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APRESENTAÇÃO 

 

O Caderno Pedagógico constituí-se em um material didático de 

intervenção/implementação pedagógica, fazendo parte de uma das atividades 

realizadas pelos professores PDE. A Implementação dessa produção pedagógica foi 

realizada no CENTRO ESTAUDAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ASSIS 

BRASIL(CEEPAB) de Clevelândia-PR,  Núcleo Regional de Educação(NRE) de Pato 

Branco, em forma de aulas expositivas e práticas. 

 Este projeto proposto foi desenvolvido no curso de Técnico em Agropecuária 

Integrado do Centro Estadual de Educação Profissional Assis Brasil de Clevelândia-

Pr., na disciplina de Mecanização Agrícola para turmas de alunos do segundo ano. 

Este trabalho foi avaliado por meio do aprendizado dos alunos na regulagem de 

quantidades de adubos e de sementes pelo método lógico de regras de três simples 

comparando com o uso de fórmula para regulagem de semeadoras de plantio direto 

com dosadores mecânicos. Das três turmas (A, B e C) foi realizado um sorteio 

público onde a primeira sorteada, chamaremos de turma 1(um), nesta turma foi 

utilizado para regulagem da semeadora (sementes e adubo) o método de regra de 

três simples e a segunda sorteada, chamaremos de turma 2(dois), que utilizará a 

fórmula. Foram ministradas aulas teóricas e práticas sobre as peças e suas funções, 

cálculos de regulagens pelos métodos já citados e posteriormente realizaram-se 

avaliações utilizando as mesmas provas para os dois métodos de cálculos, onde as 

notas (quantitativa) serão analisadas pelo desvio padrão. Durante as aulas e provas 

anotamos os problemas encontrados no desenvolvimento de regulagens e cálculos 

pelos alunos para averiguar onde se encontravam os problemas para efetuar os 

cálculos (matemática básica, interpretação, etc.) e os mesmos serão repassados 

para a Direção e equipe pedagógica da escola para que nas novas turmas sejam 

trabalhados estes problemas. 

A implantação do trabalho foi desenvolvida em seis unidades, sendo que, 

cada unidade corresponde a 6 horas totalizando 36 horas de intervenção. Cada 

turma totalizará 18 horas entre as aulas teóricas e práticas. A Fundamentação 

teórica e prática de campo é a mesma para as duas turmas. A diferenciação está  

somente nos cálculos, onde a turma 1 calcula através de regra de três simples e a 

turma 2 através de fórmula. 

 



UNIDADE I 

 

Este projeto diz respeito a regulagens de semeadoras com dosadores 

mecânicos por meio do método lógico comparado a utilização de fórmulas. Diante 

dessa perspectiva, faz-se necessário um conhecimento sobre a realidade da 

estrutura fundiária paranaense e brasileira.  

 

  ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ 

 

Pelo Levantamento do IBGE/2006 o número de imóveis rurais do Estado do 

Paraná de 1994 até 2006 apresentou uma mudança insignificante, passando de 

317.698 em 1994 para 322.000 em 2006. Aumentando 4.302 propriedades até 50 

ha. 

De 50 a 100 ha houve uma diminuição de propriedades de 25.277 para 

22.000, diminuindo em 3.277 propriedades. Já as propriedades acima de 100 ha 

diminuíram de 26.865 para 26.000, tendo uma queda de 865 propriedades. 

No Estado do Paraná segundo o IBGE/2006 de 1994 até 2006 aumentaram 

as propriedades até 50 ha e diminuíram as de 50 a 100 ha e também as acima de 

100 ha, conforme análise das tabelas abaixo. 

 

Dimensão 

(ha) 

Numero de 

imóveis 
% de imóveis Área (ha) 

% da área do 

Estado 

Até 10 154.620 41,80 792.119 4,0 

10 -  20 85.799 23,20 1.233.390 6,20 

20 -  50 77.279 20,90 2.399.390 12,0 

50 – 100 25.227 6,80 1.773.127 8,9 

100 – 200 13.482 3,60 1.885.947 9,50 

Maior 200 13.383 3,60 7.417.956 37,2 

Áreas 

publicas 
- - 4.430.441 22,2 

    Quadro 1: Estrutura fundiária do Paraná em 1994.             

    Fonte: IBGE 1994. 

