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RESUMO 

Objetivou-se estudar a qualidade da semeadura de soja (Glycine max) sob a palha, realizada por 

uma semeadora-adubadora de parcelas pneumática, no Campo Demonstrativo e Experimental 

(CDE) da Fundação ABC, localizado na cidade de Castro – PR, na safra 2020/2021. O 

delineamento experimental foi em blocos aleatorizados, com dez tratamentos e quatro 

repetições. Os tratamentos consistiram em 10 cultivares, cada uma com a população 

recomendada para a região. Avaliou-se população inicial, perdas percentuais entre sementes 

distribuídas e plantas emergidas, variação de plantas entre fileiras, espaçamentos falhos, 

múltiplos e aceitáveis. Conclui-se que as perdas percentuais entre sementes distribuídas e 

plantas emergidas variou entre + 29 e – 27% do que o planejado. A variação de plantas entre 

fileiras foi de 04 a 32%. Os espaçamentos falhos foram de 06 a 20%, múltiplos de 02 a 20% e 

aceitáveis de 61 a 91%. Somente 20% das cultivares testadas apresentaram espaçamentos 

aceitáveis acima de 90%.   

Palavras-chave: Glycine max, plantas emergidas, espaçamentos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A soja (Glycine max) pertencente à família Fabaceae, é uma espécie com possível centro 

de origem no continente asiático. A cultura apresenta vasta importância comercial e econômica 

para o desenvolvimento da agricultura brasileira e mundial, sendo cultivada em todo o território 

nacional, sendo a cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas últimas décadas, sendo o 

Brasil o maior produtor mundial da cultura. O aumento da produtividade está associado aos 

avanços tecnológicos, ao manejo e eficiência dos produtores (GUIMARÃES et al., 2008). De 

acordo com a Conab (2021) a produção de soja no Brasil, chegou a 135 milhões de toneladas 

na última safra.  

Em culturas propagadas por sementes a qualidade da semeadura é indispensável para 

que seja alcançada altas produtividades (CINTRA et al., 2020). Assim sendo, a qualidade da 

semeadura é indispensável para que seja alcançada altos tetos produtivos na cultura da soja. A 

distribuição desuniforme no momento da semeadura gera um aproveitamento ineficiente dos 

recursos locais, como luz, água, nutrientes e até o próprio espaço físico (JASPER et al., 2011). 

Em lavouras de soja, a duplicidade de plantas é capaz de ocasionar plantas de maior 

porte, mas com menos ramos, reduzindo assim a produção individual das plantas e, então, mais 

favoráveis ao acamamento. Por outro lado, as falhas acarretadas pela desuniformidade da 

semeadura viabilizam o desenvolvimento de plantas invasoras, aumentando a competição com 

a cultura de interesse (ENDRES, 1996). Causando perdas produtivas de grãos. Nesse sentido, 



 

 

o número de plantas e sua distribuição fica alterado em relação a um rápido e homogêneo 

fechamento do dossel de plantas na entrefileira (MARTIN, 2018). 

A população adequada de plantas é um fator determinante para um perfeito arranjo das 

plantas de soja na lavoura, pois influencia no crescimento, no enchimento dos grãos e 

consequentemente na produtividade final (GAUDÊNCIO et al., 1990). Para Tourino et al., 

(2002), a falta de uniformidade provocada pelas falhas na semeadura afeta negativamente a 

produtividade, e reduções na uniformidade acima de 50% podem proporcionar perdas em torno 

de 103 kg por hectare, o que é uma perda significativa. Em razão disso, a melhor forma de 

garantir uma semeadura de qualidade é a correta regulagem da semeadora utilizada, para que 

sejam atendidas todas as especificações requeridas pela cultura (MURRAY et al., 2006). 

Atentando que a semeadura é um fator fundamental que interfere na produtividade de 

soja. Objetivou-se avaliar a qualidade da semeadura de soja sob a palha, realizada por uma 

semeadora-adubadora de parcelas pneumática. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi instalado em delineamento experimental em blocos aleatorizados e 

constou com dez tratamentos com quatro repetições. Os tratamentos consistiram em 10 

cultivares. As repetições possuíam parcelas constituídas para avaliação de quatro linhas 

espaçadas em 0,45 metros e cinco metros de comprimento totalizando 9,0 m2.  

