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1. RESUMO

1. 

O presente trabalho foi realizado com a finali 

dade de avaliar a vazão e as danificações mecânicas, por oca 

sião da semeadura, em sementes de algodão deslintadas mecâni 

ca e quimicamente. 

Foram utilizadas sementes da cultivar. IAC 17 

produzidas na safra de 1977/78. O lote de sementes foi dividi 

do em duas partes, uma das quais foi conservada tal como foi 

obtida, deslintada mecanicamente, e a outra submetida ao des 

lintamento químico por meio de ácido sulfúrico concentrado. 

A simulação da semeadura foi realizada no Depar 

tamento de Engenharia Agrícola do Instituto Agronômico do E� 

tado de São Paulo, em Jundiaí, utilizando-se três semeadoras 

comerciais com características técnicas diferentes. Cada se 

meadora foi presa numa estrutura metálica, dotada de um motor 

elétrico e um variador de velocidade. As velocidades utiliza 

das foram 3,6; 7,2 e 10,8 quilometres por hora. 

A análise da vazao foi feita realizando-se va 

rias amostragens com tempo determinado (10 segundos) e poste 

riormente efetuando transformação para número de sementes por 

10 metros lineares de sulco. 
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As amostras de cada tratamento (semeadoras e ve 

locidades) acrescidas de tratamento testemunha (sementes que 

não passaram pelas semeadoras)· foram submetidas à análise de 

danificações mecânicas. As danificações foram avaliadas atra 

vés de separação manual (danos externos) e de teste de viabi 

lidade (danos internos), conduzido no Departamento de Agricu! 

tura e Horticultura da Escola Superior de Agricultura "Luiz 

de Queiroz". Os testes de viabilidade utilizados para avaliar 

os danos internos foram: germinação, envelhecimento rápido, 

porcentagem e velocidade de emergência no campo. 

A análise e a interpretação dos resultados pe� 

mitiram as seguintes conclusões: 

1. A vazão variou com o tipo de máquina e com a

velocidade, tanto para sementes deslintadas mecânica como qu.!_ 

micamente; 

2. As semeadoras causaram danificações

cas externas e internas às sementes; 

mecâni 

3. A semeadora com menor velocidade tangencial

dos orifícios do disco apresentou menor variação na vazao e 

causou menores danificações mecânicas às sementes. 
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2. INTRODUÇÃO

O algodão (Gessypium hirsutum L.), uma das pri!!_ 

cipais culturas do Brasil, é atualmente produzido em váriosEs 

tados, destacando-se Sã@ Paulo como maior produtor, seguido 

por Paraná e Ceará. Observa-se, no decorrer dos anos, uma re 

dução da área cultivada tendo como uma das causas a instabili 

dade de oferta e o preço de mão de obra. E stes problemas tem 

levado os cotonicultores a adotar cada vez mais, a mecaniza 

çao da cultura, inclusive da colheita, para a qual se utili 

zam de máquinas importadas. A mecanização da colheita exige 

certos requisitos da cultura, o que tem contribuído com o pro 

gresso da cotonicultura. Entre a� novas técnicas utilizadas p� 

de-se citar o uso de sementes deslintadas quimicamente. 

� 

O aproveitamento de grandes areas com a cotoni 

cultura exige o uso de máquinas eficientes e velozes. E ntre 

estas destacam-se as semeadoras, que além de um serviço rápi 

do devem proporcionar uma distribuição muito uniforme das se 

mentes, com um mínimo de danificações mecânicas. A pesquisa 

sobre vazio e danificação de sementes pelas máquinas nao tem 

sido realizada com a intensidade desejada. Realmente, sio mui 

to poucos os trabalhos nessa área desenvolvidos no País. Os 

mecanismos distribuidores de sementes das máquinas modernas, 

muitas vezes são id�nticos iqueles utili�ados em máquinas de 
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tração animal, nao sendo, provavelmente, adequados às maiores 

velocidades de caminhamento hoje em uso. Assim, tornam-se al 

tamente desejáveis estudos sobre comportamentos de máquinas 

semeadoras no que se refere·· à distribuição, vazão e às danifi 

caçoes mecânicas por elas realizadas sob diferentes velocida 

des. 

O objetivo do presente trabalho é avaliar a va 

zao e a danificação mecânica de sementes de algodão, deslinta 

das mecânica e quimicamente, sob diferentes velocidades,· rea 

lizadas por diferentes semeadoras nacionais. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Conforme a natureza do trabalho, foi a revisão 

bibliográfica dividida em três partes: a primeira, abordando 

o deslintamento de sementes de algodão; a segunda, referente

às danificações mecânicas em sementes; e a terceira, sobre a

mecanização da semeadura.

3.1 Deslintamento de Sementes 

O linter da semente de algodão, de difícil ex 

tração durante o beneficiamento, conforme GODOY Jr. et alii 

(1972), tem-se constituído num d-0s problemas para melhoria 

das suas características, pois, além de abrigar e proteger e� 

poros de agentes causadores de doenças, ainda se constitui 

num obstáculo para uma distribuição uniforme por ocasião da 

semeadura. 

O deslintamento constitui-se numa operaçao que 

possibilita eliminar parcial ou totalmente o linter da semen 

te. Os processos de deslintamento e seus efeitos na qualidade 

das sementes tem sido objeto de estudo de pesquisadores, o 
que tem contribuído para o seu aprimoramento. 



6. 

3.1.1 Deslintamento mecânico 

O processo mecânico de deslintamento é o mais 

utilizado em todo o mundo, servindo tanto para a retirada do 

linter de coroço como de semente de algodão. No Estado de São 

Paulo esse processo é utilizado, segundo COSTA e SANTOS NETO 

(1940), desde 1939. Na região do Delta do Mississipi e a 

Oeste do Delta, nos Estados Unidos, cerca de 65% das sementes 

utilizadas sofrem deslintamento mecânico (FERRAZ et alii,197]). 

No Brasil, conforme RAZERA (1976), toda a semente de algodão 

é deslintada mecanicamente, mesmo aquela deslintada a gás áci 

do pela Cooperativa Central Agropecuária Campinas, no Estado 

de São Paulo. 

As máquinas utilizadas assemelham-se bastante 

às desfibradoras, tendo como Órgãos ativos serras de aço que 

cortam o linter. A regulagem permite retirada maior ou menor 

de linter em função da finalidade do produto (caroço ou seme� 

te). Em virtude da possibilidade de danificações mecânicas 

(cortes) o deslintamento de sementes é apenas parcial, perma 

necendo aderida a elas considerável quantidade de linter, con 

forme GODOY (1975) e SILVA (1977). 

3.1.2 Deslintamento químico 

O processo de deslintamento químico nas semen 

tes de algodão foi realizado, inicialmente, visando a redução 

do ataque de microorganismos patogênicos que direta ou indir� 

tamente prejudicam a produção. Trata-se da utilização de subs 

tâncias químicas que possibilitam eliminação total do linter 

da superfície da semente, e portanto, um processo mais efi 

ciente. Conforme RAZERA (1976) existem dois processos de des 
lintamento químico utilizados industrialmente: via úmida e 

via seca. 
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Apesar de grande variação que existe nos méto 

dos de deslintamento químico via úmida utilizados, o proce� 

so, de acordo com RAZERA (1976) e SILVA (1977), consiste em 

submeter as sementes a um banho de ácido sulfúrico concentra 

do, movimentando-as constantemente até que o linter seja to 

talmente eliminado. Normalmente são utilizadas em torno de 3 

a 6 partes de sementes para uma de ácido sulfúrico, ou rela 

çoes maiores quando houver anteriormente, deslintamento 

nico ou a fogo. Após o tratamento com ácido, as sementes 

vem ser imediatamente lavadas com grandes quantidades de 

meca 

de 

gua, de modo que não ocorram danos ao embrião quando do cont� 

to do ácido com a água, devido a elevação de temperatura pela 

reação que se verifica. Esta lavagem deve ser realizada até 

que o ácido seja totalmente eliminado, podendo inclusive, fa 

zer-se a sua neutralização com uma substância alcalina (amoní 

aco, soda ou cal apagada), e posteriormente, as sementes sao 

secas. Segundo MALLO (1940), estas sementes podem ser armaze 

nadas até 20 dias sem que haja perda do vigor ou 

germina tiva� 

capacidade 

O deslintamento químico por via seca é um pr� 

cesso mais moderno, onde inicialmente as sementes são trans 

portadas para dentro de um secador, onde sua umidade é reduz! 

da para 10% sob uma temperatura de 47,79C. Em seguida são de� 

carregadas em uma moega de carregamento, dotada de uma balan 

ça onde as sementes são pesadas e encaminhadas para o inte 

rior da câmara de deslintamento. As portas da câmara são fe 

chadas, sendo o gás do ácido clorídrico anidro injetado por 

meio de válvulas colocadas em cada extremidade da câmara, que 

permanece em contínua rotação. As sementes permanecem na câm� 

ra por tempo determinado (dependendo da quantidade e qualid� 

de das sementes, da temperatura da câmara e da quantidade de 

gás injetado), até que o linter seja totalmente atacado pelo 

gás. As sementes com o linter como que cristalizado, sao trans 

portadas até o interior da câmara de limpeza que o elimina. 
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Em seguida, as sementes recebem a primeira neutralização com 

amônia anidra, indo posteriormente para máquina de ar e penei 

ras, daí para mesa gravitacional e então, para o recipiente 

onde recebem a segunda neutralização com amônia anidra. Poste 

riormente as sementes são tratadas com inseticida e fungicida 

e vao para moega ensacadora, RAZERA (1976) e SILVA (1977). 

Um fato que tem chamado a atenção dos pesquisa 

dores, desde os primeiros trabalhos com sementes deslintadas 

quimicamente, se relaciona com a sua separação por diferenças 

de densidade. Mesmo durante a lavagem do ácido das sementes é 

possível realizar a separação, onde as sementes com densida 

des menores do que a da água sobrenadam e as de maiores afun 

dam. CHESTER (1938 e 1940), adotando esse critério de separa 

çao, observou que quase todas as sementes infestadas e fracas 

poderiam ser removidas, melhorando a qualidade do lote. ARDNT 

(1945), testando a aplicação deste método, utilizando vários 

lotes de sementes, concluiu que o aprimoramento da qualidade 

de semente por processo de flutuação na água depende das ca 

racterísticas de cada lote e que a sua generalização de certa 

forma é discutível, enquanto que QUINTANILHA et alii (1949), 

por meio de um trabalho semelhante, concluiram ser o deslinta 

mente químico, o único processo eficaz para eliminar as semen 

tes de má qualidade, seguido por uma separação por densidade. 

Outros processos de separação foram também tes 

tados, obtendo-se resultados favoráveis na qualidade de semen 

tes, como uso de peneiras, segundo ALMEIDA (1969); de sopra 

dor, Ball citado por KUNZE et alii (1969) e SANTIAGO (1978); 

e de mesa gravitacional, FERRAZ et alii (1973) e JOHNSON et 

alii (1973) .. O deslintamento químico, segundo autores acima, 

permite selecionar as sementes de melhores características fí 

sicas, fisiológicas e sanitárias, possibilitando um aumento 

na germinação, emergência no campo, velocidade de emergência 
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e peso de matéria seca das plântulas. 

O maior número de trabalhos, no entanto, se ve 

rifica na comparação entre os métodos de deslin�amento, onde 

na grande maioria mostram vantagens de deslintamento químico 

sobre outros processos, influindo direta ou indiretamente na 

qualidade de sementes, CHRISTIDIS (1936), COSTA e SANTOS NETO (1940), 

MAC OONALD et alii (1947), HELMER (1965), ALMEIDA (1969), TOLEDO 

e BARBIN (1969), MARANI e AMIROV (1970), FERRAZ et alii(1977), 

MAEDA et alii (1977), SILVA �1977) e SANTIAGO (1978). 

O deslintamento químico, mostra algumas desvan 

tagens quando comparado com outros processos, principalmente 

com relação às danificações de sementes. As sementes deslint� 

das quimicamente, segundo GELMOND (1979), embora sejam mais 

facilmente manuseadas do que as deslintadas mecanicamente,são 

mais susceptíveis a danos durante as fases de beneficiamento, 

tratamentn e semeadura. 