    

 



      

 

Dimensão (ha) Número de imóveis % de imóveis 

0 – 50 322.000 87,0 

50 – 100 22.000 6,0 

Maior que 100 26.000 7,0 

      Quadro 2: Estrutura Fundiária do Paraná em 2006.          

      Fonte: Censo Agropecuário IBGE 2006. 

 

No Estado do Paraná notadamente o grande número de propriedades rurais 

ainda é até 50 ha, representado 95,90 % do total das propriedades. Sendo que isso 

ocupa 22,20 % do total da área. 

 

 HISTÓRICO DA PRODUÇÃO BRASILEIRA 

 

O número de estabelecimentos agropecuários do Brasil passou de 4.324.019 

em 1970 para 5.204.130 em 2006, com uma área total de 294.145.466 ha em 1970 

que aumentou para uma área de 354.865.534 em 2006, esse aumento é bastante 

significativo, segundo levantamento do INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATISTICA (IBGE, 2006). O crescimento das lavouras aumentou de 1970 para 

2006 num montante de 42.713.588 (lavouras permanentes, temporárias e cultivos de 

flores, inclusive hidroponia, plasticultura, viveiros de mudas, estufas de plantas e 

casas de vegetação e lavouras para corte). Com todos esses aumentos o número de 

tratores aumentou muito passando de 165.870 em 1970 para 788.053 em 2006. 

Segundo o IBGE (2006), no Paraná, houve uma diminuição de estabelecimentos de 

554.488 em 1970 para 373.238 em 2006, mas com aumento de área cultivada de 

14.625.530 em 1970 para 17.568.089 ha em 2006. Sendo que o crescimento de 

lavouras aumentou em 3.271.757 (mesmas do restante do país). O crescimento do 

número de tratores foi grande em 1970 com 18.619 e em 2006 111.038, 

aumentando consideravelmente a quantidade de tratores na ordem de 92.419 no 

Paraná. 

Com o aumento da área plantada no Brasil, principalmente nas culturas de 

soja, milho e feijão os fabricantes de máquinas e implementos agrícolas tem 

aumentado, e com isso as tecnologias avançaram nas mesmas proporções. Temos 

no mercado tratores, colheitadeiras, pulverizadores e semeadoras de altíssima 



precisão, com uso de computadores, GPS, etc. A velocidade destas tecnologias 

chegam a dificultar bastante a assistência técnica, através de Técnicos Agrícolas e 

Engenheiros Agrônomos, obrigando-os o aperfeiçoamento constante para orientar 

os produtores principalmente os grandes produtores onde as renovações de frotas 

tecnificadas são constantes. Como exemplo, temos a soja, sendo o Brasil o segundo 

produtor mundial (IBGE 2006) que de 1995/2006 aumentou em 88 % a produção, 

perdendo apenas para os Estados Unidos. Com produtividades altíssimas chegando 

a produzir 70 sacas/ha de soja, 200 sacas/ha de milho. Essa alta produtividade se 

deve a vários fatores como, por exemplo, variedades e híbridos melhorados, solos 

férteis e estruturados através de plantio direto, bom controle de pragas e doenças 

com pulverizadores de altas tecnologias e semeadoras eficientes. 

 

HISTÓRICO DAS SEMEADORAS 

 

As semeadoras têm origem muito antiga, sendo conhecidas pelos Chineses a 

3000 a.C. Os Índios pré-colombianos plantavam milho fazendo uma cova com um 

bastão e depositando a semente. As semeadoras apareceram pela primeira vez na 

Espanha no século XVI e na Inglaterra no século XVII. A primeira semeadora 

européia foi desenvolvida em 1636 por Joseph Locatelli de Corinto, recebendo o 

nome de “sembradore”. Em 1785 James Cook projetou uma semeadora, sendo os 

princípios utilizados até hoje. As semeadoras adubadoras surgiram em 1900.  

No inicio eram manuais e depois tracionadas por animais. Nas pequenas 

propriedades no Brasil ainda é utilizada semeadura manual através de matracas.  

 

   TIPOS DE SEMEADURAS 

 

Existem basicamente dois tipos semeaduras: a lanço e em linhas, sendo que 

as semeaduras a lanço podem ser terrestres ou aéreas e as semeaduras em linhas 

podem ser convencionais ou diretas. Em nosso trabalho abordaremos somente 

semeadura direta e em linhas dando ênfase aquelas de sementes grandes como 

milho, soja, feijão, citando as principais. 

