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RESUMO 
 
Medeiros, F.A. Desenvolvimento de uma semeadora adubadora para plantio 
direto com sistema de sulcador rotativo acoplado em tratores de rabiças. 2013. 
253p. Doutorado (Doutor em Agronomia). Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
Um dos desafios da agricultura familiar está na adaptação e organização dos sistemas 

de produção a partir das tecnologias disponíveis no mercado. Apesar de representar 

um número significativo de propriedades rurais, esse setor depara-se com a falta de 

difusão das inovações tecnológicas existentes. Na semeadora o mecanismo sulcador 

é um dos mais importantes para se obter sucesso na semeadura direta. No entanto, 

os sulcadores convencionais demandam grande força vertical para o trabalho 

adequado, resultando em máquinas pesadas que absorvem  maior potência. Com 

isso, o presente trabalho tem por objetivo apresentar o projeto de uma semeadora 

adubadora para o Sistema de Plantio Direto (SPD) empregando sulcadores rotativos 

para o rompimento do solo, corte da palhada e adaptada em tratores de rabiças. O 

projeto foi subdividido em três fases: projeto informacional, projeto conceitual e projeto 

detalhado. No projeto informacional foi estabelecida uma lista de especificações de 

projeto com 17 requisitos. No projeto conceitual foi selecionada uma concepção de 

semeadora das 12 concepções geradas e testados novos princípios de solução, entre 

eles o uso de molas elípticas para transferir carga vertical às linhas de semeadura. A 

fase de projeto detalhado culminou com a construção de um protótipo, o qual foi 

ensaiado em condições de campo controladas. Os resultados obtidos com o projeto 

da semeadora e o seu desempenho nos ensaios de campo permitem que se conclua 

que: o sulcador rotativo apresentou resultados tecnicamente viáveis quanto à 

profundidade e largura do sulco produzido para o uso em SPD; a utilização de um 

único dosador de sementes para duas linhas de semeadura e o emprego de molas 

elípticas ofereceram vantagens para o leiaute da máquina; o sistema desenvolvido 

para o transporte do operador apresentou resultados satisfatórios durante a 

operação; o desenvolvimento de uma semeadora adubadora, com sulcadores 

rotativos, poderá atender às necessidades dos agricultores familiares que produzem 

milho e feijão e que buscam a melhoria das práticas conservacionistas de preparo 

do solo. 

 

Palavras-chave: Sulco de semeadura. Agricultura Familiar. Sulcador rotativo. 



 
 

 

ABSTRACT 
 
Medeiros, F.A. Development of a planter for no-tillage systems with a rotary 
tiller coupled with two-wheel tractors. 2013. 253p. Doutorado (Doutor em 
Agronomia). Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
One of the challenges of family farming is adapting and organizing production systems 

based on the technologies available in the market. Even though this sector represents 

a significant number of farms, it lacks information on the existing technological 

innovations. In the planter, the furrow opener is one of the most important elements so 

one can be successful when dealing with no-tillage systems.  However, conventional 

hoe openers require large vertical force for a suitable work, resulting in heavy 

machines that absorb a greater deal of power. Thus, this work aims to present the 

design of a planter for no-tillage systems (NTS) using rotary tillers to open the soil and 

cut the straw and adaptable to two-wheel tractors. The project was divided into three 

phases: informational, conceptual and detailed design. A list of design specifications 

with 17 requirements was established in the informational phase. The conceptual 

phase chose one out of the twelve seeder concepts generated, and also tested new 

principles of solution, including the use of elliptic springs to transfer vertical load to the 

planting rows.  The detailed phase of the design resulted in the construction of a 

prototype, which was tested under controlled field conditions. The results obtained with 

the planter project and its performance in field tests allow us to conclude the following: 

the rotary tiller presented technically feasible results regarding the depth and width of 

the furrow produced for use in NTS; both the use of a single seed meter for two 

planting rows and the elliptical springs offered advantages for the layout of the 

machine; the system developed for the transport of the operator showed satisfactory 

results during the operation. The development of a planter with rotary tillers can meet 

the needs of family farmers who produce corn and beans and seek to improve 

conservative tillage practices. 

 

Key words: Furrow. Family farming. Rotary tiller. 
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1. Introdução 
  

Devido ao contínuo processo de desenvolvimento das tecnologias agrícolas, 

as ferramentas utilizadas nestas atividades, no Brasil, bem como seus meios de 

utilização, vêm sofrendo mudanças significativas ao longo dos anos. 

Grande parte das tecnologias desenvolvidas no mundo possui como meta o 

aumento da produtividade da terra enquanto outras, como o desenvolvimento de 

máquinas e equipamentos adaptados aos pequenos produtores, têm como objetivo 

eliminar a ociosidade da terra ou aumentar o rendimento operacional do trabalho. 

Um dos maiores desafios da agricultura familiar está na adaptação e organização de 

seu sistema de produção a partir das tecnologias disponíveis no mercado 

(PORTUGAL, 2004). 

A região sul do Brasil, em especial os estados do Rio Grande do Sul e de 

Santa Catarina, apresenta elevada concentração de unidades familiares de 

produção, ocupando aproximadamente 90% da mão-de-obra rural (PORTO, 2002), o 

que justifica, por si só, a crescente preocupação com o desenvolvimento de 

tecnologias para este segmento agrícola. 

Segundo Guilhoto et al. (2007), a geração de riqueza nas cadeias produtivas 

da agricultura de base familiar representou 10% do PIB nacional entre 1995 e 2005, 

o que corresponde, aproximadamente, a um terço do total das cadeias produtivas 

agropecuárias no mesmo período. Vale destacar que, segundo os autores, 44% 

desse valor deve-se a participação do PIB do agronegócio familiar da região Sul do 

país. 