3.2 Danificações Mecânicas em Sementes 

As danificações mecânicas, conforme POLLOCK e 

ROOS (1972), sao uma das causas mais sérias, e provavelmente 

a mais estudada, do baixo vigor das sementes. Estas danifica 

ções podem ocorrer durante todas as fases em que as sementes 

sao manuseadas, abrangendo desde a colheita até a semeadura. 

Os trabalhos de pesquisa com relação às 

cações mecânicas são conhecidos há muito tempo, mas os 

cionados com a qualidade das sementes datam do final do 

danifi 

rela 

secu 

lo passado para o início deste. Uma das primeiras referências 
que se relacionam a esta forma de danificação, segundo HURD 

(1921) é de Nobbe, que em 1872 relatou o fato de que as semen 

tes de milho trilhadas mecanicamente eram mais injuriadas do 

que as debulhadas manualmente. 
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A partir deste momento, vários trabalhos, asso 

ciando danificações mecânicas com qualidade das sementes, em 

várias culturas, foram realizadas. Os trabalhos se concentram 

principalmente com a trilhagem e processamento, na forma dire 

ta ou simulada. Entretanto, são poucos os trabalhos encontra 

dos que relacionam danificações mecânicas com a semeadora e 

também com semente de algodão, que será o objeto desta parte 

da revisão. 

HULBERT e WHITNEY (1934) estudando as regula 

gens da semeadora para semeadura de quatro cultivares de ervi 

lhas (duas de_sementes lisas e duas rugosas� todas colhidas ma 

nualmente), em várias densidades, observaram que as sementes 

eram consideravelmente danificadas nesta operação. Verifica 

. ram ainda que aplicação de grafite uniformiza o tegumento das 

sementes de ervilha, reduzindo danificações provocadas pelas 

semeadoras a um mínimo, e que essa aplicação não afeta a ger 

minação das sementes. 

BAINER (1947) através de uma série de testes 

com semeadoras utilizadas para semeadura de beterraba açuca 

reira, verificou que no campo as porcentagens de germinação 

_ das sementes semeadas mecanicamente eram menores do que as se 

meadas manualmente. As diferenças de germinação ocorridas en 

tre os modos de semeadura foram atribuídas aos seguintes fato 

res:- a) profundidade uniforme na semeadura manual; b) o so 

lo foi provavelmente compactado mais uniformemente ao redor 

das sementes; e) algumas sementes podem ter sido danifica 

das ao passarem pelas semeadoras; e d) testes de laborató 

rio indicam que os orifícios dos discos das semeadoras, ora 

levam mais de uma semente, ora não levam semente alguma. 

BARMINGTON (1948) realizou uma série de testes 

com oito semeadoras comerciais, sendo quatro de discos hori 
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zontais e quatro de verticais, para verificar o número de se 

mentes por orifício, densidade de semeadura e as danificações 

mecânicas causadas às sementes· de beterraba açúcareira, empr� 

gando velocidades dos discos que variaram de 5,08 a 91,44 cen 

tímetros por segundo. Os resultados revelaram que os danos me 

cânicos mas sementes variaram de 1,56 a 26,11% em diversas se 

meadoras e velocidades, onde os menores danos, na maioria das 

semeadoras, foram obtidos quando a velocidade do disco era 

tal que proporcionava, em média, uma ou pouco menos de uma se 

mente por orifício do disco. Os dados de cada semeadora testa 

da revelaram que nao existe uma relação direta entre as velo 

cidades do disco e a porcentagem de danificações das semente� 

O principal carater distintivo de que a semeado 

ra afeta a porcentagem de emergêncià no campo é a danificação 

mecânica que ela causa à semente. Baseando-se nessa afirmação, 

MC BIRNEY (1948) realizou uma série de testes para determinar 

a perda de germinação, resultante de vários graus de danific� 

ções de sementes, utilizando diferentes espessuras de discos, 

dentados e perfurados, em diferentes velocidades. As porcent� 

gens de sementes danificadas variaram de 4 a 12% neste. teste 

e a curva de correlação obtida mostrou uma perda de germin� 

ção de 1,5% para cada um por cento de sementes danificadasPos 

teriormente o autor realizou outra série de testes para veri 

ficar novamente a correlação entre danificação e perda de ge� 

minação das sementes, utilizando semeadora com disco 

do, a uma velocidade periférica no disco, constante de 

centímetros por segundo. Neste caso, as danificações 

perfur� 

5,74 
mecâni 

cas variaram de 3 a 12% nos diferentes testes, não havendo, 

no entanto, correlação entre a porcentagem de sementes danifi 

cadas e porcentagem de perda de germinação. 

BUNCH (1960) relatou que a danificação mecânica 

corresponde a danos causados às sementes, por agentes mecâni 

cos durante o seu manejo, que abrange da colheita à semeadur� 
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apresentando-se sob formas de quebraduras, trincas, cortes ou 

pressões. O autor dividiu os danos mecânicos em duas categ� 

rias: externas ou visíveis e internas (detectadas apenas por 

rrreio de testes de viabilidade). Observou ainda que os efeitos 

das danificações mecânicas são cumulativos e a consequência e! 

trema é a morte das sementes. Muitas vezes porém, não são su 

ficientes para destruir as estruturas essenciais das sementes, 

mas suficientes para que as mesmas proporcionem plântulas mais 

fracas e anormais, que apresentem maior susceptibilidade ao 

ataque de microorganismos, maior sensibilidade a fungicidas e 

menor potencial de armazenamento. 

PETERS e FENSTER (1965) testando três semeado 

ras com sementes de sorgo, concluiram que elas provocavam da 

nos mecânicos, afetando não apenas a porcentage·m de sementes 

inteiras, mas também a porcentagem de germinação. A diminui 

ção na porcentagem de germinação foi de 3,1 e 14,0% para as 

semeadoras que apresentavam o melhor e pior desempenho, res 

·pectivamente.

DEXTER (1966) afirmando que é muito conhecido 

o fato de sementes de feijão, soja e milho serem danificadas

pelas semeadoras por ocasião da �emeadura, e que as dan�fica

çoes se acentuam com a velocidade das miquinas, seleção ina

dequada dos discos dosadores e emprego de baixo teor de umida

de nas sementes, analisou o comportamento das sementes, utili

zando-se de semeadora com discos novos e de tamanho recomenda

do, em duas velocidades (4830 e 9660 metros por hora). Anali

sando os dados, verificou que para as sementes com 11% de umi

dade a porcentagem de plântulas normais foi de 36,2%, enqua�

to que, para sementes previamente umedecidas até 16%, 

porcentagem foi de 76,3%.

estas

DELOUCHE (1967) relata que os danos mecânicos 

nas sementes podem se manifestar de forma imediata, quando 



13. 

sao imediatamente afetadas tornando-se incapazes de germinar, 

ou latente, que embora não sejam imediatamente afetadas, tem 

o seu vigor, o potencial de armazenamento e o seu valor cultu

ral reduzidos. As máquinas e equipamentos utilizados desde a

colheita atê a semeadura provocam danificações de maior ou me

nor grau, que são atribuídos a três diférentes tipos de açao:

a) impactos choque das sementes em movimento contra um

objeto estacionário, objeto móvel contra sementes estacioná

rias, ou ainda sementes e objeto em movimento; b) abrasões-

sementes sofrem ação de superfície áspera; e e) cortes 

ação de partes ponteagudas ou cortantes sobre as sementes. O 

autor relaciona ainda três fatores que afetam a severidade e 

a extensão de danos mecânicos: as operações mecânicas, o ope 

rador e as características morfológicas das sementes. 

GRECO et alii (1968) realizando diversos en 

saios com uma semeadora-adubadora, determinando a queda do po 

der germinativo das sementes de diversas esp�cies ao passarem 

pela máquina a uma velocidade de 6,1 quilometres por hora, ve 

rificaram que ocorreu uma queda no poder germinativo das se 

mentes com relação as que nao passaram pela semeadora, de 

8,5% para amendoim, 7,5% em 

0,9% em soja. 

arroz, 2,1% em milho hibrido e 

CLARK et alii (1969), com a finalidade de estu 

dar o efeito da velocidade de impacto da semente de algodão 

contra obstáculo na germinação e na danificação, desenvolve 

ram um aparelho no qual a orientação da semente e a velocida 

de de impacto são controlados, e a quantidade de energia ab 

sorvida pela semente pode ser determinada. Realizando 
... .  

var1os 

testes e analisando.os resultados, os autores concluiram que 

a umidade Ótima da semente de algodão para que ocorra redução 

mínima na germinação e na danificação está entre 8 e 10%; a 

velocidade máxima de impacto da semente para assegurar 80% de 
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germinação e menor dano no tegumento foi de 2,54 centímetros 

por segundo, e a orientação para redução mínima na germinação 
e na danificação não pode ser estabelecida por causa das inte 

raçoes que ocorreram. 

MIALHE (1970) afirma que a vitalidade das semen 
tes no solo, expressa em porcentagem, é calculada através da 

pureza, poder germinativo e eficiência da máquina. A pureza 
e o poder germinativo constam das características das semen 

tes fornecidas e a eficiência da máquina é determinada em tes 

tes de laboratório, onde o mecanismo dosador das semeadoras é 
submetido a ensaios de danificações de sementes. A eficiência 

da máquina (Ef) é calculada da seguinte forma: Ef = 100 - %de 
danos; sendo a "% de danos", a porcentagem de sementes danifi 
cadas (quebras, ferimentos, perda do poder germinativo, etc.) 
pelo mecanismo dosádor.Entre os principais fatores que contr! 
buem para diminuir a eficiência dos mecanismos dosadores, co� 
forme o autor, estão a elevada rotação dos discos ou no marte 
lete, misturas de .. sementes de vários tamanhos, presença de ma 
terial estranho nas sementes e alto teor de umidade das semen 
tes. 

BRUWER (1971) realizando uma série de ensaios 
com várias semeadoras comerciais, envolvendo vários ítens, v� 
rificou que as danificações mecânicas nas sementes ocorrem 
mais em função da escolha do disco do que de outros fatores. 

POLLOCK e ROOS (1972) relatam que o efeito das 
danificações mecânicas no vigor das sementes é normalmente res 

tringido à trilhagem e processamento, porque as danificações 
nas sementes durante essas fases são facilmente detectadas em 
laboratório pelo teste de germinação, mas, infelizmente, sê 
rias danificações mecânicas podem ocorrer durante a semeadur� 

MOREIRA et alii (1978) afirmando que uma das 
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partes mais importantes das semeadoras é a referente ao meca 

nismo distribuidor-dosador, pois seu bom desempenho é indis 

pensável para a obtenção de "stand" adequado para a cultura, 

realizou vários trabalhos com semeadoras de tração mecârrica e 

�nimal, adquiridas de três fabricantes, com a finalidade de 

determinar o desempenho das mesmas e danos mecânicos causados 

nas sementes de amendoim. Os autores simularam a semeadura u 

tilizando, para semeadora de tração mecânica, quatro velocida 

des (4. 6, 8 e 12 quilometras por hora), três alturas de colu 

na de sementes no depósito (20.40 e 80% do seu volume total). 

e três tamanhos de sementes (peneira 19, 20 e 21). Analisando 

os resultados, concluiram que a altura de sementes no depósi 

to não influiu significativamente e que a velocidade foi opa 

râmetro que mais influiu no desempenho, evidenciando aumento 

da porcentagem de injúria. Verificaram, também, que o princi 

pal ponto de quebra de semente é a interface base do depósito 

x lado inferior do disco, por causa da insuficiência de tempo 

para as sementes sairem do disco. 