As semeaduras convencionais são aquelas onde antes do plantio o solo é 

revolvido com equipamentos como arado de disco ou aivéca, subsoladores ou 

escarificadores, grades aradoras e/ou niveladoras. Esta prática de revolvimento do 



solo esta cada vez menos utilizada, devido à erosão ser freqüente por desestruturar 

o solo.  

 As semeaduras diretas são feitas sem revolvimento do solo, onde a 

semeadora possui discos de corte para aberturas de sulcos facilitando a colocação 

de adubos e sementes. O plantio direto no Brasil vem sendo aplicado cada vez mais, 

pois ele auxilia muito no combate a erosão do solo. No Brasil o plantio direto teve 

seu inicio nos campos gerais (Ponta Grossa). 

 As semeadoras, para que sejam eficientes, realizam algumas funções 

básicas para que ocorra uma boa germinação das sementes que são: Disco de corte 

deve cortar a palhada e abrir o sulco para que o adubo e sementes sejam colocados 

no local desejados; disco duplo ou guilhotinas para abrir sulco do adubo e este 

distribuído através de roseta ou rosca sem-fim; disco desencontrado para abrir sulco 

para a semente; rodas para controle de profundidade; rodas compactadoras de 

sementes em “V”; deposito de adubos e sementes; discos perfurados para distribuir 

sementes com respectivos anéis. Nas aulas práticas utilizamos a semeadora de 

plantio direto com dosadores mecânicos, acoplamento de arrasto com sistema de 

comando hidráulico duplo, onde proporcionamos aos alunos a visualização e 

funcionamento destes elementos. Para que possamos ter o máximo potencial 

produtivo das culturas necessitamos de uma boa semeadura e para isso devemos 

escolher semeadoras com algumas características técnicas como: 

 “O número de sementes distribuídas em cada metro linear de plantio deve 

ser igual, e distribuição uniforme com as mesmas distancias entre sementes; o 

mesmo deve-se obter em linhas distintas. Em outras palavras, a máquina de 

semeadura deve garantir uniformidade de distribuição em todas as linhas; 

possibilitar a variação de vazão de sementes, desde um mínimo, até um máximo, 

em cada linha, de maneira fácil e confiável; possibilitar o ajuste da distância entre 

linhas, de acordo com o indicado para a cultura; colocar as sementes em 

profundidade e cobri-las com uma camada de terra. Esta profundidade não deve ser 

afetada sensivelmente pelo micro relevo do solo; não provocar lesões nas sementes. 

Quando ocorrem, estas lesões podem danificá-las a ponto de impedir sua 

germinação ou dar condições para o aparecimento de doenças; seu desempenho 

não deve ser afetado pela inclinação do terreno, pela velocidade de avanço, pela 

altura das sementes no deposito etc”.  (SILVEIRA, 1989, p.100-101). 

 



UNIDADE II 

 

          Esta unidade tratará da regulagem das semeadoras e citaremos alguns 

exemplos de cálculos em salas de aula. Os cálculos de sementes e adubos serão 

feitos com uma turma através de regra de três simples e com a outra turma 

utilizando a fórmula. 

 

.   

 REGULAGEM DE SEMEADORAS COM DOSADORES MECÂNICOS 

 

A quantidade de semente por ha esta relacionada com o tipo de cultura, 

fertilidade do solo, umidade disponível, viabilidade das sementes, da pureza das 

sementes e percentagem de germinação (BALASTREIRE,1987, p.151). 

 

 UTILIZAÇÃO DE REGRA DE TRÊS SIMPLES NA REGULAGEM DE 

SEMEADORAS 

A matemática dispõe de ferramentas úteis para análises e interpretações de 
situações do cotidiano e fenômenos das diversas ciências. Em nosso 
trabalho com os alunos iremos utilizar para a regulagem de sementes e 
adubos a regra de três simples, que nada mais é utilização de razão e 
proporção. Chama-se de razão entre dois números reais, a e b, com b 
diferente de zero, nessa ordem, a divisão ou quociente entre a e b. 
Chamamos de proporção quando dados quatro números reais não nulos, a, 
b, c e d, quando a razão a dividido por b é igual à razão c dividido por 
d, sendo que em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto 
dos meios, ou seja, a multiplicado por d é igual a b multiplicado por c. 
(BARROSO, 2010, p. 12). 
 

