto potencial, mas se 
cometermos erros estaremos desde o início limitando a 
produtividade, conforme demonstra a tabela 1.

O conceito “plantabilidade” tem o objetivo de permitir o 
estabelecimento de uma nova planta em condições ideais, 
através da distribuição uniforme de sementes, na profundidade 
correta, para obter a população de plantas desejada, conforme 
o posicionamento do híbrido ou cultivar a ser semeado. 

A distribuição de sementes é fundamental para o perfeito 
desenvolvimento das plantas, contribuindo para uma melhor 
captação de água, nutrientes e interceptação da luz. Para 
avaliarmos a qualidade da distribuição, utilizamos os seguintes 
parâmetros (Norma ISO/DIS 7256-1:1984):
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Fonte: G12 Agro consultoria e Pesquisa, 2022.
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Tabela 1 – Causas e efeitos

Fonte: Dos Anjos, W.P.G.; 2021

Gráfico 1 – Custo de produção milho safrinha/ha - Safra 22-23
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Estimativas potencial de perdas (kg.ha- )

%Perdas Grãos Silagem (MS) Kg/Leite

1

Perdas (kg.ha- )1 2,580 4,902 7,352

*Considerando a produção média de 1.500 kg leite por tonelada de matéria seca

Potencial Grãos Kg/ha: 

Potencial Silagem Materia Seca Kg/ha:

Potencial Médio Produção de Kg leite/ha*:



Espaçamento referência (Xref): O  qual  foi  tomado  como
base na regulagem do mecanismo.

Deposição Normal:  Espaçamento entre 0,5 e 1,5 vezes o 
espaçamento de referência.

Deposição Dupla: Espaçamento inferior a 0,5 vezes o 
espaçamento de referência.

Deposição Falha: Espaçamento superior a 1,5 vezes o 
espaçamento de referência.

A distribuição irregular de forma horizontal das sementes, 
em número excessivo de duplas e falhas (figura 1), pode 
acarretar atraso do desenvolvimento das plantas devido à 
competição entre elas, gerando plantas dominadas ou plantas 
vencidas.

Médio

Figura 1 – Distribuição de plantas

Para avaliar a qualidade da semeadura através da 

distribuição horizontal, utilizamos como parâmetro o índice 

“Coeficiente de Variação”, que mostra a distribuição das plantas 

em relação ao espaçamento referência (Xref) embasado na 

densidade de semeadura. Essa avaliação pode ser realizada de 

forma preventiva, durante a regulagem e aferição a campo, ou 

no momento da operação de semeadura, medindo no mínimo 

10m de comprimento de sulco de semeadura de todas as linhas 

da semeadora, através da abertura do sulco de semeadura e 

medindo a distância entre as sementes. Ou também pode ser 

realizada após a emergência das plantas, nos estádios de 

V1-V3, medindo, no mínimo em 10m, a distância entre as 

plantas.

Após os levamentos de campo, calculamos o Coeficiente 

de Variação (CV%) pela seguinte equação: 

O coeficiente de variação tem uma relação com a 
morfologia e a fisiologia de cada híbrido, como exemplo o 
potencial de prolificidade, porém, de modo geral, deve ser 
inferior a 36%, acima disso, conforme demonstra o gráfico 2, 
começam a ocorrer perdas expressivas. 

Para obtermos uma melhor uniformidade de distribuição de 

plantas e menor CV% é fundamental ficarmos atentos a alguns 

fatores no momento da regulagem da semeadora e durante a 

operação de semeadura: 

Velocidade de plantio: É o principal fator que interfere na 

distribuição das sementes, na profundidade e no aumento de 

plantas duplas ou falhas. Portanto, a velocidade ideal para 

semeadoras mecânicas está entre 4 e 5 km/h e para

pneumáticas entre 5 e 6 km/h, pois o limitador não está em

depositar a semente e sim em abrir o sulco, depositar a semente,

colocar a semente em contato com o solo e fechar o sulco.

Disco de semeadura e regulagem da semeadora: A

manutenção preventiva do mecanismo distribuidor de 

fertilizante e sementes, juntamente com a correta escolha do 

disco em semeadoras mecânicas e a regulagem do vácuo e do 

singulador em semeadora pneumática, confere uma boa 

distribuição de plantas, evitando perda do estande de plantas 

por falhas de sementes e plantas dominadas e acamamento por 

deposição de sementes duplas.

Distância entre a semente e o fertilizante:  O fertilizante pode 

causar efeito salino na linha de semeadura comprometendo a 

emergência da plântula. Por isso o ideal é que o fertilizante seja 

depositado 5 cm abaixo ou ao lado da semente evitando que 

ocorra o contato.

Profundidade de semeadura: A profundidade ideal de 

semeadura para o milho é de 4-5 cm (dependo do tipo de solo), 

onde a semente terá condições favoráveis para germinar e 

emergir. Caso a semente fique muito superficial no solo, estará 

Fonte: Dos Anjos, W.P.G. & Povh,F.P; 2013.

Gráfico 2 – Estimativa de perdas coeficiente de variação
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Para obtermos uma melhor uniformidade de distribuição de 
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exposta a variações térmicas, influenciando no processo 

germinação e na formação de raízes; e quando muito 

profunda, terá maior gasto de energia, limitando sua 

emergência uniforme (muitas vezes confundido com vigor), 

ocorrendo enrolamento e estiolamento do coleóptilo.

Estes cuidados básicos na semeadura do milho safrinha 

conferem um estande de plantas mais uniforme, minimizando 

situações que possam afetar o potencial produtivo, visto que, 

durante todo o ciclo da cultura, ocorrem outros fatores como 

doenças, pragas e adversidades climáticas, que poderão 

interferir e limitar a produtividade. Por isso, o bom 

estabelecimento de uma lavoura, que é um dos fatores que 

produtores e técnicos têm influência direta, favorece o 

estabelecimento de plantas mais vigorosas e mais resistentes 

às adversidades que ocorrerão ao longo do seu 

desenvolvimento.
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