A necessidade de adoção de estratégias diversificadas para obtenção do 

sucesso econômico levou o produtor a buscar alternativas para suprir a carência 

existente em várias regiões rurais do país. Essas estratégias referem-se às 

mudanças nos sistemas de produção baseadas no desenvolvimento sustentável da 

agricultura familiar, a fim de melhorar as condições técnicas, econômicas e sociais. 

Com isso, os principais sistemas encontrados para melhorar a situação do agricultor 

no campo foram a implantação do cultivo mínimo, do plantio direto e manejo 

ecológico, que propiciaram um conjunto de ações de desenvolvimento através do 

manejo e cobertura de solo, rotação de culturas, melhor utilização da mão de obra, 
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redução da compactação do solo, controle de plantas concorrentes e de pragas, 

dentre outras.  

Segundo Richter et al. (2002), o plantio direto também é uma realidade para 

a agricultura familiar, mesmo para os agricultores que utilizam a tração animal. Além 

das vantagens já conhecidas do sistema, um estudo de caso apresentado pelos 

autores indica que a técnica, associada ao uso de pequenas máquinas, viabiliza o 

cultivo em áreas declivosas. Adicionalmente, a adoção do Sistema de Plantio Direto 

(SPD), em propriedades que utilizam a tração animal, reduz sensivelmente a 

demanda por mão de obra. Um estudo de Merten; Fernández e Machado (1994), 

analisando a cultura do feijão, mostrou que há uma redução de 28% do número de 

homens-hora por hectare no SPD em comparação com o sistema de preparo 

convencional do solo. No aspecto econômico, Flores (2001) relata que, em 

pequenas áreas agrícolas (até 20 ha) na região da Serra e do Sudeste do estado do 

Rio Grande do Sul, os custos de produção da lavoura de milho sob SPD têm sido 

30% menores em relação àqueles do sistema convencional. 

Essas são as principais justificativas para a implantação do plantio direto na 

unidade produtiva familiar como alternativa, não apenas para conservação da água 

e do solo, mas, sobretudo, para viabilizar sistemas produtivos agrícolas através da 

redução da demanda de esforço físico e da racionalização do uso de insumos 

agrícolas. 

Apesar de representar um número significativo de propriedades rurais, a 

agricultura familiar no Brasil depara-se com determinadas restrições quanto ao 

emprego de tecnologia. Exemplo disso é a carência na oferta de máquinas e 

implementos apropriados, além da falta de difusão das inovações tecnológicas 

existentes, quando se considera a agricultura de base familiar.  

A pesquisa e o desenvolvimento de máquinas agrícolas de pequeno porte 

representam os maiores desafios para tornar economicamente sustentáveis as 

unidades agrícolas familiares. Visto que, grande parte dos produtores familiares 

utiliza, em pequenas áreas, técnicas de semeadura manuais com enxadas ou 

semeadoras manuais de baixo rendimento. 

Uma das razões que leva o agricultor a utilizar estas técnicas está 

diretamente relacionada às semeadoras disponíveis no mercado, que apresentam 

muitas limitações quando destinadas às pequenas propriedades, principalmente em 

áreas que apresentam coberturas vegetais para o plantio direto e terrenos 
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declivosos. Em muitos casos, esse problema ocorre porque estas máquinas não 

foram projetadas para este tipo de unidade produtiva, mas sim adaptadas para essa 

condição de trabalho. E, conforme dito anteriormente, o mercado de máquinas 

agrícolas ainda apresenta deficiência na oferta dessas máquinas. Além disso, alguns 

dos modelos oferecidos apresentam problemas de eficiência agronômica, 

ergonômica, mecânica, operacional, e ainda, em muitos casos, apresentam uma 

deficiência na interface com a fonte de potência. Esses fatos dificultam a inserção do 

sistema de plantio direto nas unidades de base familiar de pequeno porte. 

O governo federal brasileiro mediante programas complementares está 

focalizando em políticas de financiamento, beneficiando a agricultura de base 

familiar e buscando estratégias específicas para solucionar a carência de apoio e 

incentivo às pequenas unidades produtivas, um dos principais limitantes na vida do 

agricultor. O governo federal, através do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), vem disponibilizando um considerável volume de 

crédito a esse setor, que tem sido utilizado, por exemplo, para a compra de 

máquinas e implementos agrícolas como semeadoras.  

As semeadoras de plantio direto apresentam funções bem definidas, que 

são: cortar a palha, romper o solo, alimentar os dosadores, dosar as sementes, 

depositar e acondicionar as sementes no solo, de maneira que a cultura implantada 

apresente as melhores condições de desenvolvimento e produção.  

As semeadoras de plantio direto disponibilizadas aos pequenos agricultores 

são, basicamente, de três tipos: uma linha de tração animal, de uma ou duas linhas 

para tratores de duas rodas e até quatro linhas para tratores de baixa potência. A 

adoção de um modelo por parte do agricultor deve-se, entre outras coisas, à 

condição econômica do estabelecimento. Aqueles que dispõem de tratores de 

rabiças, ou que pretendem adquirir um, teríam à sua disposição, no mercado, 

semeadoras de uma ou duas linhas. Enquanto que as semeadoras de uma linha, 

claramente, subutilizam a capacidade de tração desses tratores, apresentando, em 

decorrência disto, uma baixa capacidade operacional, as de duas linhas são 

demasiadamente caras, pois utilizam conceitos semelhantes aos das semeadoras 

para tratores de quatro rodas. Soluções como a otimização do projeto de dosadores 

de sementes e de fertilizantes e o emprego de outro conceito para o corte da palha e 

abertura de sulco poderiam ser empregadas para reduzir o custo dessas máquinas. 

Um dos mecanismos que mais possuem problemas nas semeadoras de pequeno 
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porte são os elementos sulcadores. Isto ocorre devido à limitação de peso e falta de 

eficiência para as áreas de grande cobertura vegetal, restringindo assim, em muitos 

casos, o cultivo na palhada em áreas menores. É justamente esse último aspecto, 

corte da palha e abertura de sulco, o objeto desse trabalho.  