 

Segundo o site <http://www.somatematica.com.br/fundam/regra3s.php)> para 

resolver problemas que envolvem quatro valores, conhecemos três deles e 

desconhecemos apenas um, o processo prático é através de regra de três simples. 

Na montagem da regra de três simples para facilitar o entendimento devemos seguir 

os seguintes passos: 

a) Construir uma tabela, agrupando as grandezas da mesma espécie em 

colunas e de espécies diferentes na mesma linha; 

b) Identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais; 

c) Montar a proporção e resolver. 

Se por exemplo a utilização é de 450 Kg/ha de adubo, qual é a quantidade 

que devemos utilizar em 100 ha?               

http://www.somatematica.com.br/fundam/regra3s.php


     Área (ha)  ---------------   Quantidade de adubo(Kg) 

    1,0 ha  ------------------------    450 Kg 

    100,0 ha ---------------------     X 

 A resolução é: 1 x X = 100 x 450 onde X =450.000 Kg em 100 ha. 

Para indicar o tipo de relação devemos observar se a área aumenta e a 

quantidade de adubo aumenta (aumenta – aumenta) dizemos que ela é diretamente 

proporcional. 

Se por exemplo semearmos os 100 ha em 40 horas numa velocidade de 8 

Km/hora, quantas horas levaremos para semear se a velocidade  for de 5 Km/hora? 

    Velocidade (Km/hora)---------------   Tempo (horas) 

       8,0------------------------------------------ 40,0 

       5,0-----------------------------------------   Y 

A resolução é: 8 x 40 = 5 x Y onde 320/5 = 64 horas. 

          Neste caso iremos observar que se diminuirmos a velocidade aumentaremos 

(diminui – aumenta) o tempo de plantio, sendo que esta relação é inversamente 

proporcional. 

           A área padrão a ser utilizada será hectare (ha) e partiremos sempre de um 

quadrado onde os lados medem 100 m de largura e 100 m de comprimento. Para 

calcular a área de um quadrado o lado é multiplicado pelo comprimento sendo a 

resposta 10.000 metros quadrados (representa um hectare).  O cálculo deve sempre 

achar primeiro o número de linhas em 100 m de largura e para isso devemos saber 

qual é o espaçamento entre linha da semeadora. Utilizando o mesmo exemplo 

utilizado pela fórmula. 

Se a largura é 100 metros então temos 100 linhas de 1 metro. Sendo a 

distancia entre linhas da semeadora 0,45 metros , teremos 222,22 linhas(l) em 1 

hectare(ha).  Os cálculos devem ser feitos sempre com área padronizada em um 

hectare (10.000 metros quadrados), sendo representado desta forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 m largura 

100 m comprimento 



a) Cálculos de sementes (turma 1) 

 

   

 100 linhas ----------------1 metro 

   X linhas  ----------------0,45metros 

   X = 100 x ,45 / 1 = 222,22 linhas 

 

   Se em 222,22 linhas------- 298.365 sementes 

    1 linha  --------------------------Y sementes 

    Y = 222,22 x Y = 1 x 298.365  

    Y = 298.365 / 222,22 = 1342,65 sementes  

 

    1342,65 sementes  ---------- 100 metros de comprimento 

     Z     sementes  ------------- 1 metro 

     1342,65 x 1 = Z x 100 

     Z = 1342,65 / 100 = 13,43 sementes / metro linear 

 

 

 

b) Cálculos de adubo (turma 1) 

 

             

     Se em 222,22 linhas  -------------- 450.000 gramas 

     1 linha  ---------------- X gramas 

     222,22 x X = 450.000 x 1  

     X= 450.000 / 222,22 = 2025,02 gramas 

     2025 gramas ---------100 metros de comprimento 

     Y     gramas  --------- 1 metro 

     2025 x 1 = Y x 100 

     Y = 2025 /100 = 20,25 gramas/metro linear (g/ml) 

                        

 

 

 



UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA NA REGULAGEM DA SEMEADORA 

 

A fórmula utilizada para calcular o número de sementes por área é igual (=) 

ao número de plantas recomendado por área, dividido (/) pela porcentagem 

germinação, multiplicado(x) pela % sobrevivência e multiplicado(x) por % pureza. 

