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RESUMO
A velocidade de deslocamento na semeadura da cultura do milho Zea mays L., é diretamente
impactante na distribuição, desenvolvimento e rendimentos de produtividade do milho, também de
acordo com o espaçamento praticado, considerando as características híbrido utilizado. Trabalho
realizado na Fazenda Rio Verdinho, localizado no município de Itaberá-SP, rodovia Francisco Alves
O
O
Negrão SP 258 km 318; Coordenadas: 49 09’21” W; 24 04’22” S, altitude de 730 m; classificação
climática de koppen - Cfa – clima oceânico. Formado por 3 tratamentos com área útil 5 linhas de 10
metros, analisando a distribuição e estande de plantas, sendo a variável velocidade de semeadura
principal fator limitante nesta distribuição e estande de plantas. No tratamento 1 observou-se o
espaçamento médio entre plantas nas linhas semeadas de 29,4 cm; tratamento 2 o espaçamento
médio entre plantas 31,2 cm e no tratamento 3 obtivemos o espaçamento médio entre plantas de
31,9 cm. Há uma significativa alteração no arranjo de plantas à medida que se aumenta a velocidade
-1
-1
de deslocamento no intervalo de 6 km h até 10 km h .
Palavras chave: Densidade,

Deslocamento, Espaçamento, População

Linha de Pesquisa: Mecanização.

ABSTRACT
The speed of displacement in the sowing of maize Zea mays L. Crop, is directly impactful in the
distribution, development and yield of maize productivity, also according to the spacing practiced,
considering the hybrid characteristics Used. Work carried out at Rio Verdinho Farm, located in the
municipality of Itaberá-SP, Rodovia Francisco Alves Negrão SP 258 km 318; Coordinates: 49O09 ' 21
"W; 24O04 ' 22 "S, altitude of 730 m; Climate classification of Koppen-Cfa-oceanic climate. Formed by
3 treatments with useful area 5 lines of 10 meters, analyzing the distribution and plant stand, being the
variable sowing speed main limiting factor in this distribution and plant stand. In Treatment 1, the
average spacing between plants was observed in the sowing lines of 29.4 cm Treatment 2 the
average spacing between plants 31.2 cm and in treatment 3 we obtained the average spacing
between plants of 31.9 cm. There is a significant change in plant arrangement as the displacement
-1
-1
velocity increases in the range of 6 km h to 10 km h .
Keywords: Density, displacement, spacing, population
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1. INTRODUÇÃO
Na safra 17/18 227,6 milhões de toneladas colhidas na última safra de grãos
no Brasil. O município onde mais se cultiva milho Zea mays L. no Brasil é SorrisoMT, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).
O milho é limitado pela água 5 a 7,5 mm diários, temperatura e radiação solar
ou luminosidade. A cultura do milho necessita que os índices dos fatores climáticos,
especialmente a temperatura, a precipitação pluviométrica e o fotoperíodo, atinjam
níveis considerados ótimos, as cultivares disponíveis no mercado brasileiro são
classificadas em superprecoces, precoce e normal, com soma térmica menor que
825 graus dias (GD), entre 830 a 900 GD e acima de 900 GD para o florescimento
masculino respectivamente. Quando estas cultivares não alcançam as somas
térmicas