Como os tratores de duas rodas têm como equipamento padrão a enxada 

rotativa, o emprego das estruturas e da cadeia cinemática já existente, poderia 

acionar dois sulcadores rotativos (duas linhas) para o corte da palha e abertura de 

sulco. Esse conceito de sulcador rotativo não é novo, tendo sido utilizado numa das 

primeiras semeadoras de plantio direto no Brasil, em 1974 (FNI Rotacaster, FNI-

Howard), e numa semeadora autopropelida em um projeto mais recente em parceria 

com a EMBRAPA/Trigo CNPT, fabricada pela empresa SFIL (Industrial Agrícola 

Fortaleza Importação e Exportação Ltda.), de Ibirubá/RS. Como será visto a seguir, 

a eficácia desse conceito para abrir o sulco de semeadura, na presença de 

cobertura vegetal morta, já é conhecida.  A máquina conta com um motor de 

4,77 kW, responsável pela tração nas rodas, pelo acionamento de dois sulcadores 

rotativos e demais componentes. Embora essa seja uma proposta vantajosa sob o 

aspecto da capacidade operacional, da qualidade do serviço e do conforto ao 

operador, não atende às demandas dos agricultores que necessitam de uma fonte 

de energia de múltiplas finalidades ou dos que já contam com um trator de rabiças.  

O desenvolvimento de uma semeadora/adubadora para a agricultura familiar 

que apresente melhorias no sistema de abertura do sulco e corte da palhada para o 

plantio direto, visa reduzir o tempo de operação, esforço físico e aumentar a 

eficiência energética no processo de semeadura.  

Percebe-se, portanto, que há uma carência de alternativas mais econômicas 

e de maior capacidade operacional para a implantação de culturas de verão sob o 

sistema de plantio direto nos pequenos estabelecimentos rurais. Sendo assim, a 

presente proposta pretende atuar, no projeto de uma semeadora/adubadora com 

sulcador rotativo, destinada ao ramo da produção agropecuária do estado, onde, por 

razões de mercado, há um restrito desenvolvimento de tecnologias apropriadas, 

notadamente na área de máquinas agrícolas. 
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1.1 Objetivo geral 

Desenvolver uma semeadora-adubadora para plantio direto com o sistema de 

sulcador rotativo para o corte da palhada e rompimento do solo, para duas linhas de 

plantio, e adaptável em tratores de duas rodas.  

 

1.2 Objetivos específicos  

  

 Desenvolver sistema rotativo para o corte da palha e o rompimento do solo; 

 Desenvolver uma semeadora com sistemas rotativos de sulcadores para 

tratores de duas rodas; 

 Ensaiar e verificar o desempenho do sulcador rotativo em situações de 

palhada;  

 Ensaiar a semeadora em condições controladas para verificar o seu 

desempenho quanto ao corte da palha, abertura do sulco, distribuição de 

sementes, capacidade operacional e manobrabilidade. 

 

1.3 Estrutura da tese 

 

Esta tese está dividida em cinco capítulos para o melhor entendimento dos 

assuntos tratados, que serão descritos a seguir. 

No capítulo 1, o qual está sendo apresentado, são enfatizadas as ideias do 

trabalho, com uma breve contextualização e também a questão da problemática da 

pesquisa, junto com os objetivos do trabalho. 

No capítulo 2, é exposta a revisão bibliográfica, delimitando as informações 

relativas à área do domínio da tese que auxiliarão no processo metodológico de 

desenvolvimento do projeto. Este estudo conceitua os aspectos relativos à 

agricultura familiar, máquinas utilizadas nas pequenas unidades familiares, 

semeadoras e seus sistemas de funcionamento, mercado de máquinas agrícolas no 

Brasil e, por fim, e a metodologia que será aplicado no desenvolvimento desse 

projeto. 

No capítulo 3, é apresentado o processo de desenvolvimento da máquina, 

por meio da metodologia de projeto empregada, que está dividida em macrofases e 
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fases, com descrição em cada fase, das ferramentas utilizadas para definir as 

etapas e tarefas a serem executadas ao longo do projeto.  

No capítulo 4, são apresentados os resultados do desenvolvimento do 

projeto com o emprego da metodologia. Este capítulo ainda inclui os testes 

realizados com o sistema de sulcador rotativo, em diferentes tipos de cobertura, para 

a validação, tanto dos princípios de solução individuais como da semeadora como 

um todo. 

Por fim, no capítulo 5, são apresentadas as conclusões finais dessa tese e 

recomendações para trabalhos futuros.  
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2. Revisão de literatura 

  
Esse capítulo apresenta uma revisão bibliográfica referente aos principais 

temas dessa pesquisa, buscando fundamentar o desenvolvimento de uma nova 

concepção de máquina agrícola para agricultura familiar. Com esse intuito, 

pesquisou-se sobre a agricultura familiar, diversos tipos e modelos de semeadoras 

de baixa potência, fontes de tração como tratores de duas rodas, mercado de 

máquinas no mundo e mecanismos sulcadores. 

 

2.1 Agricultura familiar  

 

A agricultura familiar é a unidade produtiva em que todo ou qualquer 

trabalho é desenvolvido pelos membros da família, que detém a posse da terra e 

dos instrumentos de trabalho possuindo, pelo menos, 80% da renda familiar 

proveniente da atividade agropecuária (MDA, 2010). 

Para o INCRA1, a agricultura familiar pode ser definida a partir de três 

características. São elas: 

 A administração da unidade produtiva e investimentos nela realizados são 

feitos por indivíduos que mantêm, entre si, laços de sangue ou de 

casamento; 

 Grande parte do trabalho é igualmente fornecida pelos membros da 

família; 

 A propriedade dos meios de produção pertence à família e, em seu 

interior, é que se realiza sua transmissão em caso de falecimento ou de 

aposentadoria dos responsáveis pela unidade familiar. 