Definida a quantidade de sementes a ser distribuída por hectare (ha), pode-se 

calcular o numero de sementes por metro linear; usando a seguinte fórmula: 

N = Q x d/10.000 onde: 

N= numero de sementes por metro linear; 

Q= quantidade de sementes por ha 

d= distancia entre linha em metros(m). 

 

a) Cálculos de sementes (turma 2) 

 

A título de exemplo, plantio de soja com os seguintes dados: 

População desejada = 250.000 /ha 

Espaçamento entre linhas 0,45 m 

Poder germinativo de 90 % 

Sobrevivência da semente 95% 

Pureza da semente 98% 

 

Primeiramente calculamos o numero de sementes por área (ha): 

Q= 250.000 / 0,90 x 0,95 x 0,98 (0,8379) 

Q= 250.000 / 0,8379 = 298.365 sementes / ha 

De posse do numero de sementes por ha calcula-se o número de sementes 

por metro linear, da seguinte forma: 

N= 298.365 x 0,45/10.000 

N= 134.264/10.000 = 13,43 sementes por metro linear 

 

b) Cálculos de adubos (turma 2) 

 

Na regulagem do adubo é feita de forma semelhante à realizada com a 

semente ao invés de número de sementes calcula-se em gramas de adubo por 

metro linear. Exemplo: Supondo-se que iremos utilizar 450 kilos por hectare(Kg/ha) 



de adubo o cálculos será da seguinte forma;   

M= Q x d/10.000 onde: 

M= Quantidade de adubo por metro linear em gramas(g/ml) 

Q= quantidade de  adubo a ser utilizado por ha em gramas(Kg x 1000) 

d= Distancia entre linhas em metro 

M= 450.000x,45/10.000 

M= 202.500/10.000 = 20,25 g/ ml 

 

Após a realização dos cálculos de sementes (13,43 sementes/ml) e adubos 

(20,25 g/ml) de posse destes números iremos a galpão para efetuarmos as 

regulagens 



UNIDADE III 

 

PARTES DA SEMEADORA  

 

Nesta unidade são repassados aos alunos os nomes das peças, 

manutenções e funcionalidades. No galpão mostram-se as peças e como devem ser 

suas regulagens. 

 

Imagem 1: Engate rápido(fêmea) do sistema hidráulico do trator. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O trator possui sistema hidráulico, em sua parte traseira está montado o 

engate rápido (fêmea), conforme indicação acima, que costumeiramente é chamado 

de comando. Neste comando (fêmea) é acoplado o engate rápido (macho), para que 

o sistema funcione para erguer e baixar a semeadora. 



 

Imagem 2: Machos de engates rápidos da semeadora. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

As ponteiras dos engates rápidos são ligadas através de mangueiras ao 

pistão localizado na semeadora, são acoplados ao comando (fêmea) do sistema 

hidráulico do trator. Este sistema serve para erguer e baixar à semeadora. 

 

 

Imagem 3: Disco de sementes. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 



Os tamanhos e formatos das sementes são diferenciados conforme a cultura 

e variando de tamanhos na mesma cultura. O disco deve ser utilizado conforme o 

tamanho da semente, esta deve passar livremente pelo furo e somente uma por 

furo. 

 

 

Imagem 4: Trava do anel do disco. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O disco de sementes deve ser colocado conforme indicado acima, ou seja, 

na parte inferior da caixa de sementes coloca-se o disco e um anel que deve ser 

travado, deixando o orifício de saída das sementes livre. 



 

Imagem 5: Regulagem de profundidade das sementes. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O controle de profundidade das sementes é feito individualmente através 

das rodas de profundidade. Quanto mais baixa estiverem às rodas, menor será a 

profundidade das sementes, conforme indicação mostrada acima. 

 

 

Imagem 6: Distância entre linhas. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A distância entre linhas, de preferência, deve ser a mesma para todas as 

linhas, conforme recomendações de cada cultura. A corrente de transmissão da 



rodagem do pneu, acionando os sistemas de distribuição de sementes e adubo.   

 

 

Imagem 7: Disco duplo do adubo. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Disco duplo desencontrado do adubo, ele deve colocar o adubo ao lado e 

abaixo das sementes, quando o solo for argiloso e compactado (pisoteio de animais) 

o disco tem dificuldade de colocar o adubo na profundidade ideal (aproximadamente 

sete centímetros). Uma opção adicional é utilizar a botinha (guilhotina) no lugar do 

disco duplo desencontrado. 