GELMOND (1979) realizando uma revisão sobre fa 

tores que afetam a qualidade e a produção de sementes de algo 

dão, relatou que as sementes podem ser danificadas mecanica 

mente durante a colheita mecânica, em cada estágio de proce� 

sarnento das sementes e por ocasião da semeadura. Segundo o au 

tor, a colheita mecânica pode provocar considerável dano fÍsi 

co às sementes, que pode atingir,por exemplo em Israel, de 6 

a 12%. Muitas irregularidades nos processos de desfibramento 

e deslintamento, podem provocar danos severos nas sementes, 

principalmente a regulagem das serras. Afirma ainda que o des 

lintamento químico, que foi desenvolvido como sendo uma das 

alternativas para o deslintamento mecânico, apesar das vanta 

gens, apresenta também, desvantagens, principalmente porque 

durante o beneficiamento, tratamento e a semeadura, as semen 

tes se expõe mais às danificações mecânicas. 
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RAZERA (1979) avaliou os efeitos de danifica 

çoes mecânicas em sementes de soja que ocorrem durante a se 

meadura, por meio de semeadura simulada, utilizando três se 

meadoras de tração mecinica, em quatro velocidades (4, 6, 8 e 

10 quilometres por hora). Analisando os resultados obtidos 

através de ensaios de laboratório e campo, chegou a conclusão 

de que as semeadoras testadas causaram danificações mecânicas 

nas sementes; de forma geral as semeadoras utilizadas não di 

feriram entre si quanto à intensidade de danos; e a velocida 

de de semeadura foi o principal fator que afetou a intensida 

de das danificações causadas pelas semeadoras. 

3.3 Mecanização da Semeadura 

Aparentemente uma tarefa simples, de construir 

uma máquina para colocar quantidade específica de semente no 

solo, numa posição Ótima para germinação e crescimento, tem 

exigido o talento dos homens por vários anos. Segundo ROBERT 

SON (1973), foi Tull que descreveu a primeira semeadora meca 

nica em 1762 e normalmente considerado como sendo o primeiro 

a tentar com sucesso uma mecanização da semeadura. 

Esta semeadora descrita por Tull constava do 

que nós chamamos hoje de mecanismo dosador. E interessante que 

este tipo de mecanismo tem permanecido em uso, apesar de alg� 

mas modificações, em muitas semeadoras utilizadas hoje. Tradi 

cionalmente, as sementes eram semeadas em grandes quantidades 

para assegurar "stand" suficiente de plantas, e os excessos, 

na grande maioria, eram desbastados manualmente. Com o aumen 

to de demanda de alimento e da diminuição de mão de obra na 

zona rural, o desenvolvimento da indústria de semeadoras para 

semeadura de precisão, principalmente em termos de população 

final de plantas no campo, tem se tornado muito importante. 
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BAINER (1947) realizando vários trabalhos com 
semeadoras comerciais utilizadas para semeadura de . beterraba 
açucareira observou que os orifícios dos discos, ora levaram 
mais que uma semente, ora não levaram nenhuma semente, influ 
indo na uniformidade de semeadura. O autor afirma ainda que a 
mâ qualidade de germinação obtida pela semeadura mecânica in 
dica a necessidade de aperfeiçoamento das aberturas dos orifí 
cios e do obturador. 

BARMINGTON (1948) verificou que a velocidade de 
trabalho das máquinas tem influência direta na distribuição 
das sementes, tanto em semeadoras de discos horizontais como 
verticais. Os resultados revelaram que semeadoras diferiram 
muito, principalmente quando se comparou a velocidade em que 
cada,uma proporcionava, em média, uma ou pouco menos sementes 
por orifício do disco. Considerou que qualquer processo que 
vise uniformizar o peso das sementes (beneficiamento) 
benéfico na melhor distribuição delas. 

seria 

COLWICK (1953) afirmou que muitos dos equipamen 
tos utilizados para semeadura, com tratores de rodas que pro 
duz elevadas velocidades, foram desenvolvidos a partir de se 
meadoras antigas de baixa velocidade. Para proceder uma mecani 
zação completa requer grande eficiência, na colocação, confor 
me a velocidade e precisão, e grande confiança na produção de 
"stand" uniforme.Com a melhoria nos métodos de preparação das 
sementes e consequente aumento do seu custo,de acordo com o au 
tor, a semeadura precisa é necessária não sõmente para uniformi
zar a distribuição, mas também para economizar sementes. 

EDMISTER e MILLER Jr. (1959) relataram que o fa 
tor precisão é um ponto sumamente importante. Para os autores 
a uniformidade no espaço entre as plantas pode nao ser um fa 
tor crítico do ponto de vista de produção, mas é importante 
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sob o aspecto de funcionamento das máquinas por ocasião da co 

lheita. 

LEME (1960) enfatizou que a falta de mão de o 

bra, o menor número de horas de trabalho do operário rural, a 

falta de salários adequados e dos benefícios sociais, altera 

ram profundamente a situação das atividades agrícolas, de tal 

modo que recentemente o trabalho humano não sendo suficiente 

mente barato e abundante para ser utilizado, exige a mecaniza 

ção da agricultura. 

Para BRANDT e FABIAN (1964), entre as metas do 

programa para aperfeiçoar a precisão de semeadura de algumas 

culturas, como milho, soja, algodão e beterraba, devem ser in 

cluídas: desenvolvimento de um mecanismo dosador preciso para 

separar e colocar as sementes individuàlmente; um teste de 

"stand" para estabelecimento de sementes e desempenho do dis 

co em uma semeadora normal; equipamento para dispor as semen 

tes .. a uma distância pré-determinada; e um mecanismo dosador 

que deverá liberar precisamente duas ou três sementes a inter 

valos pré-determinados . 

. Formulando a pergunta, "pode ser bbtido um bom 

"stand" sem semeadura excessiva de alface, milho, algodão, be 

terraba ou sorgo?", PAULI e HARRIOT (1968) afirmaram que o es 

tabelecimento de "stand" é o maior problema na produção de 

maioria das culturas econômicas. 

HUDSPETH e WANJURA (1970) afirmaram que é difÍ 

cil de se obter espaçamento preciso entre sementes de algodã� 

na linha, com o sistema convencional de mecanismo dosador uti 

lizado. Os discos com orifícios que eventualment e  podem ser 

uti�izados para as sementes deslintadas quimicamente distri 

bue� uma quantidade uniforme de sementes em termos de vazao, 



19. 

mas o espaço entre elas é ao acaso. 

MIALHE (1970) relatou que a programaçao da se 

meadura envolve a escolha de época adequada, determinação das 

quantidades de sementes e de adubos a serem utilizados e a e 

leição do tipo de distribuição de sementes a empregar. O au 

tor relata a importância do cálculo de quantidades de semen 

tes a serem empregadas, enfatizando a eficiência da máquina. 

BRUWER (1971) por meio de vários ensaios reali 

zados com algumas semeadoras, verificou que a velocidade em 

pregada pode afetar o número de sementes distribuídas por uni 

dade de área e que as semeadoras não apresentam os mesmos de 

sempenhos para os tipos de sementes testados. 

Conforme KHAN e MC COLLY (1971), durante duas 

décadas, consideráveis progressos tem sido obtidos no desen 

volvimento das máquinas agrícolas, principalmente com relação 

ao aperfeiçoamento de semeadoras que desenvolvam elevadas ve 

locidades, mas com sucesso limitado. Os autores comparando s� 

meadoras convencionais, de discos horizontais, com uma centrí 

fuga experimental, verificaram que é possível utilizar a for 

ça centrífuga para medição, distribuição e localização de se 

mentes. O estudo realizado demonstrou que as exigências na se 

meadura estão dentro do alcance de conceito centrífugo e ofe 

rece um potencial para proporcionar aumento de quantidade de 

sementes na semeadura. Sobre o efeito da velocidade de semea 

dura na precisão, os autores verificaram na semeadora experi 

mental, que é contrário em relação às semeadoras convencia 

nais, onde a medida de precisão aumentou com o aumento da ve 

locidade. 

ROBERTSON (1973) verificou que, para pequenas 

quantidades de sementes utilizadas por unidade de área, em 

culturas. de cereais, é difícil para o agricultor julgar se a 
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quantidade de semente é correta para área em que foi semeada, 
-

ou mesmo se somente uma estimativa pode ser feita. Isto 

aumentar a dúvida se uma popuiação no campo é diferente 

calculada por. causa do erro na estimativa do fator campo 

das falhas apresentadas pelas semeadoras. Os resultados 

faz 

da 

ou

dos 

trabalhos realizados pelo autor revelam que o comportamento 

de algumas semeadoras no campo pode variar conforme a monta 

gem do mecanismo dosador. O autor afirmou ainda que embora 

grande desenvolvimento tenha ocorrido, tanto na área de semen 

te, como no mecanismo dosador, existem muitos problemas bioló 

gicos e mecânicos a serem resolvidos. Portanto, existe muito 

a aprender sobre os equipamentos existentes e o modo em que 

podem ser melhorados, antes de passar para o desenvolvimento 

de novos mecanismos altamente sofisticados. 

No Brasil, apesar do uso de tratores ter sido 

intensificado a partir de 1930, de acordo com SILVEIRA (1975), 

a mecani�ação tomou impulso apenas quando em 1959, o governo, 

criou a primeira indúst�ia nacional de tratores agrícolas que 

fortaleceu também o desenvolvimento da indústria de máquinas 

agrícolas. 

As semeadoras, nessa época, já eram fabricadas 

para tração animal. Com o aparecimento de tratores, segundo 

a informação pessoal de MIALHE (1978) , essas semeadoras foram 

adaptadas de modo que pudessem ser tracionadas por eles, sem 

alterar o mecanismo de funcionamento. A evolução da indústria 

de tratores, produzindo-os com mais potência e com capacidade 

de desenvolver velocidades de trabalho maiores, não foi acom 

panhada pelas indústrias de semeadoras. 

MOREIRA et alii (1978) verificaram que a veloci 

dade foi o parâmetro que mais influiu no desempenho e na por 

centagem de sementes quebradas. Com o aumento da velocidade, 

aumentaram também a vazão e a porcentagem de danificações nas 
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sementes, porém, quase sempre obtiveram menores números de se 

mentes por metro linear. Observaram também que se a semente 

tiver mais tempo disponível par� ser liberada (antes que seja 

danificada) o desempenho da máquina tende a melhorar. Baseando 

se nesse fato os autores sugeriram aumentar o orifício de saí 

da, pois foi verificado que os diâmentros dos orifícios na ba 

se da semeadora eram insuficientes para livre fluxo das semen 

tes, e diminuir, tanto quanto possível a velocidade de rotação 

do disco, mediante a adoção de uma relação de transmissão mais 

adequada entre a roda motora e o disco. 

Da mesma forma que relatam MOREIRA et alii (1978), 

observa-se que a literatura, embora forneça orientação e dados 

práticos para o trabalho a ser desenvolvido, não discute pro 

blemas relacionados com a realização de ensaios determinando o 

desempenho e propondo modificações a serem realizadas. Os auto 

res relatam ainda que modificações profundas trariam inconve 

nientes tanto para os fabricantes, pois nem sempre é fácil mo 

dificar os modelos em produção, como para usuários, praticamen 

te incapazes de se beneficiar delas. 



4. MATERIAL E METODO

4.1 Sementes 

22. 

As sementes de algodão (Gossypium hirsutum L.) 

utilizadas no presente trabalho foram produzidas no ano agrf

cola 1977/78, pela Companhia Agropecuária de Fomento Econômi

co do Paraná -(CAFE do Paraná), órgão vinculado à Secretaria

da Agricultura do Estado do Paraná, em campo de cooperação p�

ra produção de sementes certificadas.

A cultivar IAC 17 foi a escolhida pelo fato de 

ter sido lançada recentemente aos cotonicultores, apresentan 

do bons resultados (PARANÁ, 1978) e com boa aceitação, e con 

sequentemente por apresentar um aumento crescente no seu con 

sumo. 

Em agosto de 1978, foram tomadas ao acaso, qu� 

tro sacas de sementes, devidamente deslintadas mecanicamente, 

no Posto de Ibiporã - PR, de um lote que apresentava as se 

guintes especificações: a) germinação mínima - 65%; b) p�
reza mínima - 98%; e c) peso líquido - 30 kg, classificadas 

como sementes certificadas. O material foi armazenado em con 

<lições de laboratório do Programa Algodão da Fundação Institu 
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to Agronômico do Paraná (IAPAR), em Londrina - PR, até o mo 

rnento de deslintamento químico. 