De acordo com a lei brasileira (11.326/2006), o agricultor familiar é 

definido como aquele que pratica atividades ou empreendimentos no meio rural, no 

espaço de até quatro módulos fiscais, aproveitando predominantemente mão de 

obra da própria família em suas atividades econômicas.  

No Brasil, a agricultura familiar é formada por pequenas e médias unidades 

agrícolas e essas propriedades constituem a maior parte dos produtores rurais. 

Segundo Knop (2006), cerca de 4 milhões de estabelecimentos rurais detém 30% 

                                                 
1
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
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das terras e respondem por 40% da produção brasileira, sendo que, em alguns 

produtos da dieta brasileira como o feijão, arroz, mandioca e animais de pequeno 

porte, esse valor sobe para 60% da produção.  

Segundo Machado et al. (2010) não obstante a sua importância para a 

economia do setor agropecuário do Rio Grande do Sul, praticamente não há estudos 

sobre quais características de tratores, máquinas e implementos seriam adequados 

às operações agrícolas comuns à agricultura familiar. Dessa forma, entende-se que 

os tratores, máquinas e implementos agrícolas estão sendo adquiridos sem critério 

técnico, principalmente por ausência de uma sistemática que leve em consideração 

aspectos relevante tanto da máquina quanto do sistema produtivo do agricultor, o 

qual não vem sendo preparado para dominar as características técnicas, 

econômicas, ergonômicas e de segurança que envolve o uso de máquinas 

agrícolas. 

 

2.2 Mecanização na Agricultura familiar  

 

Atualmente, há uma carência e uma defasagem de máquinas e implementos 

destinados à mecanização das operações agrícolas na agricultura familiar. No 

entanto, esse panorama vem mudando. Com a entrada de tratores de baixa potência 

(na faixa de 18 kW) no mercado nacional, muitos agricultores vêm adquirindo novas 

máquinas e estão mecanizando suas propriedades. Porém, percebe-se a falta de 

opções no que tange a equipamentos adequados a estes, e que as opções 

existentes não se enquadram com as necessidades dos agricultores.  

A grande e a média indústria produtora de máquinas agrícolas visam 

segmentos de mercado de maior poder aquisitivo, o que torna o desenvolvimento da 

mecanização agrícola para a agricultura de base familiar restrito, limitando o seu 

desenvolvimento. Este fato tem proporcionado um retardamento na adoção de 

sistemas mais racionais na agricultura familiar (agricultura de base ecológica e 

sustentável), comprometendo, muitas vezes, a qualidade de vida destas famílias. 

Percebe-se, portanto, que se por um lado há uma carência de máquinas e 

implementos adequados às necessidades das unidades familiares de produção, por 

outro, o governo federal, através do PRONAF, vem disponibilizando um considerável 

volume de crédito a esse setor, o qual tem sido utilizado, em grande parte, para a 

compra de máquinas e implementos agrícolas. Este incentivo leva a crer que haverá, 
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em médio prazo, vantagens concretas às famílias beneficiadas, pois, conforme 

salienta Santos et. al (1998), a adoção de sistemas mecanizados pode auxiliar na 

fixação das pessoas no campo, pois contribui para uma melhor qualidade de vida do 

agricultor, na medida em que pode reduzir as tarefas penosas comuns às atividades 

do campo e aumentar o volume de produção. 

De acordo com Weiss (1998), as atividades mecanizadas, nas unidades 

familiares de produção, são divididas em sistemas com utilização da força humana, 

animal e de tratores de pequeno porte. Diante desta situação, é importante a 

adequação e a racionalização das fontes de potência e das máquinas e implementos 

agrícolas. Também é de fundamental importância o aspecto econômico, no uso dos 

diversos implementos, bem como a adoção de técnicas que levem a uma agricultura 

tecnologicamente mais avançada. Em seu trabalho, este autor concluiu que o 

melhoramento e a adequação do uso dos implementos utilizados, são possíveis, 

viáveis e necessários para que os sistemas conservacionistas (de base ecológica) 

se consolidem na agricultura familiar. Essa conclusão é partilhada por Santos et al. 

(1998) que afirmam, serem as máquinas e os implementos, um dos maiores 

entraves para a produção na agricultura familiar. 

Para se ter uma ideia da redução do tempo de trabalho que se pode obter 

com uso da mecanização, basta considerar que um trator de rabiças com uma 

semeadora de uma linha adaptada, operado por uma única pessoa, pode semear 

um hectare de milho em 3,5 h (SANTOS et al., 1998), enquanto que uma semeadora 

de tração animal pode levar mais que o dobro desse tempo para executar a mesma 

tarefa. 

A comparação entre animais de tração e tratores é complexa e não deve se 

restringir apenas à capacidade operacional que pode ser obtida. O uso da tração 

animal apresenta alguns fatores limitantes importantes como: baixa velocidade de 

deslocamento, baixa potência e necessidade de tempo para a alimentação e 

regeneração de forças (DOS ANJOS, 1983). Soma-se a isso o baixo rendimento 

apresentado pelos animais de tração na transformação do alimento em trabalho útil. 

Segundo Mialhe (1980), para cada unidade de energia gasta numa operação 

agrícola com um eqüino de 500 kg de massa, o animal tem que consumir na forma 

de alimento 12,5 unidades de energia. Isso significa que parte da área da 

propriedade destina-se, exclusivamente, ao sustento e ao descanso do animal de 

tração. 
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Beretta (1988) realizou algumas comparações entre o uso da tração animal 

e a tração mecanizada, apresentando como principais vantagens, no uso do animal, 

a adaptação em qualquer tipo de terreno, versatilidade para tracionar implementos, 

auto-deslocamento e consumo de alimentos produzidos na propriedade. No entanto, 

o uso da tração mecanizada apresenta maior fonte de potência, possui um 

escalonamento de marcha para diferentes velocidades nas operações e uma grande 

versatilidade a campo. 