 

 

Imagem 8: Engrenagens (motora e movida) de regulagens de adubo e sementes. 

Fonte: Arquivo pessoal. 



 

A regulagem das sementes e adubo é feita através das rosetas (movida e 

motora), que ficam localizadas nos dois lados da semeadora.  As rosetas do adubo e 

as rosetas das sementes são independentes quanto à regulagem, fazendo a 

regulagem de um lado da semeadora repete-se a operação do outro lado. Quanto 

maior o número de dentes da roseta motora maior é o número sementes por metro 

linear. Quanto menor o número de dentes da movida maior o número de sementes 

por metro linear. O mesmo raciocínio é considerado para o adubo. 

 

 

Imagem 9:Catracas de engate e desengate do sistema adubo e sementes. 

Fonte: Arquivo pessoal 

O engate dos sistemas de distribuição do adubo e sementes é feito 

automaticamente através da catraca indicada acima. Elas possuem uma alavanca 

manual para fechar o sistema individualmente, que serve para fazer os arremates do 

plantio, podendo ser fechado somente um lado não caindo adubo e sementes. 

Na manutenção de todas as peças da semeadora devemos seguir o manual 

do fabricante. Neste manual traz com quantas horas devemos engraxar as peças, 

calibragem dos pneus, montagens e desmontagens das peças, etc. 

 

 

 

 

 



UNIDADE IV 

 

REGULAGENS A GALPÃO 

 

 De posse do número de sementes e peso de adubo por metro linear faz-se 

com os alunos a regulagem a galpão. O termo “regulagem a galpão” é utilizado 

quando a regulagem é feita com a semeadora parada.  A visualização das peças e 

as explicações novamente de suas funções são necessárias para um melhor 

entendimento nas regulagens. 

Acopla-se a semeadora de plantio direto ao trator, acionado pelo comando 

hidráulico, ergue-se a semeadora e calça um lado dela, soltando em seguida o 

comando hidráulico de forma que fique com o pneu suspenso, mas engatado ao 

sistema (catraca deve estar engatada). Mede-se o perímetro do pneu para saber 

quantos metros uma volta do pneu dará. Supondo-se que o perímetro do pneu é de 

2,50m, no exemplo anterior de semente (13,43 sementes/ml), a cada volta devemos 

multiplicar 13,43 x 2,50 e devendo cair 33,57 sementes por volta do pneu. O cálculo 

do adubo será 20,25 x 2,50 sendo que a cada volta deverá cair 50,62g.  

De posse da semente devemos escolher o disco e o anel conforme o 

tamanho que deve estar especificado embalagem. 

 

As sementes comercializadas devem ser certificadas, de acordo com a 
legislação em vigor. Nas embalagens devem constar os seguintes dados: 
germinação; pureza; numero de variedade; origem da semente; data do 
teste; tipo e formato da semente; e certificado de garantia 
impresso(SILVEIRA, 2001, p.105). 

 

Devemos tomar cuidado para que a semente passe livremente no furo, 

somente uma por furo do disco, utilizando sempre um pouco de grafite para facilitar 

a passagem da semente pelo furo do disco. 

 O adubo deve ser colocado na caixa e um lado da semeadora deve ser 

suspendido, calçando-a de forma que o pneu gire livremente sem encostar o chão. 

Engata-se o sistema e faz girar pelo menos uma volta do pneu para ajustar a 

semente e adubo, feito isso marca o pneu com giz, coloca-se uma vasilha para 

recolher a semente e adubo. Rodar o pneu 10 voltas (quanto mais volta mais precisa 

a regulagem), fazer a contagem das sementes e pesar o adubo. No exemplo anterior 

deverão cair 336 sementes e 506g de adubo por linha. Se caírem menos sementes 



e menos adubo as rosetas da movida ou motora devem ser trocadas, neste caso 

devemos colocar uma engrenagem com menos dentes na movida ou mais dentes na 

motora. Quando cair mais que o necessário, aumentamos o tamanho da roseta da 

movida ou diminuímos o tamanho da roseta da motora. Fazemos por tentativa até 

encontrarmos as rosetas corretas conforme quantidade calculada de semente e 

adubo. As rosetas de adubo e sementes são independentes, mas regulando uma o 

raciocínio para a outra é igual.  