4.2 Deslintamento 

No início de Setembro de 1978, as sementes fo 

ram homogeneizadas e divididas manualmente, em duas partes a 

proximadarnente iguais. Urna das partes foi conservada tal corno 

foi obtida, isto é, deslintada mecanicamente. A outra parte 

foi submetida ao deslintamento químico por meio de ácido sul 

fÚrico concentrado. 

Para deslintamento químico, as sementes foram 

colocadas em recipiente de plástico, ao qual se adicíonou o 

ãcid_o sulfúrico concentrado na proporção, em peso, de quatro 

partes de sementes para uma de acido, conforme o método util! 

zado por COSTA e SANTOS NETO (1940). Durante aproximadamente 

cinco minutos, por meio de um mecanismo adaptado no r�cipie� 

te, o conteúdo foi agitado ininterruptamente. Apôs a remoçao 

total dn linter as sementes foram submetidas à lavagem em 

água corrente, para eliminar o excesso do ácido. 

Após a lavagem, as sementes foram 

tro de um recipiente contendo água para separar 

em fração sobrenadantP e precipitada. Após esta 

colocadas den 

as sementes 

separaçao as 

sementes foram colocadas, rapidamente ao sol e posteriormente 

à sombra, para secar. Posteriormente, com a finalidade de uni 

formizar o tamanho e eliminar as impurezas, as sementes foram 

peneiradas, aproveitando-se apenas as que ficaram entre as p� 

neiras 14 x 3/4 e 10 x 3/4. 

O material assim processado foi armazenado até 

o final do mês de outubro, em câmara seca do Laboratório de 

Sementes do Departamento de Agricultura e Horticultura da Es 

cola Superior de Agricultura "LUIZ DE QUEIROZ", que forneceu 
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condições de umidade relativa do ar de 35% e temperatura apro 

ximadamente de 25 9C. 

4.3 Semeadoras 

Os trabalhos foram conduzidos com máquinas de 

tração mecânica, por serem as mais utilizadas atualmente en 

tre os cotonicultores, utilizando três semeadoras (S1, S2 e 

S3), que foram adquiridas de três fabricantes diferentes. As 

características técnicas mais importantes dos seus mecanismos 

distribuidores, para sementes deslintadas quimicamente, con 

forme a informação pessoal de MOREIRA {1978), estão contidas 

na Tabela 1. 

Todas as semeadoras apresentavam o sistema con 

vencional de dosagem de sementes, constando basicamente de um 

depósito de sementes (balde) e com um mecanismo dosador no 

fundo. Este mecanismo dosador é constituído de um disco hori 

zontal, provido de orifícios para alojar sementes; de um pl� 

tô, que nivela o número de sementes por orifício; e de um ori 

fício na base, para liberar as sementes da máquina. Todo esse 

mecanismo pode ser melhor visualizado, pelo que está ilustra 

do na Figura 1. 

to 

Ao 

p� 

Para sementes deslintadas mecanicamente, em 

das as semeadoras, foi trocado apenas o mecanismo dosador. 

invés de disco e platô foi utilizado disco com aletas, 

prio para semeadura de algodão e a densidade controlada pelo 

registro. O mecanismo pode ser melhor visualizado pela Fig� 
ra 2. 
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Tabela 1. Características técnicas dos mecanismos originais 

de dosagens e distribuição de sementes das semeado 
ras utilizadas, pará sementes deslintadas quimica 
mente. 

Semeadora D Dorif Orif Esp R.D. V.T.

Unidade mm mm (pol) n9 mm rpm cm/s 

S1 161 12 (1/ 2) 9 5 9, 85 8,29 

S2 75 14 (9/ 16) 7 5 10, 73 4,22 

S3 81 14 (9/16) 9 5 8,15 3,45 

onde, 

D =  diâmetro da circunferência descrita pelos centros dos 

orifícios do disco 

D = diâmetro dos orifícios dos discosorif 

Orif = números de orifícios dos discos 

Esp = espessura dos discos na altura dos orifícios 

R.D. = rotação do eixo propulsara dos discos para cada 

quilometro por hora de velocidade de deslocamento 

da semeadora 

V.T. = velocidade tangencial do centro dos orifícios do

disco para cada quilometro por hora de velocidade 

de deslocamento da semeadora. 
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Figura 1. Componentes de mecanismo dosador-distribuidor de se 

mentes, utilizados nas semeadoras estudadas, 

sementes deslintadas quimicamente. 

para 
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Figura 2. Componentes de mecanismo dosador-distribuidor de 

sementes, utilizados nas semeadoras estudadas para 

sementes deslintadas mecanicamente. 
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4.4 Semeaduras Simuladas 

As semeaduras mecânicas foram simuladas em lab� 

ratôrio do Departamento de Engenharia Agrícola do Instituto 

Agronômico do Estado de São Paulo, em Jundiaí - SP, por meio 

de um "stand" de ensaio de semeadoras e plantadoras, Figura 3. 

Figura 3. Plataforma de "stand" de ensaio utilizado nas simu 

lações de semeaduras. 
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O "stand" de ensaio é constituído, · na sua essê!!

eia, de uma estrutura metâlica. construída com ferro-cantonet 
ra dotada de um motor elétrico, um variador de velocidade e 
tacômetro para aferir a velocidade de trabalho (Figura 4). As 
velocidades, indicadas no tacômetro elétrico, correspondiam 
às de deslocamento da mâquina como se a mesma estivesse deslo 
cando sobre o campo (MOREIRA, 1978). 

Figura 4. Detalhe da figura anterior, mostrando a posição da 
semeadora fixada na plataforma de "stand" de en 
saio. 

As semeaduras, em todas as semeadoras, foram 
simuladas empregando-se três veloci dades (V1, Vz e V3), de 1,

2 e 3 metros por segundo, correspondendo a 3,6; 7,2 e 10,8 
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quilômetros por hora, respectivamente, que de c erta forma a 

brange as situações encontrad�s no nosso meio. 

Para cada tipo de semente, deslintada química e 

mecanicamente, acrescido de um tratamento testemunha, com se 

mentes que não p assaram pelas semeadoras, os tratamentos para 

posterior determinação de vazão e danificações, ficaram cons 

tituídos conforme a Tabela 2. 

Tabela 2. Identificação dos Tratamentos. 

Tratamentos Semeadora Veloc. de semead. 
m/s (km/h) 

S1V1 S1 1 ( 3, 6) 

S1V2 S1 2 ( 7, 2) 

S1V3 S1 3 ( 10, 8) 

S2V1 s2 1 ( 3,6) 

S2V2 s2 2 ( 7, 2) 

S2V3 s2 3 (10, 8) 

S3V1 S3 1 ( 3, 6) 

S3V2 S3 2 ( 7, 2) 

S3V3 S3 3 ( 10, 8) 

T. 

A escolha dos discos para sementes deslintadas 

quimicamente e das aberturas de saída para as deslintadas me 

canicamente foram realizadas baseando-se na menor velocidade, 

isto ê, 1,0 metro por segundo. Para demais velocidades, fo 

ram apenas reguladas as velocidades, sem alterar os discos ou 

as aberturas, e portanto sem se preocupar com densidades de 

semeadura. 

As regulagens iniciais, em todas as semeadoras, 



31. 

foram de modo que distribuíssem de 15 a 20 (média de 17) e 30 

a 40 (média de 34) sementes por metro linear, para sementes 

deslintadas química e mecanicamente, respectivamente. confor 

me as indicações de Cooperativa Central Agronecuâria Campinas 

(s.d.) e COSTA e PASSOS (s.d.). 

Para facilitar as regulagens das semeadoras, os 
� 

numeros de sementes foram transformados em peso. Para tanto 

foram determinados os pesos de 100 sementes, conforme a pre� 

crição da Regras para Análise de Sementes, BRASIL, M.A.(1976), 

e os resultados estão contidos na Tabela 3. 

Uma vez escolhido o disco e a abertura de saída 

para cada máquina, sempre com metade da capacidade do balde 

foram simuladas as semeaduras, formando-se cinco repetições 

de amostras para cada tratamento. As amostras de cada repet! 

çao eram formadas em quantidade suficientes para realizar to 

dos os testes previstos. 
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Tabela 3. Peso de 100 sementes com oito repetições, a média 

e coeficiente de variação, confonne detenninam as 

Regras para Análise de Sementes (BRASIL, M.A.1976) 

e o peso de 1000 sementes de algodão, deslintadas 

química (SDQ) e mecanicamente (SDM). 

Amostragens 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

m 

CV 

Peso de 

(em 

% 

1000 sementes 

gramas) 

4.5. Vazão de Sementes 

SDQ SDM 

10,82 11,27 

11,12 11,84 

10,25 12,06 

10,47 11,37 

11, 08 11,79 

10,96 12,00 

10, 70 11,21 

10,88 11,58 

10,78 11,64 

2,79 2,84 

107,8 116,4 

Durante a passagem das sementes pelas semead� 

ras, em diferentes velocidades, foram realizadas cinco amos 

tragens com tempo determinado (1.0 segundos), cada repetição, 

para avaliar a quantidade de sementes distribuídas. 
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Antes da passagem das sementes pelas máquinas, 

em todos os tratamentos, foram retiradas amostras para deter 
minar a sua umidade. As amostràs foram colocadas em recepien 
tes e- foram fechadas herméticamente e armazenadas até a sua 

determinação. A umidade foi determinada no Laboratório de Se 
mentes do Departamento de Agricultura e Horticultura da Esco 
la Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", pelo método de 
Estufa a 105 ! 3 9 C, seguindo as prescrições de Regras para A 
nâlise de Sementes, BRASIL, M.A. (1976). As médias de umidade 

de cada tratamento estão contidas na Tabela 4. 

Tabela 4. Teor de umidade das sementes de algodão, deslinta 

das química (SDQ) e mecanicamente (SDM), amostra 

das antes da semeadura simulada. Média de duas re 
petições. 

Tratamento SDQ SDM 

S1V1 8,35 9,02 

S1V2 8 ,65 9,21 

S1V3 8,67 9,13 

S2V1 8,57 9,29 

s2v2 8,22 9,25 

SzV3 8,39 9,48 

S3V1 8,24 9,07 

S3Vz 8,40 9,27 

S3V3 8,55 9,45 

T 8,37 9,06 
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As amostragens realizadas durante a passagem 

das sementes pelas semeadoras foram pesadas com auxílio de u 

ma balança de torção elitrica� 

Todos os valores obtidos foram transformados em 

peso de sementes para 10 metros lineares. Posteriormente fo 

rarn determinados os números de sementes distribuídas em 10 me 

tros lineares, com umidade corrigida, correspondendo a urnid� 

de da testemunha. Os números de sementes obtidos em cada rep� 

tição foram transformadas em média e posteriormente 

dos estatisticamente. 

4.6 Danificações Mecânicas 

4.6.1 Danificações externas 

analisa 

As amostras de cada repetição de todos os trat� 

tarnentos foram homogeneizadas e subdivididas atê formarem duas 

sub-amostras de aproximadamente 100 gramas cada urna. Estas 

sub-amostras sofreram urna minuciosa separação, dividindo-as em 

três frações: a) impurezas todos os fragmentos iguais ou 

inferiores à metade do tamanho original das sementes. e as que 

se encontravam inteiramente desprovidas de seus tegurnentos; 

b) sementes danificadas impurezas acrescidas de fragmen 

tos maiores que a metade do tamanho original das sementes e 

as sementes com rachaduras nos tegurnentos; e c) sementes in 

teiras - isentas de qualquer tipo de danificações externas.Pa 

ra efeito de análise dos dados, os valores foram 

dos em porcentagens. 

4.6.2 Danificações internas 

transforma 

As danificações internas foram analisadas por 

meio de vários testes em laboratório e campo. 
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4.6.2.1 Teste de germinação 

O teste de germinação foi conduzido de acordo 

com as Regras para Análise de Sementes, BRASIL, M.A. (1976), 

com algumas alterações. O teste foi instalado em rolo de pa 

pel toalha úmido, previamente lavado em água corrente por 24 
horas, constando cada amostra de três repetições de 50 semen 

tes. Apôs a semeadura, os rolos foram colocados em germinado� 
marca Burrows, a temperatura constante de 309C. As avaliações 

de plântulas foram realizadas no quarto e oitavo dias após a 

instalação do teste, e os resultados transformados em porce� 
tagens. 