Ao longo dos anos, observa-se que o uso da tração animal vem diminuindo 

nas unidades agrícolas de base familiar. Essa diminuição está relacionada com o 

aumento da mecanização motorizada a campo que, por sua vez, tem trazido 

facilidades para a vida do agricultor. 

Segundo Teixeira (2008), outro aspecto importante é a relativa facilidade de 

adaptação dos usuários, pois o uso dos tratores de duas rodas se assemelha à 

forma de operação dos implementos de tração animal que também utilizam rabiças.  

Junto a isso, o SPD, no qual a implantação das culturas anuais dá-se com o 

mínimo revolvimento do solo, apresenta reconhecidas vantagens econômicas, 

ambientais e sociais em relação à agricultura convencional. Trata-se, portanto, de 

uma agricultura, mais próxima dos princípios ecológicos e de sustentabilidade 

principalmente em relação ao uso do solo.  

Dalmago et al. (2009) informam que o SPD proporciona, além de outros 

benefícios, redução dos efeitos causados pelas estiagens, pois a retenção e a 

disponibilidade de água às plantas, no solo, nesse sistema são maiores do que no 

sistema convencional de cultivo. 

Denardin et al. (2008) conceituam historicamente o SPD, a partir de 1980, 

como um complexo de processos tecnológicos destinado à exploração agropecuária, 

considerando: mobilização de solo apenas na linha ou cova de semeadura; 

manutenção permanente da cobertura do solo; e diversificação de espécies, via 

rotação de culturas. No início dos anos 2000, foi incorporado a esse conceito mais 

um processo tecnológico, o processo colher-semear, que corresponde à redução ou 

supressão das entressafras, mediante intensificação da rotação e/ou consorciação 

de culturas.  

Estudos apontam que mesmo o SPD, com todas as vantagens conhecidas 

sobre a técnica de preparo convencional, tem apresentado problemas que 

comprometem a produtividade e a sua sustentabilidade. A solução dessas questões 



31 
 

passa, segundo Denardin et al. (2008), pela diversificação da rotação de culturas, 

aumento da cobertura do solo e adoção de semeadoras com sulcadores que 

promovam a deposição mais profunda de fertilizantes, entre outros. 

Com o advento do plantio direto, baseado na busca da preservação dos 

recursos naturais, descortinou-se um novo cenário na produção de alimentos, 

demandando uso de tecnologias adequadas de manejo, bem como de máquinas 

apropriadas para sua prática. Para tanto, foram geradas e adaptadas, 

preferencialmente, soluções à agricultura de larga escala, tendo sido 

disponibilizados equipamentos de elevado custo, grande porte e altamente exigentes 

em termos de potência para a sua tração, os quais não se enquadram à realidade da 

agricultura de base familiar. 

No entanto, apesar da ampla oferta de máquinas agrícolas para sistema de 

plantio direto, no Brasil, elas atendem, em sua maioria, às necessidades das 

grandes propriedades, tendo-se uma grande variedade de modelos de máquinas 

disponíveis para utilização com tratores de alta e média potência, sendo este um dos 

fatores que vem limitando a adoção dessa tecnologia, nas unidades familiares de 

produção.  

 

2.3 Semeadoras destinadas a agricultura familiar  

 

Segundo a ABNT (1994), as semeadoras são máquinas agrícolas 

destinadas a semeadura de espécies vegetais que se reproduzem por sementes e 

que realizam a operação de semeadura. Quando se fala em semeadura também 

podemos associar paralelamente a adubação, pois, atualmente, grande parte das 

máquinas disponíveis no mercado é dotada deste mecanismo e desempenha as 

operações simultaneamente. 

Conforme Machado et al. (2005), o ato de semear e adubar visa distribuir no 

solo uma determinada quantidade de sementes e adubo, de forma que a cultura 

implantada apresente melhor qualidade de desenvolvimento e produção. Para que 

isso seja possível, segundo Reis e Forcellini (2002), as semeadoras em linha devem 

executar as seguintes funções: romper o solo e abrir o sulco, dosar uma 

(determinada) quantidade de sementes, depositar as sementes ao longo do sulco, 

realizar o processo de cobri-las, compactando-as com uma camada de solo. Já para 
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as semeadoras-adubadoras, o equipamento de adubação está interligado, 

realizando as operações de semeadura e adubação simultaneamente. 

Para que a semeadura ocorra de modo eficiente, é necessário seguir as 

recomendações agronômicas para densidade populacional, espaçamento entre 

linhas e profundidade das sementes e do adubo. Esta atividade depende, também, 

dos tipos de máquinas que serão utilizadas para que possa ser executada de forma 

rápida, precisa e econômica. 

Em geral, as semeadoras-adubadoras em linha podem ser de vários 

tamanhos e formas, porém os mecanismos ou estruturas destinados à execução das 

principais funções são: chassi, mecanismos sulcadores e depositores de adubo e 

sementes, mecanismo dosador de sementes, mecanismo dosador de adubo, 

sistema de controle de profundidade e mecanismo de fechamento do sulco, os quais 

são descritos a seguir(ABNT, 1994): 

 Sistema de controle de profundidade – este sistema regula a 

profundidade na qual será depositada a semente. Trata-se de um 

mecanismo importante, no sentido de proporcionar um melhor sincronismo 

temporal na emergência das plântulas; 

 Mecanismo sulcador – são os elementos responsáveis pelo corte da 

palha (caso não haja um mecanismo específico para esta função) e pelo 

rompimento do solo para a deposição de sementes e fertilizante; 

 Componente de deposição – é o conjunto de elementos que conduz e 

deposita as sementes ou adubo na abertura do sulco (ABNT, 1994). Os 

componentes estão distribuídos em: tubo condutor e mecanismo de 

deposição forçada; 

 Mecanismo dosador – é o mecanismo que transfere a semente ou adubo, 

do reservatório para o sistema de deposição, de acordo com a densidade de 

semeadura ou razão de distribuição de forma pré-estabelecida (ABNT, 

1994); 

 Reservatório de adubo – os reservatórios de adubo podem ser 

individuais ou conjuntos e estão instalados contíguos ao sistema dosador. 