  A cultura da soja foi implantada na região dos Campos Gerais do Estado do Paraná, 

clima classificado, segundo a classificação de Köppen, o clima da região é temperado 

propriamente dito (Cfb), em sistema de plantio direto sob a palha. No Campo Demonstrativo e 

Experimental (CDE) da Fundação ABC, localizado na cidade de Castro – PR, Latossolo Bruno 

com textura argilosa, na safra 2020/2021. O trator utilizado foi da marca John Deere® 6110 - 

110 cv. 

A semeadura foi realizada no dia 15 de outubro de 2020, empregando uma semeadora-

adubadora de parcelas pneumática, a 2,4 km h-1 de velocidade. Estava equipada com 4 unidades 

de semeadura, espaçadas entre si em 0,45 m, pneu com 2,45 m de circunferência a campo, disco 

de corte ondulado com 0,46 m de diâmetro, mecanismo de abertura do sulco da semente com 

disco duplo simples. A semeadora foi regulada para que a sementes fosse distribuída a 0,04 m 

de profundidade em relação à superfície do solo. 

Foi realizada uma adubação de base, utilizando-se o formulado NPK 00-20-20 na dose 

de 400 kg ha-1, com sistema dosador de adubação do tipo helicoidal, também denominado de 

rosca sem-fim. O fechamento do sulco era do tipo roda compactadora duplo-angulada em “V” 

com 0,31 m de diâmetro. 

As cultivares tiveram populações diferentes. Do cultivar 01 a 10 as respectivas 

quantidades planejadas de sementes por hectare foram: 320.000, 340.000, 270.222, 300.000, 

300.000, 220.000, 200.000, 240.000, 250.222 e 225.000. Para a distribuição de sementes não 

há o envolvimento de engrenagens, uma vez que o sistema é elétrico controlado por programas.   

As variáveis analisadas foram: população inicial, perdas percentuais entre sementes 

distribuídas e plantas emergidas, variação de plantas entre fileiras, espaçamentos falhos, 



 

 

múltiplos e aceitáveis. A avaliação da população inicial foi realizada 15 dias após a emergência 

da soja.  

Para calcular as perdas na semeadura avaliou-se o número de sementes distribuídas, 

diminuindo pelo número de plantas 15 dias após a emergência. A variação percentual entre 

fileiras de plantas se deu pela divisão entre o menor e o maior valor. 

Afim de mensurar os espaçamentos falhos, múltiplos e aceitáveis, mediu- o 

espaçamento entre plântulas com o auxílio de uma trena graduada de 50,0 m de fibra de vidro, 

Vonder®. A análise da distribuição longitudinal se deu pela análise das variáveis: espaçamentos 

falhos, múltiplos e aceitáveis. A avaliação foi embasada no Projeto de Norma 04:015.06-

004/1995 (ABNT, 1996), que considera como aceitáveis todos os espaçamentos entre sementes 

de 0,5 a 1,5 vez o espaçamento médio. Os valores obtidos que não ficam dentro desse limite 

foram considerados como espaçamentos falhos (acima de 1,5 vez espaçamento médio) ou 

múltiplos (abaixo de 0,5 vez espaçamento médio). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para uma melhor visualização dos resultados, na Tabela 1 encontram-se detalhados os 

dados obtidos através da semeadura realizada pela semeadora-adubadora de parcelas 

pneumática de diferentes populações de soja, estudadas na safra 2020-2021.  

 
Tabela 1 – Qualidade na semeadura de cultivares de soja (Glycine max) realizada pela semeadora-adubadora de parcelas 

pneumática Wintersteiger Dynamic Discs®, área experimental da Fundação ABC, Castro (PR), safra 2020-21. 