4.6.2.2 Envelhecimento rápido 

Para realização desse teste, amostras com pouco 

.... mais> de 150 sementes foram acondicionadas em pequenos reci: 
pientes de plástico perfurado e colocados em uma camara de en 
velhecimento rápido, de marca De Leo, que consta basicamente 

de duas câmaras: uma externa, que tem a finalidade de isolar 
a câmara interna, e esta, que recebe as sementes num ambiente 
de 100% de umidade relativa do ar e 429C de temperatura. As 
sementes permaneceram na camara por um período de 72 
conforme o melhor resultado obtido por GODOY (1975). 

horas, 

Apôs esse período de envelhecimento rápido, uma 

vez retiradas da câmara, foram imediatamente colocadas a ge� 
minar, utilizando-se o mesmo procedimento do teste de germina 
ção descrito no item 4.6.2.1, sendo porém neste caso, realiza 
da uma única avaliação de plântulas, no quarto dia da instala 
ção do teste, conforme TOLEDO (1966), e os resultados trans 

formados em porcentagens. 

4.6.2.3 Porcentagem de emergência 
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O teste de porcentagem de emergência no campo 

foi instalado em terreno do Departamento de Agricultura e Hor 

ticul tura da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"• 

em--solo classificado como da Série "Luiz de Queiroz". confor 

me RANZANI et alíi (1966), constando de cinco repetições de 

100 sementes, cada tratamento. Cada parcela constou de uma li 

nha de 3,0 metros de comprimento, na qual foi efetuada a se 

meadura, em profundidade de 3,0 centímetros. 

As condições de umidade do solo, por causa da 

precipitação que ocorreu logo após a semeadura, foram boas, 

dispensando a irrigação. 

Após a estabilização da emergência, isto é, 

quando os números de plântulas, em todas as parcelas, repeti 

ram por três dias consecutivos, foram anotados os números de 

plântulas emersas, transformando-se esses dados em porcent� 

gens. 

4.6.2.4 Velocidade de emergência 

No teste descrito no 4.6.2.3, foram anotados os 

números de plântulas emersas diariamente, até os números se 

estabilizarem. Os dados obtidos foram transformados um Índi 

ce de velocidade de emergência, conforme o método descrito por 

MAGUIRRE (1962). 

4.7 Análise Estatística dos Dados 

Os dados obtidos na vazao de sementes foram ana 

lisados estatisticamente segundo um esquema fatorial 

em deslineamento inteiramente casualizado. 

3 X 3, 

Os dados de danificações externas e internas 

obtidos em laboratório (teste de germinação e envelhecimento 
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rápido) foram transformados em are sen ✓P/100, onde P = dados 

em porcentagem (SNEDECOR, 1945), e analisados estatisticamen 

te segundo um esquema fatorial 3 x 3 mais uma testemunha, em 

delineamento inteiramente ao acaso. 

Os dados de danificações internas, obtidas em 

campo (porcentagem e velocidade de emergência) foram analisa 

dos estatisticamente segundo um esquema fatorial 3 x 3 mais 

uma testemunha, em delineamento de blocos casualizados, com 

cinco repetições. onde os dados de porcentagem de emergência 

foram transformados em are sen ✓P/100, onde P = dados em por 

centagens, SNEDECOR (1945). 

As análises das variâncias foram realizadas se 

gundo_esquema apresentado por PIMENTEL GOMES (1976) e constam 

das Tabelas 5, 6 e 7. 

Tabela 5. Esquema de análise de variância utilizada na ava 

liação dos dados da vazão de sementes. 

Causas de Variação 

Semeadoras (S) 

Velocidades (V) 

s X V 

(Tratamento) 

Resíduo 

Total 

G.L.

2 

2 

4 

(8) 

36 

44 
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Tabela 6. Esquema de análise de variância utilizada na ava 

liação dos dados de danificações externas e inter 

nas, estes obtidos em laboratório (teste de germi 

nação e envelhecimento rápido). 

Causas de Variação 

Semeadoras (S) 

Velocidades (V) 

s X V 

Fatorial vs. Testemunha 

(Tratamento) 

Resíduo 

Total 

G.L.

2 

2 

4 

1 

(9) 

40 

49 
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Tabela 7. Esquema de análise de variância utilizada na ava 

liação dos dados de danificações internas ( porce� 
tagem e velocidade de emergência). 

Causas de Variação 

Semeadoras (S) 

Velocidades (V) 

s X V 

Fatorial vs. Testemunha

(Tratamento) 

Repetição 

Resíduo 

Total 

G.L.

2 

2 

4 

1 

(9) 

4 

36 

49 



S . RESULTADOS 

5.1 Vazão de Sementes 

40. 

A análise de variância dos números de sementes 

distribuídas pelas semeadoras em 10 metros lineares revelou, 

tanto para sementes deslintadas mecanicamente como para quimi 

camente, valores de F significativos ao nível de 1% _probabili 

dade para todas as causas de variação analisadas. 

Nas tabeJas 8 e 9 sao apresentadas as médias 
dos números de sementes distribuídas em 10 metros lineares de 

sementes deslintadas mecânica e quimicamente, respectivamente, 

para as três semeadoras operando em três velocidades; as mé 

dias das semeadoras, das velocidades; e as diferenças mínimas 
significativas para semeadoras, velocidades e desdobramentos. 

Analisando-se os resultados da Tabela 8, de se 
mentes deslintadas mecanicamente, pela comparação entre as se 

-

meadoras, verifica-se que todos os contrastes entre duas me 

dias são significativos, com semeadoras S1, s 3 e Sz distri 
buindo médias de sementes em ordem decrescente. No desdobra 
mento semeadoras dentro de velocidades pode-se observar que 

dentro da velocidade V1, as médias não diferem entre si; den 

tro da velocidade Vz a semeadora S1 apresentou média superior 
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Tabela 8. Número médio de sementes deslintadas mecanicamente 
distribuídas em 10 metros lineares, conforme tipo 
de semeadora e velocidade de deslocamento da máqu! 
na. 

Semeadora 
Médias Velocidade 

Sl S2 S3 

Vl 335,8 334,2 344,2 338,1 

V2 349,2 302,6 330,0 327,3 

v3 337,6 314,8 30 7, 6 320,0 

Médias 340 ,9 317,2 327,3 

D .M. S. do teste de Tukey a 5% para semeadora ou para velocida 
de = 7, 8 e para semeadora dentro de velocidade ou velocidade 
dentro de semeadora = 13,4 

a s 3 , que por sua vez foi superior a S2; e dentro da velocida 
de v3 a média da semeadora S1 foi significativamente superior 
às outras, que não diferiram entre si. 

Comparando-se as médias das velocidades observa 
-se que todos os contrastes entre as duas médias são também
significativos e que as maiores médias correspondem às meno
res velocidades. No desdobramento verifica-se que apenas a se
meadora S3 mostra o mesmo resultado. Dentro da semeadora S1,a
média da velocidade V1 foi superior a da v2, mas as duas nao
diferiram da V3 e dentro da semeadora S2, a média da velocida 
de v1 foi superior a das velocidades v2 e V3, que nao diferi 
ram entre si. 

Examinando-se a Tabela 9, pela comparaçao das 
médias entre as semeadoras, verifica-se também que para semen 
tes deslintadas quimicamente todos os contrastes entreas duas 
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Tabela 9. Número médio de sementes deslintadas quimicamente 
distribuídas em 10 metros lineares, conforme tipo 
de semeadora e velocidade de deslocamento da máqui 
na. 

Velocidade 
Semeadora 

Médias 
Sl s2 S3 

Vl 173,0 177,8 175 ,6 175, 4 

V2 123,6 158,2 158,6 146,8 

V3 87,4 130,4 151,6 123,1 

Médias 128,0 155,5 161,9 

D.M.S. do teste de Tukey a 5% para semeadora ou para velocida
de = 2,54 e para semeadora dentro de velocidade ou velocidade
dentro de semeadora = 4,41

médias sao significativas ao nível de 5%, diferindo apenas no 
comportamento das semeadoras, pois neste caso as médias de se 
mentes distribuídas em ordem decrescentes foram apresentadas 
respectivament� pelas semeadoras s 3

, s 2 
e s1. No desdobramen 

to semeadoras dentro de velocidades verifica-se um comport� 
mento diferente, onde apenas o desdobramento semeadoras den 
tro da velocidade v3 apresentou mesmo resultado,enquanto que 
dentro da velocidade Vi as semeadoras S1 e S2 foram difere� 
tes entre si, mas estas não diferiram quando comparadas com 
semeadora S3, e dentro da velocidade V2 as semeadoras S2 e S3 
não diferiram entre si, mas foram superiores a S1. 

Pela comparaçao das médias entre as velocidades, 
verifica-se também que todos os contrastes entre as duas mé 
dias são significativos e que as maiores médias correspondem 
às menores velocidades. Nos desdobramentos semeadoras dentro 

de velocidades são verificados os mesmos efeitos. 
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5.2 Danificações Mecânicas 

5.2. 1 Danificações externas 

A análise de variância dos dados de danificações 

externas provocadas pelas semeadoras revelou, para sementes 

deslintadas mecanicamente, valores de F significativos ao ní 

vel de 1% de probabilidade para semeadoras e interação fato 

rial vs. testemunha, enquanto que para velocidades e intera 

ção semeadoras vs. velocidades não mostraram significância.Nas 

sementes deslintadas quimicamente todos os itens analisados 

revelaram valores de F significativos ao nível de 1% de proba 

bilidade. 

As tabelas 10 e 11 mostram as médias de danifi 

caçoes externas provocadas em s·ementes des lintadas mecânica e 

quimicamente, respectivamente, pelas três semeadoras operando 

em três velocidades; as médias das semeadoras, das velocid� 

des, da testemunha e do fatorial; e as diferenças mínimas sig 

nificativas para semeadoras, velocidades e desdobramentos. 

Analisando-se os resultados da Tabela 10, obser 

va-se para sementes deslintadas mecanicamente que as danifica 

ções do fatorial foram superiores as da testemunha. 

Os contrastes das médias entre as semeadoras 

mostram que entre s 1 e S3; e S2 e S3 não foram significativos, 

mas a semeadora s1 danificou significativamente menos que a 

semeadora s2. No desdobramento semeadoras dentro da velocid�

de v
1 

constata-se o mesmo efeito. Os demais desdobramentos, 

bem como a velocidade e desdobramentos velocidades dentro de 

semeadoras não se verificaram os efeitos significativos nas 

danificações externas. 

Examinando-se os resultad0s da Tabela 11, veri 
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Tabela 10. Média de porcentagem de sementes danificadas e� 
ternamenteCl) em sementes deslintadas mecanicamen 
te, conforme tipo de semeadora e velocidade de 
deslocamento da máquina. 

Velocidade 
Semeadora 

Médias 
s1 s2 s3 

Vl 4,13 4,62 4,60 4,45 

Vz 4,24 4, 70 4,37 4,43 

v3 4,16 4,49 4,25 4, 30 

Médias 4,17 4,60 4,41 
- 3,27 - 4, 39 mtestemunha 

= mfatorial 
=

D.M.S. do teste de Tukey a 5% para semeadora ou para velocid�
de = 0,27 e para semeadora dentro de velocidade ou velocidade
dentro de semeadora = 0,47
(1) dados transformados em are sen ✓P/100, onde P = dados em

porcentagem

fica-se para sementes deslintadas quimicamente que a média de 
danificações do fatorial foi superior a testemunha. 

Comparando-se as médias entre as semeadoras, o� 
serva-se que todos os contrastes entre as duas médias são sig 
nificativos e que a semeadora s2 danifica mais sementes exter 
namente do que a s1, que por sua vez danifica mais sementes 
externamente do que a S1, que por sua vez danifica mais do 
que a S3. No desdobramento semeadoras dentro de velocidades 
nas Vi e V2 verifica-se o mesmo desempenho das semeadoras, e� 
quanto na velocidade V3 a semeadora S1 danificou mais que S2, 
que por sua vez mais que S3. 
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Tabela 11. Média de porcentagem de sementes danificadas e� 
ternamente (1) em sementes deslintadas quimicameg 
te, conforme tipo de semeadora e velocidade de 
deslocamento da máquina. 