exigidas

ocorre

prolongamento

ou

redução

da

fase

vegetativa,

comprometendo o rendimento de grãos (ZUCARELI et al., 2010).
A temperatura ideal para o desenvolvimento do milho, da emergência à
floração, compreende entre 24 e 30ºC. Obteve maior produção estimada de matéria
seca e maior rendimento de grãos na temperatura de 21ºC. A queda do rendimento
sob temperaturas elevadas se deve ao curto período de tempo de enchimento de
grãos, em virtude da diminuição do ciclo da planta. A temperatura do solo também
tem grande influência sobre o ponto de crescimento, a emissão de novas folhas, o
número de folhas e o tempo de emissão do pendão. Geadas, granizo e ventos
podem danificar as folhas já formadas, mas têm pouco efeito sobre o ponto de
crescimento e o rendimento final de grãos. Por outro lado, alagamento pode matar a
planta em poucos dias, principalmente com elevadas temperaturas (RITCHIE et al.,
1993; BERGAMASCHI & MATZENAUER, 2014).
Uma das formas de se aumentar a interceptação de radiação e,
consequentemente, o rendimento de grãos é através da escolha adequada do
arranjo de plantas. A associação entre evolução do arranjo de plantas e aumento da
produtividade de grãos de milho tem sido frequentemente reportada na literatura
(CARDWELL, 1982; SANGOI, 2000; VIEIRA et al., 2010). O arranjo de plantas pode
ser manipulado através de alterações na densidade de plantas, no espaçamento
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entre linhas, na distribuição de plantas na linha e na variabilidade entre plantas
(emergência desuniforme).
As alterações no arranjo de plantas em milho deveram-se às modificações de
ordem genética, fisiológica, bioquímica e anatômica. Estas modificações foram
incorporadas pelos programas de melhoramento nas últimas décadas, aumentando
a tolerância da cultura ao estresse (TOLLENAAR et al., 1997; TOLLENAAR & WU,
1999; SANGOI, 2000).
A eficiência de utilização da radiação solar pelas culturas é baixa. Em milho, o
arranjo de plantas constitui-se em prática de manejo importante para potencializar o
rendimento de grãos. A figura 1 ilustra este aspecto, mostrando interação entre
diferentes fatores que afetam a produtividade final de uma cultura. Pode-se observar
que o rendimento de grãos é dependente da fotossíntese e da respiração do dossel.
Por sua vez, a fotossíntese do dossel é função da fotossíntese da folha e da
interceptação da radiação solar. Já a interceptação da radiação solar é influenciada
pelo índice de área foliar, ângulo da folha, interceptação de luz por outras partes da
planta, distribuição de folhas (arranjo de folhas na planta e de plantas no campo),
características de absorção de luz pela folha e pela quantidade de radiação
incidente. Destes fatores, apenas a quantidade de radiação solar não é afetada pela
escolha do arranjo de plantas.
Os principais fatores que influenciam a escolha do arranjo de plantas de milho
são: cultivar, objetivo do produtor, nível tecnológico, época de semeadura e duração
da estação de crescimento na região de cultivo. Híbridos mais precoces (ciclo mais
curto) requerem maior densidade de plantas em relação aos de ciclo normal para
atingir seu potencial de rendimento (MUNDSTOCK, 1977a; SILVA, 1992;
TOLLENAAR, 1992). Isso se deve ao fato de os híbridos mais precoces
(superprecoces) geralmente apresentarem menor estatura, folhas menores, menor
área foliar por planta e menor sombreamento do dossel da cultura (MUNDSTOCK,
1977a; SANGOI, 2000). Estas características morfológicas possibilitam a adoção de
menor espaçamento entre plantas na linha e, consequentemente, de maior
densidade de plantas. Esses híbridos normalmente requerem maior densidade de
plantas para a maximização do rendimento de grãos, por necessitarem de mais
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indivíduos por área para gerar índice de área foliar capaz de potencializar a
interceptação da radiação solar (SANGOI, 2000).
A manipulação do arranjo de plantas em milho, através de alterações na
densidade de plantas, de espaçamento entre linhas, de distribuição de plantas na
linha e na variabilidade entre plantas, é uma das práticas de manejo mais
importantes para maximizar a interceptação da radiação solar, otimizar o seu uso e
potencializar o rendimento de grãos (ARGENTA et al., 2001).
Desta forma, este trabalho tem por objetivo, analisar a distribuição de plantas
de acordo com a velocidade de deslocamento na semeadura da cultura do milho
Zea mays L., uma vez que a distribuição e população de plantas é diretamente
impactante no desenvolvimento e rendimentos de produtividade do milho.