Quando regulado um lado da semeadora devemos repetir todo procedimento 

do outro lado, ou seja, o mesmo disco e anel da semente, as mesmas engrenagens 

da movida e motora. A semeadora possui duas partes independentes, cada parte é 

acionada pelo pneu(s) daquele lado. O pneu é responsável pela distribuição das 

sementes e adubo, por isso, o(s) pneu(s) de um lado e do outro lado da semeadora, 

devem ser do mesmo tamanho e ter a mesma calibragem. Feito a regulagem a 

galpão deveremos fazer sempre a conferencia a campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDADE V 

 

 REGULAGEM A CAMPO 

 

Após realizadas as regulagens de quantidades de semente e adubos no 

galpão (o termo a galpão é utilizado para regulagem da semeadora parada), é 

interessante a conferência no campo. Dependendo do tipo de terreno ocorre uma 

diferença na hora da conferência de quantidades de sementes e adubo, devido 

patinagem da roda motriz. Utilizando os exemplos calculados anteriormente, o 

perímetro do pneu é de 2,50m, ou seja, uma volta do pneu mede 2,50m. Para 

verificar a patinagem marcamos um ponto de partida, com a semeadora na 

regulagem de plantio, na profundidade ideal para a cultura e andamos 10 voltas do 

pneu que deverá percorrer 25,0m. Se a medida, por exemplo, foi de 23,0m, isso 

quer dizer que houve uma patinagem de 2,0m, ou teve uma patinagem de 8 %. Em 

10 voltas do pneu caíram a campo aproximadamente 309 sementes e 466g de 

adubo. Para fazer esta correção devemos acrescentar 8% para as sementes e 

adubo, ficando assim: 

Semente 13,43 x 8% = 14,50 sementes por metro linear ou 14,50 x 2,5 = 

36,25 / volta do pneu, sendo no campo em 10 voltas do pneu 362 sementes.  

Adubo 20,25 x 8% = 21,87g por metro linear ou 21,87 x 2,5 =54,67 g /volta do 

pneu, sendo no campo em 10 voltas do pneu 547g de adubo. 

Nos dois exemplos acima (semente e adubo) foi feita uma simulação de 

patinagem, sempre é importante fazer a verificação no campo para averiguar se esta 

caindo à quantidade que foi recomendada e calculada. 

Para que possamos fazer uma boa regulagem é muito importante que as 

sementes estejam classificadas por tamanho e este deve ser o mais uniforme 

possível, para que quando o disco e o anel para regulagem forem escolhidos, todas 

as sementes passem pelos furos, não devendo passar mais que uma semente por 

furo. Segundo Kurachi et al. (1989), a uniformidade de distribuição longitudinal de 

sementes é uma das características que mais contribui para a obtenção de um 

estande adequado de plantas e, conseqüentemente, de boa produtividade da 

cultura. 

   É importante escolher o disco correto como também o anel adequado. É 

aconselhável a utilização de grafite para facilitar a passagem da semente pelo 



orifício do disco, principalmente quando utilizamos sementes tratadas com 

inseticidas, fungicidas e/ou inoculantes no caso das leguminosas, estes tratamentos 

podem dificultar a passagem da semente deixando uma semeadura desuniforme. 

Entretanto, os fabricantes de semeadoras inventaram saídas laterais no 

mecanismo dosador para sair o pó dos defensivos e inoculantes diminuindo o 

desgaste provocado por resíduos destes. (BALASTREIRE, 1987, p.154). 

Na regulagem a campo além de fazer a conferencia de sementes e adubo 

devemos fazer também as regulagens de profundidades de discos de corte, discos 

ou guilhotinas do adubo, discos das sementes e pressão das rodas compactadoras 

das sementes. Estas regulagens devem ser de forma que a semeadora trabalhe em 

nível e que as pressões das molas de sementes e adubo não suspendam o pneu, 

pois é ele que aciona a engrenagem motora e esta a engrenagem movida para 

distribuição de sementes e adubo. 

 

Costuma-se afirmar que aplicar o adubo no lugar certo é quase tão 
importante como usar a fórmula e a quantidade adequadas. A 
recomendação mais freqüente é no sentido de que o fertilizante deve ser 
posicionado de 5 a 7,7cm ao lado da linha, e de 7,5 a 10cm abaixo da 
superfície (SILVEIRA,2001, p.79).  
 