Semeadora 
Velocidade Médias 

2 3 

Vl 13,92 15,00 7,31 12,07 

V2 17,09 18,31 8,32 14,57 

V3 22,11 21,08 9,76 17,75 

Médias 17, 71 18,13 8,46 
-

2,25 
-

= 14,76 mtestemunha
= mfatorial

D.M.S. do teste de Tukey a 5% para semeadora ou para velocid�
de = 0,33 e para semeadora dentro de velocidade ou velocidade
dentro de semeadora = 0,57
(1) valores transformados em are sen ✓P/100, onde P = 

em porcentagem
dados 

A Tabela 11 revela ainda que todos os contras 
tes, entre duas médias de velocidade e de todos os desdobra 
mentas velocidades dentro de semeadoras, são significativos ; 
e que em todos os casos as danificações externas aumentam com 
o aumento da velocidade de trabalho das semeadoras.

5.2.2 Danificações internas 

5.2.2.1 Teste de germinação 

A análise de variância dos resultados de teste 
de germinação nas sementes deslintadas mecanicamente mostrou 
valores de F significativos ao nível de 1% somente para inte 
ração fatorial vs. testemunha, ao nível de 5% para velocida 
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Tabela 12. Média de porcentagem de plântulas normais(l) obti 

Velocidade 

VI 

V2 

V3 

Médias 

mtestemunha

das no teste de germinação em sementes deslinta 
das mecanicamente, conforme tipo de semeadora e 
velocidade de deslocamento da máquina. 

Semeadora 
Médias 

�\ s2 s3 

66,87 66,46 67, 17 66, 83 

6 7, 34 67, 39 67,93 67,55 

66,11 65,65 66,45 66,04 

66,77 77,46 67,18 

= 70, 23 mfatorial = 66, 81

D.M.S. do teste de Tukey a 5% para semeadora ou para vel ocid�
de = 1,24 e para semeadora dentro de velocidade ou velocidade
dentro de semeadora = 2,14
(1) valores transformados em are sen IP71ôõ, onde P =

em porcentagem
dados 

des e nenhuma significância para os demais itens analisados. 
Nas sementes deslintadas quimic amente mostrou valores de F 
significativos ao nível de 1% de probabilidade para semeado 
ras, interações fatorial vs. testemunha e semeadora vs. velo 
cidade; e ao nível de 5% para velocidades. 

Nas tabelas 12 e 13 estão contidas as médias de 
plântulas normais obtidas no teste de germinação, respectiv� 
mente para sementes deslintadas mecânica e quimicamente, para 
as três semeadoras operando em três velocidades; as médias 
das semeadoras, das velocidades, da testemunha e do fatorial; 
e as diferenças mínimas significativas para semeadoras, velo 
cidades e desdobramentos. 
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Tabela 13. Média de porcentagem de plântulas normais(l) obti 
dos no teste de germinação em sementes deslinta 
das quimicamente, conforme tipo de semeadora e ve 
locidade de deslocamento da máquina. 

Velocidade 
SI 

Semeadora 

Sz S3
Médias 

VI 68,83 65,77 70,48 68,36 

V2 68,09 64,87 69,88 67,59 

v3 66,91 63,38 68,18 66,12 

Médias 67,91 64,67 69,48 

mtestemunha 
= 72,14 mfatorial 

= 6 7, 35

D.M.S. do teste de Tukey a 5% para semeadora ou para velocida
de = 1,73 e para semeadora dentro de velocidade ou velocidade
dentro de semeadora = 2,99
(1) valores transformados em are sen ✓P/100, onde P =

em porcentagem
dados 

Os valores de F altamente significativos encon 
trados, para os dois tipos de sementes para interação fato 
rial vs. testemunha e associando-se com as médias das Tabelas 
12 e 13, verifica-se que a média da testemunha foi superior 
a do fatorial. 

A Tabela 12, de sementes deslintadas mecanica 
mente, mostra que no contraste das médias ent re as velocida 
des, somente as velocidades V2 e V3 são significativamente d! 
ferentes, ocorrendo menor germinação na velocidade v

3
. Entre

tanto, quando se comparam essas duas velocidades com Vi veri 
fica-se que as diferenças nao sao significativas. Os demais 
itens analisados, neste caso, nao mostraram significâncias. 



48. 

Examinando-se as médias da Tabela 13, de semen 

tes deslintadas quimicamente, -verifica-se que o contraste das 

médias entre_ as semeadoras s
2 

e s
1 

é significativo, onde o 

efeito de danificação da semeadora s 2
, na germinação, foi su 

perior ao da S1 e esta por sua vez semelhante ao da S3. No 

desdobramento semeadoras dentro de velocidades, em todos os 

casos, observa-se o mesmo efeito. 

O contraste entre as médias para velocidades 

mostra que as diferenças entre as velocidades V1 e V2, e tam 

bém V2 e V3 não são significativos, mas que são entre as velo 

cidades Vi e V3, com velocidade maior influindo mais na germi 

nação. Apesar dessa diferença para velocidades, no desdobra 

mento velocidades dentro de semeadoras, em todos os casos nao 

se verificaram diferenças significativas. 

5. 2 .2. 2 Envelhecimento rápido

A analise de variância dos dados de envelheci 

mento rápido revelou, para sementes deslintadas mecanicamente, 

valores de F significativos ao nível de 1% de probabilidade 

apenas para interação fatorial vs. testemunha, enquanto que 

os demais fatores analisados não mostraram significância. 

Nas sementes deslintadas quimicamente revelou 

valores de F significativos ao nível de 1% para semeadoras,v� 

locidades e interação fatorial vs. testemunha; e nao signif! 

cativo para interação semeadora vs. velocidade. 

Nas Tabelas 14 e 15 sao apresentadas as médias 

de plântulas normais obtidas em teste de envelhecimento râpi 

do, nas sementes deslintadas mecânica e quimicamente, respec 

tivamente, para as três semeadoras operando em três velocid� 

des; as médias das semeadoras, das velocidades, da testemunha 

e do fatorial; e as diferenças mínimas significativas para se 



49. 

Tabela 14. Média de porcentagem de plântulas normais(l) obti 
das no teste de en_velhecimento rápido em sementes 
deslintadas mecanicamente, conforme tipo �e semeê 
dora e velocidade de de slocamento da máquina. 

Semeadora 
Médias Velocidade 

Sl s2 S3 

Vl 64,12 64,11 65,06 64,43 

Vz 63,57 63,65 65,12 64,11 

V3 63,93 63,36 64,53 63,94 

Médias 63, 84 63,71 64,90 

68,02 
-

64,18m = 

mfatorial 
=

testemunha 

D.M.S. do teste de Tukey a 5% para semeadora ou para velocid�
de = 1,33 e para semeadora dentro de velocidade ou velocidade
dentro de semeadora = 2,30
(1) valores transformados em are sen ✓P/100, onde P = 

em porcentagem

meadoras, velocidades e desdobramento. 

dados 

Analisando-se os valores de F altamente signifi 
cativos, tanto nas sementes deslintadas mecânica como quimic� 
mente, para interação fatorial vs. testemunha, e as médias ob 
tidas nas Tabelas 14 e 15, verifica-se também que a média da 
testemunha,foi superior a do fatorial. 

Examinando-se as médias obtidas, nas sementes 
deslintadas mecanicamente, da Tabela 14, verifica-se que além 
da diferença significativa entre testemunha e fatorial, ne 
nhum dos contrastes analisados mostrou significância. 

A comparação entre as médias da Tabela 15, de 
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Tabela 15. Média de porcentagem de plântulas normais (!) obti 
das no teste de envelhecimento rápido em sementes 
deslintadas quimicamente, conforme tipo de semea 
dora e velocidade de deslocamento da máquina. 

Semeadora 
Velocidade Médias 

1 2 3 

Vl 64,28 62,05 67,42 64,58 

V2 62,42 61, 70 66,26 62,42 

v3 59,97 56,62 65,86 60,82 

Médias 62,23 60 ,09 66,5 2 

-

68, 2 0
-

62,94 mtestemunha
= 

mfatorial 
= 

D.M.S. do teste de Tukey a 5% para semeadora ou para velocid�
de = 1,91 e para semeadora dentro de velocidade ou velocidade
dentro de semeadora = 3,30
(1) valores transformados em are sen IP/100, o nde P =

em porcentagem
dados 

sementes deslintadas quimicamente, para semeadoras revela que 
todos os contrastes são significativos e que neste teste, a 
semeadora s

3 
deu origem a maior porcentagem do que a semeado 

ra S1, que por sua vez originou mais do que a s
2

. No desdobra 
mento semeadoras dentro de velocidades, apresentaram os mes 
mos efeito� de ntro da velocidade V3, enquanto dentro das velo 
cidades v1 e v2 , as semeadoras S1 e S2 não foram diferentes 
entre si, mas significativamente inferiores à semeadora S3 . 

Pela Tabela 15, pode-se verificar ainda que os 
contrastes das médias entre as velocidades são significativos 
para velocidade Vi que apresentou média maior do que as velo 
cidades v 2 e v3, que não diferiram entre si. No desdobramento 
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velocidade dentro de semeadoras, dentro da semeadora S1, a m� 

dia da velocidade Vi foi significativamente superior a da ve 

locidade V3, mas n�o diferiu quando comparada com a velocid� 

de V2; dentro da semeadora S2, as médias das velocidades Vi e 

V2 nao diferiram entre si, mas foram significativamente sup� 

riores a velocidade V3; e dentro da semeadora S3 as médias 

não diferiram entre si. 

5.2.2.3 Porcentagem de emergência 

A análise de variância dos dados de porcentagem 

de emergência no campo mostrou, para sementes deslintadas me 

canicamente, valores de F significativos ao nível de 5% de 

probabilidade apenas para semeadoras, enquanto que os demais 

fatores analisados não foram significativos. Nas sementes des 

lintadas quimicamente a análise revelou valores de F signif! 

cativos ao nível de 1% para semeadoras, velocidades e intera 

ção fatorial vs. testPmunha; e não significativo para a inte 

ração semeadora vs. velocidade. 

As Tabelas 16 e 17 mostram as médias de plânt� 

las emersas no campo, de sementes deslintadas mecânica e qui 

micamente, respectivamente, para as três semeadoras operando 

em três velocidades; as médias das �emeadoras, das velocid� 

des, da testemunha e do fatorial; as diferenças mínimas signt 

ficativas para semeadoras, velocidades e desdobramentos. 

Examinando-se as médias para sementes deslinta 

das mecanicamente, na Tabela 16, das causas de variação com 

valores de F significativos, verifica-se que os contrastes 

das médias entre as semeadoras, apesar da significância do F, 

nao diferiram entre si. Já no desdobramento semeadoras dentro 

da velocidade V1 mostram uma pequena diferença, com a semead� 

ra S1 originanfto média, significativamente, superior a da S2, 

enquanto que as duas não diferiram da semeadora S3. Nos de 
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Tabela 16. Média de porcentagem de plântulas emersas (l) no 

teste de emergência no campo em sementes deslint� 
das m�canicamente, conforme tipo de semeadora e 
velocidade de deslocamento da máquina 

Semeadora 
Médias Velocidade 

s1 s2 3 

Vl 70,76 65,52 67,98 68,09 

V2 67,73 65,15 67,62 66,83 

v3 67,96 66,15 66,94 67,02 

Médias 68,82 66,61 67,51 

mtestemunha 
= 69,27 mfatorial 

= 67,31 

D.M.S. do teste de Tukey a 5% para semeadora ou para velocid�
de = 2,82 e para semeadora dentro de velocidade ou velocidade
dentro de semeadora = 3,30
(1) valores transformados em are sen ✓P/100, onde P =

em porcentagem

mais desdobramentos semeadoras dentro das velocidades as 
dias nao foram significativamente diferentes. 

dados 

me 

E importante ressalt ar que para sementes deslig 
tadas mec anicamente a semeadura mecânica não diferiu estatis 

ticamente, na porcentagem de emergência no campo, da semeadu 
ra manual. 