Apresentam diversas formas e tamanho e, normalmente, são de aço ou 

plástico; 
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 Reservatório de sementes – os reservatórios de sementes podem ser 

individuais ou interligados e estão acoplados à parte superior dos 

dosadores. Apresentam diversas formas e tamanhos, podendo ser de aço 

ou plástico. As sementes alojadas no reservatório seguem, por gravidade, 

até os dosadores; 

 Mecanismo de fechamento/compactação do sulco – é um conjunto de 

elementos responsáveis pelo processo final de semeadura e/ou adubação, 

resultando no fechamento do sulco. Realiza o recobrimento da semente 

com solo, compactando-o no entorno das sementes; 

 Chassi – estrutura metálica que serve de sustentação aos mecanismos 

que compõe a máquina e para a transferência das forças do trator ao solo. 

Atualmente existem no mercado brasileiro, basicamente, dois mecanismos 

de abertura do sulco para deposição de semente e adubo: o de disco duplo e o de 

haste sulcadora. Alguns estudos relatam que o sistema de disco duplo proporciona 

menor mobilização do solo e requer menor esforço de tração, além de diminuir o 

embuchamento, caso haja restos culturais sob ou sobre o solo. O sistema sulcador 

de haste possui como grande vantagem a capacidade de romper com maior 

facilidade camadas adensadas de solo, no entanto, para mobilizar solos com 

cobertura vegetal, é necessário o uso de disco de corte a fim de realizar o corte da 

palha evitando embuchamentos. 

No Brasil, as técnicas de cultivo mínimo tiveram início, a partir da década de 

70, com as atividades no desenvolvimento de novos métodos para o cultivo de 

grãos, também conhecidas como plantio direto ou plantio direto na palha. 

Segundo Coelho (1998), as primeiras semeadoras-adubadoras de plantio 

direto que vieram para o Brasil foram importadas da Europa. Algumas dessas 

máquinas apresentavam sulcadores rotativos para o corte da palhada e abertura do 

sulco com o mínimo de mobilização do solo. O modelo que mais se destacou nessa 

época foi a semeadora FNI-HOWARD Rotacaster, modelo RT 6010, produzida pela 

Fábrica Nacional de Implementos, sendo a primeira máquina utilizada na semeadura 

de experimentos e lavouras comerciais, no início do plantio direto, no Rio Grande do 

Sul. 

Machado et al. (2005) ressaltam outros aspectos importantes relacionados 

às máquinas de plantio direto, as quais possuem grande semelhança com as 
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máquinas de semeadura convencional, mas que se diferenciam normalmente pelo 

mecanismo sulcador.  

Como esta prática de semeadura não prevê a mobilização primária e 

secundária do solo, antes da semeadura, o mecanismo sulcador das semeadoras 

necessita realizar o corte da cobertura vegetal para mobilizar um pequeno volume 

de solo, abrindo um sulco, e realizar a deposição da semente e adubo. Presumindo 

que este sistema também atue em solos mais adensados e de maior cobertura 

vegetal, ressalta-se a importância do mecanismo sulcador ser eficiente na 

conformação do sulco, mas também ter capacidade de trabalhar em diferentes 

condições de solo com elevada cobertura vegetal. 

É importante relacionar o tamanho e o mecanismo sulcador da semeadora-

adubadora com a potência da fonte de tração, destacando as semeadoras de baixa 

potência. Em grande parte, estas são máquinas dimensionadas para pequenas 

unidades familiares ou que utilizam sistema de manejo ecológico, no qual executam 

o trabalho em condições de solo desfavoráveis, pedregosos ou com a topografia 

acidentada (MACHADO et al., 2005).  

Niemczewski et al. (2011) constatou que grande parte dos chassis das 

semeadoras destinadas a máquinas de baixa potência são grandes demais, 

possuem o custo elevado e projeto inadequado, muitas vezes com uma 

recomendação de força de tração imprópria para o trator disponível. O autor concluiu 

que “os chassis empregados nas semeadoras com menor número de linhas, 

independente da cultura e do fabricante, encontram-se superdimensionados, visto 

que os coeficientes de segurança são muito maiores do que os empregados nos 

chassis com o número maior de linhas”. 

Niemczewski et al. (2011) realizaram um levantamento das concepções de 

chassi que compõe as semeadoras, segundo os autores as semeadoras podem ser 

classificadas em quatro tipos de concepções de acordo com o chassi, conforme as 

Figuras 1, 2, 3 e 4. A concepção apresentada na Figura 1 tem como característica o 

suporte dos reservatórios de adubo e sementes separados, possuindo, junto a 

estruturas, as rodas que transmitem o acionamento aos mecanismos dosadores. 
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Figura 1 - Chassi com plataforma simplificada. 
Fonte: Niemczewski et al., 2011. 
 

A Figura 2 apresenta a concepção com suporte para o reservatório de 

semente individualizado, e o reservatório de adubo único para todas as linhas. As 

rodas de acionamento dos dosadores estão acopladas à estrutura de fixação do 

chassi. 

 

 

Figura 2 - Chassi com suportes separados.  
Fonte: Niemczewski et al. , 2011. 

 

A Figura 3 apresenta a concepção com uma estrutura montada no chassi 

para apoiar o reservatório de adubo, que pode ser único ou individual para todas as 

linhas, já os reservatórios de sementes são montados individualmente em cima de 

cada linha e não no chassi.  
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Figura 3 - Chassi com suporte de chapas laterais. 
Fonte: Niemczewski et al. , 2011. 

 

O chassi apresentado na Figura 4 é constituído de um eixo porta 

ferramentas, onde estão fixadas individualmente as linhas de adubo e sementes, as 

rodas de acionamento estão montada no final de cada linha. 