2. MATERIAL E MÉTODOS ou PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente trabalho foi realizado na Fazenda Rio verdinho, localizado
no município de Itaberá-SP, rodovia Francisco Alves Negrão SP 258 km 318;
Coordenadas: 49O09’21” W; 24O04’22” S, altitude de 730 m; o clima da região,
segundo classificação de Köppen, é do tipo Cfa, com precipitação média anual de
1193 mm, temperatura média de 19.9ºC e o solo classificado como Argissolo
Vermelho.
O experimento foi instalado no dia 10/09/19 às 14:00 PM, na gleba 4Ae8A
coordenadas 49O09’21” W; 24O04’22” S, com semeadora SHM 15/17 7 linhas com
espaçamento 40 cm, sistema de corte da palha por facão tipo guilhotina com disco
corrugado e sistema de distribuição mecânica de sementes com discos de 28 furos
de 11,5 mm, com nomenclatura R3M. A população recomendada para o híbrido AS
1730 PRO3 é de 75000 plantas por hectare, sendo assim padronizamos a
distribuição de 3,2 sementes por metro linear com a correção do percentual de
germinação, para todas as velocidades de deslocamento; profundidade de
semeadura 3 cm. O tratamento da semente realizou-se com Cropstar 300 ml 60000
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sementes-1 e também Derosal Plus 60 ml 60000 sementes-1 .A gleba anteriormente
cultivada por aveia preta foi dessecada com herbicida Zapp QI ( 1,5 L ha-1 ) /
Ampligo ( 0,100 L ha-1 ), a adubação de base foi utilizada com fertilizante fórmula
NPK 13-31-00+zn1% 320 kg ha-1, posteriormente a adubação de cobertura com
Uréia 320 kg ha-1 na concentração de nitrogênio de 46% em V1 1ª folha expandida,
também nesta fase de desenvolvimento feita adubação de cobertura com Cloreto de
potássio (00-00-60) 150 kg ha-1, uma aplicação de inseticida ENGEO PLENO 0,25 L
ha-1

7 dias após a semeadura fase de desenvolvimento VE, posteriormente duas

aplicações de herbicida PRIMÓLEO 2 L ha-1 e SOBERAN 0,120 L ha-1 e inseticida
EXALT 0,08 L ha-1 , sendo a primeira em V2 2ª folha expandida e a segunda em V4
4ª folha expandida, duas aplicações de fungicida com AZIMUT / NIMBUS (0,500 L
ha-1 / 0,500 L ha-1

) TILT / AUREO (0,500 L ha-1 ) / (0,200 L ha-1 ) em V7 ou V8

ou limite do trator.
O trator utilizado para este trabalho foi um MF 5275 de 75 CV; projetadas as
seguintes velocidades de deslocamento com este trator:
Tratamento 1 - 3 km h-1 marcha 2ª reduzida B, 1676 rpm (rotações por minuto);
Tratamento 2 - 6 km h-1 marcha 3ª reduzida B, 1781 rpm;
Tratamento 3 - 9 km h-1 marcha 3ª reduzida A, 2200 rpm.
Todos os tratamentos uma faixa de deslocamento de 20 metros para cada
tratamento. Avaliou-se uma faixa de 10 metros descartando duas linhas das bordas
ficando como área útil 5 linhas de 10 metros de comprimento de cada tratamento.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O monitoramento da emergência todos os dias a partir do dia 13/09/19, porém
a iniciou-se no dia 16/09/19 com 70% de emergência para todos os tratamentos e
completou o 100% no dia 23/09/19 devido à falta de umidade e posterior chuva no
dia 20/09/19.
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No tratamento 1 observou-se o espaçamento médio entre plantas nas linhas
semeadas de 29,4 cm; tratamento 2 o espaçamento médio entre plantas 31,2 cm e
no tratamento 3 obtivemos o espaçamento médio entre plantas de 31,9 cm. No
tratamento 1, evidenciou-se uma dificuldade maior devido ao atrito da cobertura
morta.
TABELA 1: Arranjo de plantas

Média
Desvio
Padrão
CV%
Limite Falhas
Limite Duplas
Nº Falhas
Nº Duplas

Tratamento 1
29,4

Tratamento 2
31,2

Tratamento 3
31,9

9,3
31,8%
44,1
14,7
9
9

10,6
34,1%
46,8
15,6
9
5

12,4
39,0%
47,8
15,9
16
9

Fonte: Autor da pesquisa
Figura 1 – Fluxograma dos fatores que afetam o rendimento de grãos das culturas.
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Fonte: Adaptado de GARDNER et al., 1985.

4. CONCLUSÃO ou CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, conclui-se que com as semeadoras por disco mecânico se
trabalhar com velocidade de deslocamento na semeadura acima de 6 km h-1 têm
como consequência uma grande alteração no arranjo e distribuição de plantas por
hectare, interferindo diretamente na sua produtividade por área. Há uma significativa
alteração no arranjo de plantas à medida que se aumenta a velocidade de
deslocamento no intervalo de 6 km h-1 até 10 km h-1 visto que velocidades acima
deste intervalo são impossíveis de se praticar. No entanto, mesmo com uma
dificuldade maior com atrito de palha no deslocamento de 3 km h-1, obteve-se
distribuição melhor, de modo geral deslocamento inferior à 6 km h-1 se obtém uma
melhor distribuição e arranjo de plantas.
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