O valor de F altamente significativo para inte 

raçao fatorial vs. testemunha, nas sement es deslintadas quim! 
camente e o exame das médias, da Tabela 17, obtidas no campo 

revelam que a média da testemunha foi es tatisticamente sup� 
rior a do fatorial. 



53. 

Tabela 17. Média de porcentagem de plântulas emersas(l) no 

Velocidade 

Vl 

Vz 
V3 

Média 

teste de emergência_ no campo em sementes deslinta
das quimicamente, conforme tipo �e semeadora e ve 
locidade de deslocamento da máquina 

Sl 

Semeadora 
Médias 

Sz s3 

65,99 61,23 70,18 65,80 

63,14 60,76 66,79 63,50 

59,41 57,33 66,78 61,17 

62,85 59,77 67,85 

mtestemunha = 67• 79 mfatorial 
= 63,45

D.M.S. do teste de Tukey a 5% para semeadora ou para velocida
de = 2,75 e para semeadora dentro de velocidade ou velocidade
dentro de semeadora = 4,76
(1) valores transformados em arcsen IP/100, onde P = dados 

em porcentagem

Comparando-se as médias entre as semeadoras, v� 
rifica-se que todos os contrastes entre as duas medias sao 
significativos e que a semeadora s3 origina maior emergência 
no campo do que a se meadora S1, que por sua vez mais do que 
a semeadora Sz. No desdobramento semeadoras dentro de ve.loct 
dades v1 e v 2 a média da semeadora S3 foi significativamente 
superior a da semeadora Sz, mas as duas não diferem da se mea 
dora s1, enquanto que dentro da velocidade v3 a mêdia da se 
meadora S3 foi superior a das semeadoras S1 e Sz, que nao di 
ferem entre si. 

O contraste das duas médias entre as velocida 
des revela que as  diferenças entre V1 e V3 são significativas, 
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mas nao quando estas sao comparadas com V2, com velocidade me 

nor apresentando média de emergência no campo. No desdobramen 

to dentro de semeadoras, apenas 1entro da semeadora s1 
os co� 

trastes foram significativos, onde as médias das velocidades 

Vi e v2; e v 2 e V3 não diferiram entre si, mas a velocidade 

V1 foi significativamente superior a V3. 

5. 2.2 .4 Velocidade de emergência

A análise de variância dos resultados do índice 

de velocidade de emergência no campo, para sementes deslinta 

das mecanicamente, não revelou valores significativos para 

nenhuma das causas. Nas sementes deslintadas quimicamente re 

velou valores de F significativos ao nível de 1% de probabil! 

dade para semeadoras, velocidades e interação fatorial vs.te� 

temunha; e nenhuma significância para a interação 

vs. velocidade. 

semeadora 

Nas Tabelas 1 8 e 1 9 estão contidas as médias de 

Índice de velocidade de emergência no campo, das sementes des 

lintadas mecânicas e quimicamente, respectivamente, para as 

três semeadoras operando em três velocidades; as médias das 

semeadoras, das velocidades, da testemunha e do fatorial; as 

diferenças mínimas significativas para semeadoras, velocidade 

e desdobramentos. 

Os índices de velocidade de emergência no campo 

para sementes deslintadas mecanicamente não são influenciados 

estatisticamente pelo tipo de semeadura (mecânica e manual)ou 

pelas semeaduras e velocidades utilizadas neste trabalho, Ta 

bela 1 8. 

Pelo exame da Tabela 1 9, para sementes deslint� 

das quimicamente, constata-se que o Índice de velocidade de 

emergência no campo da semeadura manual foi superior ao da 
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Tabela 18. Média do Índice de velocidade de emergênciaCl) no 
campo em sementes _deslintadas mecanicamente, con 
forme tipo de semeadora e velocidade de desloca 
mento da mâquina. 

Velocidade 

Vl 

Vz 
V3 

Médias 

m =
tes tP-munha 

s1 
3,784 

3,738 

3,748 

3,767 

2,758 

Semeadora 
Médias 

Sz s3 
3,702 3,756 3,747 

3,672 3,730 3,715 

3,750 3,678 3,725 

3,708 3,729 

mfatorial 
= 3,729

D.M.S. do teste de Tukey a 5% nara ,emeadora ou para velocida
de = 0,086 e para semeadora dentro de velocidade ou velocida
de dentro de semeadora = 0,149
(1) valores transformados ·em are sen /x

realizada mecanicamente. 

Analisando-se as médias entre as semeadora,, o� 
serva-se que, nas sementes desl;ntadas quimicamente, todos os 
contrastes são significativos, com semeadora s3 propiciando 
Índice superior ao da semeadora S1, que foi superior ao da s� 
meadora Sz. No desdohramento semeadoras dentro de velocidades 
verifica-se, em todos os casos, uma média da semeadora S3 sig 
nificativamente superior a da semeadora Sz e nenhuma difere� 
ça quando estas são comnaradas com a da semeadora S1. 

-A Tabela 19 revela ainda que o contraste das me 
dias entre as velocidades Vi e V3 são s�gnificativos, mas não 
quando estas são comparadas com a velocidade Vz, com velocid� 
de menor apresentando média superior. No desdobramento veloci 
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Tabela 19. Média de Índice de velocidade de emergênciaCl) no 
campo em sementes deslintadas quimicamente, con 
forme tipo de semeadora e velocidade de desloca 
mento da máquina 

Semeadora 
Médias Velocidade 

S
I 

Sz s3
V 1 3,826 3,658 3,918 3,801 

Vz 3,714 3,614 3,846 3,725 

V3 3,628 3,506 3,798 3,644 

Medias 3,723 3,593 3,854 

mtestemunha 
= 3,868 mfatorial

= 3,723 

D.M.S. do teste de Tukey a 5% para semeadora ou para velocida
de = 0,113 e para semeadora dentro de velocidade ou velocida
de dentro de semeadora = 0,195
(1) valores transformados em arcsen ./x

dade dentro da semeadora s 1 , verifica-se o mesmo efeito, en 
quanto que dentro das semeadoras s2 e s 3 não se verificou di
ferenças. 
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6. DISCUSSÃO

Pela revisão bibliográfica constatou-se a exis 

tência de vários trabalhos analisando isoladamente métodos de 

deslintamento de sementes de algodão, danificações mecânicas 

em sementes e mecanização da semeadura. Mesmo considerando a 

preocupaçao dos pesquisadores em solucionar esses problemas, 

sao poucos os trabalhos que analisam os efeitos associados; e 

na cultura de algodão são poucos os trabalhos que relacionam 

danificações mecânicas em sementes e mecanização da semeadura 

Procurou-se, portanto, neste trabalho avaliar 

a vazao e a danificação mecânica de sementes de algodão, de� 

lintadas mecânica e quimicamente, sob diferentes velocidades, 

realizadas por diferentes semeadoras. 

A semente de algodão escolhida para o presente 

trabalho foi a cultivar IAC 17 pelo fato de ter sido lançada 

recentemente aos cotonicultores e por apresentar um aumento 

no seu consumo nos Últimos anos, ocupando a maioria das áreas 

do Estado de São Paulo e Paraná. 

Foram escolhidas as sementes deslintadas mecâni 

camente porque são as formas encontradas no País (RAZERA, 

1976) e as deslintadas quimicamente pois são formas introduzi 
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das recentemente pela Cooperativa Central Agropecuária Camp� 

nas, no Estado de São Paulo, impondo-se nos principais cen 

tros por causa da sensível melhoria na sua qualidade (GODOY, 

1975) e possibilitar a realização de uma semeadura com maior 

precisão. 

O processo de deslintamento químico utilizado, 

com ácido sulfúrico concentrado, difere daquele utilizado no 

Estado de São Paulo, com gás hidroclôrico, mas, segundo GODOY 

(1975) produz material com características semelhantes. Em de 

corrência da pequena quantidade de sementes, o que dificulta 

a realização de beneficiamento normal, com máquinas de ar e 

peneiras e mesa gravitacional, durante a lavagem das sementes 

foram separadas as sobrenadantes, seguindo o processo utiliza 

do por CHESTER (1938 e 1940). 

A escolha das semeadoras de tração mecânica foi 

realizada em função do uso entre os cotonicultores e da dife 

rença existente nas características técnicas do mecanismos do 

sadores e distribuidores de sementes das máquinas, de acordo 

com informação de MOREIRA (1978). As velocidades adotadas, 

bem como os discos para sementes deslintadas quimicamente 

as aberturas para sementes desl.futadas mecanicamente, são 

las normalmente utilizadas pelos cotonicu ltores. Pode-se 

zer que a velocidade Vi (3,6 Km/h) aproxima-se daquela 

e

aqu� 

di 

ocor 

rente em máquinas de tração animal, a velocidade v
2 

(7,2 Km/h) 

aproxima-se daquela das máquinas com tração mecânica e a v
3

(10,8 Km/h) que pode ser desenvolvidos pelos tratores mais p� 

tentes. A regulagem de vazão de sementes foi feita na menor 

velocidade, procurando-se seguir o que se faz na prática (mf 

quina suspensa e parada, acionando-se manualmente a roda moto 

ra). 

As densidades de 15 a 20 (média de 17) e de 30 

a 40 (média de 34) sementes por metro linear para sementes des 
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lintadas química e mecanicamente, respectivamente, foram fixa 
das em função de recomendações técnicas de COSTA e PASSOS (s. 

d.). Para facilitar a regulagem das semeadoras, os números de 
sementes foram transformados em peso, de 100 sementes, seguin 
do a prescrição da Regras para Análise de Sementes, BRASIL,M. 
A. (1976).

Para avaliar a vazão de sementes nas três semea 
doras, operando em três velocidades, foram realizadas amostra 

gens com tempo determinado de 10 segundos. Este tempo foi fi 
xado arbitrariamente, pois não existe nenhuma referência que 
indique o tempo, máximo ou mínimo, para este tipo de avalia 
ção. Como a avaliação da vazão foi baseada inicialmente no p� 
so de sementes para posteriormente transformar em número por 
10 metros, em todos os tratamentos, antes da simulação, foi 
determinada a umidade para que os números de sementes fossem 
calculados com menor erro possível. 

Os resultados obtidos na análise da vazao de se 
mentes confirmam as observações feitas por BARMINGTON (1948). 
BRUWER (1971), MOREIRA et alii (1978) e RAZERA (1979), segu� 
do as quais o tipo e a velocidade das máquinas semeadoras in 
fluem no seu desempenho. 

Assim, para sementes deslintadas mecanicamente, 
a vazao variou entre as semeadoras e entre as velocidades (T� 
bela 8). Observou-se que dentro da velocidade v1 não houve

diferenças entre semeadoras, o. que era esperado uma vez que a 
regulagem foi feita nessa velocidade. Para velocidades maio 
res houve diferenças significativas entre semeadoras, com va 

zao maior para a máquina S1 (Tabela 8). A semeadora S1 apr� 
sentou maior vazão na velocidade V2 e as demais na velocidade 
Vi· Observa-se, porém, que as vazões médias das três semeado 
ras aproximam-se da desejada (34 sementes por metro de sulco). 
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Para sementes deslintadas quimicamente também 

houve efeitos significativos de máquinas e velocidade (Tabela 

9). Dentro das três velocidade·s houve diferenças na vazao, 

o que indica maior dificuldade de pequenos ajustes na regul!

gem, mesmo na velocidade menor (na qual se processou a regul!

gem). Para as três máquinas o aumento da velocidade implicou

em diminuição da vazão. Observa-se (Tabela 9), que a semeado

ra s
3 

apresentou a menor variação de vazão entre as velocida

des, e S1 a maior. Para s1
, já na velocidade Vz a vazão foi

menor que a mínima desejada (15 sementes por metro de sulco)

enquanto que para s
3
, mesmo na maior velocidade, houve distri

buição de cerca de 15 sementes por metro. Confrontando-se tais 

resultados com as características técnicas das máquinas seme!

doras contidas na Tabela 1 , pode-se concluir que a vazão de 

sementes está inversamente relacionada com a velocidade tan 

gencial dos orifícios dos discos, ou seja, quanto menor essa 

velocidade maior a vazão de sementes, o que está de acordo 

com MOREIRA et alii (1978). Além disso, a variação da vazao 

dentro de semeadoras foi maior para aquelas que apresentavam 

maior relação entre velocidade de trabalho e a rotação do dis 

co (S1 e Sz). Isto pode, ainda ser explicado em função do tem 

po disponível para que a semente ocupe e desocupe o orifício 

do disco: quanto maior este tempo, maior será a vazão, e qua� 

to maior a velocidade ta�gencial dos orifícios, menor será o 

tempo disponível. Aliás, MOREIRA et alii (1978) sugerem a di 

minuição da velocidade de rotação do disco, mediante adoção 

de relação de transmissão mais adequada entre roda motora e 

disco. 