 
 

 

Figura 4 - Chassi de eixo porta ferramentas. 
Fonte: Niemczewski et al. , 2011. 

 

Nas máquinas de semeadura de baixa potência o acionamento do sistema 

de dosagem é realizado através de uma ou duas rodas que tem que estar em 

contato direto com o solo. Essa roda deve ter o mínimo de deslizamento possível 

com o solo, a fim de aumentar a precisão dos dosadores. Segundo Silveira (2001), 

atualmente, existem três tipos de sistemas disponíveis que utilizam as rodas de 

acionamento dos dosadores, as quais também podem ser utilizadas com a função 
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simultânea de: rodas de apoio, rodas compactadoras e rodas de controle de 

profundidade.  

Já o sistema de transmissão de torque aos dosadores de semente e adubo, 

das máquinas de tração mecânica com tratores de rabiças comercialmente 

fabricadas no país, é realizado por meio de rodas dentadas com correntes de elos, 

eixos e engrenagens (TEIXEIRA, 2008).  

Machado et al. (2009) demonstraram, através de revisão de 32 trabalhos 

científicos publicados no país, entre 1999 e 2006, que a potência requerida para 

tracionar apenas uma linha de semeadora-adubadora de plantio direto pode chegar 

a 6,1 kW. Este dado refere-se às máquinas destinadas a médias e grandes áreas, 

tracionadas por tratores com mais de 37 kW de potência no motor. Em relação à 

tração animal, um cavalo mestiço bretão leve desenvolve uma potência média de 

2,2 kW (MIALHE, 1980). Devido à limitação de potência das fontes de tração animal 

e de tração mecânica de baixa potência é importante a seleção de sulcadores que 

demandem menores esforços para abertura do sulco de semeadura. 

Segundo Faganello et al. (2004), as semeadoras desenvolvidas para o 

plantio direto são tecnicamente compatíveis com propriedades rurais de médio e 

grande porte e economicamente acessíveis. No entanto, em meados da década de 

noventa, elas começaram a ser adaptadas às pequenas unidades familiares. Com 

isso, as indústrias de pequeno porte proliferaram na região do Planalto Médio do Rio 

Grande do Sul, especializando-se na transformação de semeadoras convencionais 

em semeadoras para plantio direto. O autor ainda relata que quando comparadas às 

máquinas de pequeno porte, que dependem da força humana ou de animais para 

sua tração, as semeadoras para plantio direto disponíveis no mercado, além de 

escassas, possuem custo elevado, apresentando problemas de eficiência 

agronômica, mecânica e operacional, o que dificulta a implementação do SPD 

mecanizado nas unidades familiares. 

Faganello et al. (2002) apresentaram um protótipo de semeadora adubadora 

autopropelida para o plantio direto em unidades familiares, cujas principais metas 

eram a redução do esforço físico do agricultor, redução do tempo da operação de 

semeadura, melhoria da eficiência energética, aumento da versatilidade dos 

equipamentos e aumento da eficiência do processo de semeadura, conforme a 

Figura 5. Os autores descrevem que, para o desenvolvimento da semeadora-

adubadora de sulcador rotativo, foram buscados os seguintes princípios: substituir a 
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fonte de energia animal por fonte de energia moto-mecanizada, tecnologia para 

dosagem e deposição de sementes e de fertilizantes no solo e para abertura e 

fechamento de sulco, simplicidade, rusticidade e versatilidade para semear várias 

espécies.  

 

 

Figura 5 – Semeadora adubadora autopropelida. 
 

Nos testes realizados por Faganello et. al. (2002), o modelo SEMBRA 2000 

apresentou boa precisão na distribuição longitudinal de sementes em decorrência da 

baixa velocidade de deslocamento, reduzida altura na queda das sementes e o uso 

de dosadores de disco horizontal. A implementação do sistema de sulcador rotativo 

para o rompimento de solo, corte de palha e profundidade de deposição de semente 

mostrou-se muito eficaz nesta máquina. Apesar de desempenhar as operações de 

forma eficiente, o valor empregado em uma máquina autopropelida que produz uma 

só operação (semeadura), torna-a pouco viável aos produtores, limitando assim sua 

comercialização.  

Albiero (2006) faz referência a uma máquina desenvolvida para atuar com o 

sistema conservacionista de plantio em faixa com “Paraplow” Rotativo (sistema de 

sulcador) para agricultura familiar, também conhecida como “Novo Dragão”, 

representado na Figura 6. 

Este equipamento é acionado a tomada de potência do trator de rabiças, por 

maio de, uma transmissão com engrenagens cônicas e composto por: distribuidor de 

fertilizantes de espiral cônica, dosador de sementes tipo anel interno, disco cobridor 

de sulco e uma roda compactadora. Todos estes elementos estão montados em um 

chassi porta ferramenta.  
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Figura 6 – “Novo Dragão” acoplado ao trator de rabiças. 
Fonte: Maciel, 2004. 

 

O sistema “Paraplow” Rotativo com cultivador foi lançado no “International 

Agricultural Engineering Conference, 2002, na China. O conceito básico é realizar, 

em uma só passagem, 5 funções (corte de plantas daninhas, homogeneização da 

cobertura de resíduos, preparo da faixa de plantio, escarificação do solo e 

distribuição de fertilizantes) relacionadas com o preparo do solo, plantio e cultivo 

mecânico. Esse sistema tem propósito de preparar a linha de plantio, utilizando a 

prática conservacionista, mantendo os resíduos na superfície do solo e aumentando 

a movimentação da subsuperfície, cortando apenas as plantas invasoras, gerando 

maior porosidade na faixa de plantio, e distribuindo fertilizantes. Suas hastes são 

inclinadas produzindo um ângulo dianteiro e lateral de 45º(SOIL TECHNOLOGY 

GROUP OF UNIVERSITY OF WAGENINGEN, 2005), conforme Figura 7. 