Cultivares 

Sementes 

planejadas 

(ha-1) 

População 

inicial  

(plantas ha-1)1 

Diferença 

entre 

sementes e 

população 

inicial (%) 

Variação 

de plantas 

entre 

linhas  

(%) 

Espaçamentos 

falhos  

(%) 

Espaçamentos 

múltiplos  

(%) 

Espaçamentos 

aceitáveis  

(%) 

01 320.000 233.335 - 27% 32 19 20 61 

02 340.000 311.121 - 08% 31 14 16 70 

03 270.222 247.778 - 08% 16 20 15 65 

04 300.000 263.334 - 12% 16 17 14 69 

05 300.000 310.001 + 03% 07 12 08 80 

06 220.000 231.110 + 05% 17 11 05 84 

07 200.000 203.323 + 02% 04 11 05 84 

08 240.000 235.556 - 02% 08 06 02 92 

09 250.222 224.454 -10% 13 09 04 87 

10 225.000 283.333 + 29% 18 07 02 91 

1 avaliadas 14 dias após a semeadura.  



 

 

 

Em relação à população inicial, todas as cultivares testadas apresentaram variações. 

Com isso, no que se refere aos dados sobre a diferença entre sementes e população inicial, os 

cultivares 01 e 10 apresentaram as maiores diferenças, -27% e +29%, respectivamente, ficando 

os demais dentro deste intervalo. 

Observa-se que houve uma variação de plantas entre linhas considerável, variando de 

04 a 32%, nos tratamentos 07 e 01, nessa ordem.  

Nas cultivares que apresentaram maiores valores de espaçamentos não aceitáveis na 

distribuição longitudinal, tem-se 39% de espaçamentos não aceitáveis das sementes no cultivar 

01. Já no cultivar 03 tem-se um valor de 35%, e no cultivar 04 tem o valor de 31%.  

Estes dados representam uma regularidade de distribuição longitudinal de 61, 65 e 69% 

respectivamente. Segundo Coelho (1996) valores de regularidade de distribuição longitudinal 

de semente para mecanismos pneumáticos é de no mínimo 90%. As cultivares 02, 05, 06, 07 e 

09 apresentaram valores de espaçamentos não aceitáveis na distribuição longitudinal entre 30 

e 13%, ficando fora do aceitável, isto se deve possivelmente, pela forma incorreta de regulagem 

da semeadora-adubadora utilizada.  

Os cultivares 01 e 03 apresentaram os maiores valores de espaçamentos falhos na 

distribuição longitudinal, 19 e 20%, respectivamente. Os menores valores de espaçamentos 

falhos correspondem aos cultivares 08 e 10.  

Quanto aos espaçamentos múltiplos, a cultivar 01 apresentou 20% de espaçamentos 

múltiplos e o cultivar 02 apresentou 16%, sendo estes considerados as maiores porcentagens de 

espaçamentos múltiplos, enquanto que os cultivares 08 e 10 apresentaram apenas 2% cada. 

No que diz respeito aos espaçamentos aceitáveis, nota-se que é uma variável 

inversamente proporcional às variáveis espaçamentos duplos e múltiplos juntas, já que os 

cultivares 08 e 10 apresentaram os melhores valores de espaçamentos aceitáveis, 92 e 91%, de 

modo respectivo. Já os cultivares 01 e 03 apresentaram as maiores variações de espaçamentos 

não aceitáveis.  

Isto se deve possivelmente, pela própria densidade de semeadura, pois quanto maior o 

número de sementes por metro for necessário se depositar, maior será a velocidade de deposição 

das mesmas, causando falhas ou espaçamentos duplos. 

Os resultados desta pesquisa confirmam o que foi apresentado na pesquisa realizada por 

Cintra et al., (2020), de modo que o estande de plantas, bem como os níveis de espaçamentos 

normais falhos e duplos apresentaram altos valores. A maioria dos cultivares testados 

apresentaram baixos níveis de espaçamentos normais, consequentemente altos níveis de 

espaçamentos falhos e duplos.  

 

CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que todas as cultivares testadas apresentaram variações. As perdas 

percentuais entre sementes distribuídas e plantas emergidas variou significativamente em 

relação ao planejado. Somente duas das cultivares testadas apresentaram espaçamentos 

aceitáveis acima de 90%.   
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