Convém ressaltar que as quantidades de sementes 

por metro de sulco utilizadas no presente trabalho implicam 

em posterior desbaste, para que se atinja o "stand" desejado. 

Quando se procura evitar essa operação, emprega-se uma quanti 

dade menor de sementes por metro de sulco, surgindo então um 

problema que é ·a distribuição das mesmas no sulco. HUDSPETH e 
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WANJURA (1970) , abordando o assunto, afirmam ser difícil a ob 

tenção de espaçamento preciso entre sementes com semeadoras 

convencionais de algodão (sementes deslintadas mecanicamente), 
e, que as de discos proporciona, melhor uniformidade de·· va 

zão, porém mantém a desuniformidade de distribuição. No pre 

sente trabalho não se cogitou do problema distribuição de se 

mentes no sulco. 

As danificações mecânicas causadas às sementes 

pelas semeadoras foram avaliadas através de separação manual 

(danos externos) e de testes de viabilidade (danos internos). 

A análise estatística das porcentagens de semen 
tes deslintadas mecanicamente danificadas externamente (imp� 
rezas acrescidas de fragmentos de sementes maiores que a meta 
de e de sementes com rachaduras nos tegumentos), mostrou siR 

nificância para fatorial em relação à testemunha, ou seja, o 
uso de semeadoras provocou maior porcentagem de danificações 

do que a semeadura manual. A Tabela 10 mostra também que hou 
ve pequena diferença entre semeadoras (apenas entre s2 e S1),

e, que as velocidades adotadas não influenciaram a danifica 

ção. As determinações mostraram que antes da semeadura já ha 
via pequenas porcentagens de danificações, causadas por opera 
ções anteriores, o que está de acordo com PARKER (1963) e DE 

LOUCHE (1967). Mesmo tendo havido diferença ,estatisticamente 
significativa entre semeadura manual e mecânica, convém sa 

lientar que a danificação causada às sementes não atingiu nem 
1% (Tabela 10), o que, em termos práticos, não tem qualquer 
importância. 

Com referência às sementes deslintadas química 

mente, também sao observados efeitos dos tratamentos mecâni 

cos em relação ao manual (fatorial contra testemunha); das se 
meadoras e das velocidades (Tabela 11). Deve-se notar que a 

lém da significância estatística, as diferenças aqui observa 
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das sao consideráveis segundo o ponto de vista prático. A Ta 

bela 11 mostra a superioridade da semeadora S3 e da velocida 
de V1 em relação às demais. A ·literatura apresenta resultados 
semelhantes como o de BAINER (1947) que verificou maior dani 

ficação na semeadura mecânica de sementes de beterraba em re 
lação à manual. Já o trabalho de RAZERA (1979), com sementes 
de soja, não mostrou diferenças entre semeadoras. A explica 

ção para maior danificação causada pelas semeadoras s2 
e S1 

em relação a s3 pode acompanhar aquele para vazão: maior velo 

cidade tangencial do orifício causando maior danificação. Po� 
síveis soluções para esse problema podem ser encontradas em 
BRUWER (1971) escolha de disco mais adequado, e em MOREI 
RA et alii (1978) modificação da interface base do depósi 
to x lado inferior do disco para que as sementes possam dis 
por de maior tempo para sair do orifício do disco. A influên 
eia da velocidade na danificação confirma as observações de 
MIALHE (1970), MOREIRA et alii (1978) e RAZERA (1979) de que 
maiores velocidades angulares dos discos proporcionam maiores 
possibilidades de danificações mecânicas. 

As danificações internas foram avaliadas atra 
vês dos testes de germinação, envelhecimento rápido, porcenta 
gem e velocidade de emergência no campo. 

� A análise dos dados de sementes deslintadas me 
canicamente mostrou significância estatística apenas para fa 
torial contra testemunha, e velocidades; no teste de germin� 
ção; apenas para fatorial contra testemunha, no teste de enve 
lhecimento rápido; e para nenhum dos fatores estudados nos 
testes de porcentagem e velocidade de emergência. Na realida 
de não eram esperados efeitos das semeadoras sobre as semen 

tes deslintadas mecanicamente, em função do tipo de distribui 
çao de sementes das máquinas e a presença de linter, que de 
certa forma oferece alguma proteção contra danos mecânicos. 

As diferenças ocorrentes entre tratamentos mecânícos e manual 
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podem ser explicadas: considerando-se que o teste padrão de 

germinação é de pouca confiabilidade na comparação do vigor de 

lotes de sementes (DELOUCHE e,CALDWELL. 1960; ABRAHÃO, 1971; e 

GODOY, 1975) seu resultado não é suficiente para indicar aqu! 

las diferenças. Por outro lado, o teste de envelhecimento ra 

pido é suficientemente preciso para indicar, mesmo 

diferenças de vigor (GODOY, 1975). Assim sendo, em 

te Último, pode-se dizer que houve diferenças nas 

· pequenas 

função de� 

danifica 

ções mecânicas internas causadas pelos tratamentos mecânicos 

em relação às tratadas manualmente, o que, aliás, já havia si 

do demonstrado pelos danos externos. A não acusação de dife 

renças apresentada pelos testes de emergência no campo, pode 

ser explicada pelas boas condições de campo ocorrentes na ép� 

ca. 

Para sementes deslintadas quimicamente houve 

diferenças significativas entre fatorial e testemunha, entre 

semeadoras e entre velocidades em todos os testes de viabili 

dades aplicados. Estes resultados eram esperados em função d� 
quelas obtidos para danificações externas. Realmente, houve 

uma certa correspondência entre os resultados obtidos para d� 

nificações externas e internas: os tratamentos mecânicos cau 

saram maiores danos do que os manuais; a semeadora s3 apr! 

sentou os melhores resultados em todos os testes; e, a menor 

velocidade (V1) também causou menores danos internos às semen

tes. Consequentemente, os mesmos argumentos utilizados na dis 

cussão dos danos externos se aplicam para os danos internos. 

Acrescente-se que GELMOND (1979) afirmou que sementes deslin 

tadas quimicamente, embora sejam mais facilmente manuseadas, 

são mais susceptíveis às danificações mecânicas, principalme� 

te na semeadura. 

Os resultados ora apresentados, aliados a reco 
mendações como as de EDMISTER e MILLER Jr. (1959) - importâ� 

eia da precisão de semeadura; LEME (1960) - necessidade de me 
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canização da agricultura; ROBERTSON (1973) - aprimoramento das

máquinas já existentes ao invés de desenvolver novos modelos; 

SILVEIRA (1975) - fortalecimento da indústria de máquinas a 

grícolas no Brasil; MIALHE (1978) - necessidade de se aprimo 

rar as semeadoras nacionais; MOREIRA et alii (1978) - uma pe 

quena mudança na semeadora pode melhorar o seu desempenho; e 

RAZERA (1979) - continuidade futura de pesquisa com desemp� 

nho de semeadoras, indicam a necessidade de maior volume de 

estudos visando melhorar a qualidade do serviço realizado p� 

las máquinas. 
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7. CONCLUSOES

O material e o método utilizados produziram re 

sultados cuja análise permite as seguintes conclusões: 

7.1 A vazao variou com tipo de máquina e com a velocida 

de, tanto para sementes deslintadas mecânica como quimicame� 

te. 

7.1.1 A vazao foi inversamente proporcional à velo 

cidade. 

7.1.2 A semeadora s1 apresentou melhor vazao para 

sementes deslintadas mecanicamente, e a S3 para as deslinta 

das quimicamente. 

7.2 As semeadoras causaram danificações mecânicas exter 

nas e internas às sementes. 

7.2. 1 Para sementes deslintadas mecanicamente nao 

houve diferenças nem entre máquinas nem entre velocidades. 

7.2.2 Para sementes deslintadas quimicamente, a se 

meadora S3 e a velocidade v
1 

danificaram menos, tanto externa 

e internamente. 
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7.3 A semeadora com menor velocidade tangencial dos ori 

fÍcios do disco apresentou menor variação na vazao e 

menos danificações mecânicas às sementes. 

causou 
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The objective of the present research were to 

evaluate: 1) the rate of flow, and 2) the amount of seed 

damage, at the planting time, of mechanically and chemically 

delinted cotton seeds. 

Seeds of the cultivar IAC 17, produced on the 

1977/78 growing season, were used. The seed lot was divided 

into two parts: half of it kept as originally (i.e. mechani 

cally delinted) , and the other half delinted with concentra 

ted sulfuric acid. 

The plantig simulation was done at the Agricu! 

tural Engineering Department of the Instituto Agronômico do 

Estado de São Paulo, in Jundiaí - SP, using three technically 

different planters. Each planter was adapted to a metallic 

frame, equiped with an eletric engine anda speed-varying out 

fit .. The different planting speed used were 3.6, 7.2, and 

10.8 kilometers per hour. 

The analysis of the rate of flow was done taking 

several samples in a given span of time (10 seconds each),then 

transforming the figures to number of seed per 10 meter row. 
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Mechanical damage·were evaluated on samples of 

each treatment (planters & speeds). and on the check (seeds 

not passing throught planters}. The seed damage was evaluated 

based on·-manual picking (external injuries). and on viability 

tests (internal injuries),carried out at the Agriculture & 

Horticulture Department of the Escola Superior de Agricultura 

"Luiz de Queiroz". The viability tests were: germination, ac 

ce lerated aging, and emergence percentage & emergency velodty 

in the field. 

The statistical analysis an the interpretation 

of the data allowed the following conclusions: 

1) The rate of flow v aried depending upon the 

type of planter used, and on the planting speed for both kinds 

of delinted seeds, i.e. mechanically, and chemically. 

2) The planters caused both internal and exter

nal seed damage. 

3) The planting machine having slower tangencial 

veloci ty at the disc holes exibi ted less rate of flow variation, 

and caused less mechanical damages to the seeds. 
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Tabela 20. Quadrados médios, significância estatística e co� 

ficientes de variação obtidos nas análises de va 

riância da vazão de sementes e respectivas médias 

gerais, para sementes deslintadas mecanicamente 

(SDM) e quimicamente (SDQ). 

Causa da Variação 

Semeadora (S) 

Velocidade (V) 

s X V 

Resíduo 

C V (%) 

Média 

G.L.

2 

2 

4 

36 

SDM SDQ 

2.116,0222** 4.855,8222** 

1.239,6222** 10.274,6889** 

998,5566** 1.270,8222** 

75,6000 8,1333 

2,65 

328,4 

1, 9 2 

148,4 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade
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Tabela 21. Quadrados médios, significância estatística e coe 
ficiente de variação obtidos nas análises de va 
riância das da�ifi�ações externas (l) e respect! 
vás médias gerais, para sementes deslintadas meca 
nicamente (SDM) e quimicamente (SDQ) 

Causa de Variação 

Semeadora (S) 

Velocidade (V) 

s X V 

Fatorial vs. test. 

Resíduo 

C V (%) 

Médias

( 1) Dados transformados
ns não significativo
** Significado ao nível

G.L.

2 

2 

4 

1 

40 

em are 

de 1% 

sen 

SDM 

0,6823** 

O 102 8ns

, 

O 0602ns

' 

5,6649** 

0,0945 

7,17 

4,28 

✓P/100 

de probabilidade 

SDQ 

447,6150** 

116,8935** 

11,0962** 

704,9763** 

0,1396 

2,77 

13,51 
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