 

         O resultado de uma boa colheita depende de vários fatores já citados, mas a 

velocidade de plantio é importante, principalmente em solos argilosos e 

compactados. Quanto menor for à velocidade de plantio mais uniforme será a 

germinação, devido estabilidade de profundidade das sementes.  

 



 

Imagem 10: Marca no pneu para iniciar as 10 voltas. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 
 
 
 

 
 
Imagem: 11: Mostrando a estaca de saída e a chegada das 10 voltas do pneu. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 



 
 
Imagem 12: Distribuição de sementes em um metro linear. 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

A amostragem de 1ml (um metro linear) para verificar quantas sementes 

estão caindo, sempre devemos fazer varias contagens (quanto mais amostragem 

mais preciso) em vários pontos para verificar se a regulagem está correta. 

 

 
 
Imagem 13: Regulagem da pressão das molas de adubo e sementes. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

A semeadora está regulada, com pressão das molas de sementes e adubo, 

para a distribuição correta de profundidade. Para que tenhamos o número desejado 



de plantas e sucesso na produção à semeadura é muito importante, tanto na 

distribuição da semente como na distribuição adubo (quantidades e profundidades). 

Mesmo que a semeadora seja bem regulada, é importante a averiguação pelo 

menos uma vez por dia, verificar quantidades e profundidades bem como a 

cobertura das sementes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIDADE VI 
 
 
AVALIAÇÃO 
 

As avaliações aplicadas as turmas (1 e 2), possuem as mesmas questões o 

que as diferencia é somente a forma dos cálculos, onde para turma 1 foi aplicado a 

regra de três simples e para turma 2 aplicado para o cálculo a fórmula. 

Para obter-se resultado das provas é feito média e aplicado desvio padrão 

fazendo comparativo dos resultados e averiguação do melhor método para ensinar 

regulagens de quantidades de adubo e sementes das semeadoras de plantio direto 

com dosadores mecânicos. 

Acreditamos que o método da regra de três simples terá o melhor resultado, 

na aprendizagem dos alunos, se isso acontecer o objetivo do trabalho foi alcançado. 

Na agricultura o raciocínio lógico é muito importante, podendo ser aplicado à regra 

de três simples para várias situações tais como: cálculos de população de plantas; 

perdas na colheita; estimativa de produtividade; estimativa de perdas por de seguro 

agrícola, etc. 

Na regulagem de semeadoras geralmente são feitos os cálculos utilizando 

fórmulas, sendo mais rápida e mais direta a apresentação resultados. O técnico 

trabalhando a campo às vezes tem dificuldades para realização de alguns cálculos, 

que necessitam de raciocínio lógico, e também precisam decorar as fórmulas para 

efetuá-los. Para tanto, se tiver entendimento do raciocínio lógico (regra de três 

simples) não há necessidade da utilização das fórmulas. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Este projeto surgiu com o objetivo de averiguar onde está o problema dos 

alunos em regular as semeadoras através dos cálculos de regra de três simples. 

Serão trabalhadas duas turmas, onde a turma 1, utiliza cálculos através regras de 

três simples e a turma 2 utiliza a fórmula. A fundamentação teórica é aplicada igual 

para as duas turmas, o que diferencia é somente o método de cálculos. 

Na Unidade I aula expositiva sobre levantamento da estrutura fundiária do 

Estado do Paraná, histórico da produção Brasileira, histórico das semeadoras, tipos 

de semeadoras.  

Na Unidade II aula teórica em sala desenvolvendo cálculos de regra de três 



simples para a turma 1, para regulagem de sementes e adubo. Na turma 2, a 

quantificação das sementes e adubo através de fórmula. 

Na Unidade III os alunos são levados até a semeadora para visualizar as peças, 

funções de cada peça e sua regulagem.  

Na Unidade IV faz-se a galpão a regulagem de quantidades de sementes e 

adubo, com a semeadora parada, onde todos os alunos participam, fazendo grupo 

de no máximo cinco alunos de cada vez. 

Na Unidade VI será aplicada uma prova escrita de cálculos de quantidades de 

sementes e adubo. A turma 1 utilizando regra de três simples e a turma 2 fórmula. 

Com o resultado das provas faremos o desvio padrão para averiguar qual método 

teve média maior. Sendo este considerado o de melhor aprendizagem. 
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