 

Figura 7- Haste do cultivador Rotativo. 
Fonte: Albiero, 2006. 
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Além dos modelos apresentados com sulcadores rotativos, o mercado 

nacional de máquinas agrícolas de baixa potência dispõe de semeadoras destinadas 

a tratores de duas rodas que podem ser adquiridas separadamente dos tratores. As 

concepções dessas máquinas variam entre uma e duas linhas de plantio. 

Normalmente, nesse tipo de máquina, o agricultor executa o trabalho, caminhando 

atrás do implemento.  

As Figuras 8 e 9 apresentam semeadoras adubadoras destinadas a tratores 

de duas rodas com engate rápido. Os reservatórios de sementes e adubo estão 

junto às rabiças. Possui uma plataforma sobre a qual o operador permanece durante 

a semeadura. O sistema de dosadores é acionado por uma roda de ferro dentada 

em contato com o solo, podendo ser de uma ou duas linhas. Seu sistema de 

abertura de sulco é feito por discos duplos desencontrados e sulcador tipo haste.  

 

Figura 8 – Semeadora-adubadora de tração mecânica de uma linha. 
Fonte: Knapik, 2008. 
 

 

Figura 9 – Semeadora-adubadora de tração mecânica de duas linhas. 
Fonte: Knapik, 2008. 
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A Figura 10 apresenta uma semeadora adubadora com a estrutura 

composta por cabeçalho e chassis em aço, rodas e pneus, os quais acionam os 

sistemas de distribuição de adubo e sementes. A abertura do sulco é realizada por 

discos duplos defasados que funcionam para o corte da palha e abertura de sulcos 

para deposição de sementes e adubo.  

 

 
 

Figura 10 – Semeadora-adubadora de tração mecânica composta por cabeçalho. 
Fonte: Fitarelli, 2012. 

 

A Figura 11 apresenta a semeadora de uma linha de plantio. Possui chassi 

em aço, sulcador tipo haste, disco de corte 38,1 cm (15”) dianteiro giratório. Também 

é dotada de roda limitadora de profundidade e roda de acionamento com sistema de 

corrente, para ativar o mecanismo de distribuição de adubo e semente. A 

distribuição do adubo é feita por rotores em náilon.  

 

Figura 11 – Semeadora-adubadora de tração mecânica. 
Fonte: Fitarelli, 2012. 
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A semeadora adubadora apresentada na Figura 12 é para uso com tração 

mecânica, com uma linha de semeadura, onde os reservatórios de adubo e semente 

estão localizados embaixo das rabiças. O acionamento dos dosadores se realiza por 

meio de rodas dentadas e correntes (TEIXEIRA, 2008)  

 

 

Figura 12 – Semeadora adubadora de tração mecânica com articulação no cabeçalho. 
Fonte: IADEL, 2012. 

 

No mercado brasileiro, não se tem relato de semeadoras-adubadoras para 

tratores de rabiças com sistema de sulcador rotativo para a abertura do sulco e corte 

da palhada. 

Alguns dos modelos de semeadoras para plantio direto apresentam um 

desempenho operacional muito baixo, custo elevado e deficiências nas operações. 

Muitos desses problemas estão relacionados com a cobertura vegetal usada na 

implementação do plantio direto e a profundidade de deposição da semente.  

Nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, alguns trabalhos 

estão sendo realizados com implementos tracionados por tratores de rabiças, 

empregando sulcadores rotativos. O quadro 1 apresenta modelos, usados na Ásia, 

com o sistema rotativo para abertura do sulco e corte da palha. Alguns dos modelos 

apresentados no quadro são para tratores de quatro rodas, mas com o princípio de 

enxadas rotativas para o rompimento do solo. 
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Quadro 1 – Modelos de semeadoras. 
 

 
 

 

 
 

Semeadora-adubadora com sistema rotativo 
de abertura de sulco para trator de quatro 

rodas 

Semeadora-adubadora com sistema rotativo 
de abertura de sulco para trator de quatro 

rodas 

 

 

 

 

Protótipo de semeadora-adubadora para trator 
de rabiças 

Semeadora acoplada a trator de rabiças com 
sistema rotacional de abertura de sulco 

 

 

 

 

Semeadora acoplada a trator de rabiças com 
sistema rotativo de abertura de sulco 

Protótipo de semeadora-adubadora para trator 
de rabiças 

Fonte: Global agricultural machinery and farm equipment, 2007. 
 

2.4 Sulcadores 

 

De acordo com Reis (2003), no SPD, o mecanismo sulcador é responsável 

pelo corte da palha e abertura do sulco para a deposição de sementes e fertilizantes. 

Atualmente, vários estudos estão sendo publicados relacionando as formas e os 



44 
 

modelos de sulcadores com o seu desempenho energético. No entanto, muitos são 

os fatores relacionados ao seu desempenho, desde o tipo de cultura, a velocidade 

de operação, a posição relativa aos demais sulcadores e as condições de solo (teor 

de água, densidade e compactação) (SIQUEIRA, 2012). 

O mecanismo sulcador trabalha mobilizando o solo, sendo responsável pela 

abertura do sulco para deposição de sementes e pela abertura do sulco para a 

deposição de fertilizantes, sendo estes os principais consumidores de energia da 

máquina. 

Segundo Siqueira (2012), para operar em semeadura direta, esses 

mecanismos apresentam problemas e limitações operacionais que, devido aos tipos 

de sulcadores utilizados, demandam grande força vertical (peso) para trabalhar em 

profundidades adequadas. Para Mion e Benez (2008), a carga vertical influencia a 

profundidade de trabalho dos mecanismos de abertura de sulco e, 

consequentemente, a área de solo mobilizado. Salientam estes autores que, nas 

semeadoras menores isso resulta em profundidades de sulco insuficientes ou alta 

exigência de massa e, consequentemente, maior demanda de potência e maior 

capacidade de levante do sistema de engate de três pontos do trator. 

Silva (2002) informa que o sulcador deve ter espessura reduzida, gerando 

menor mobilização do solo. Para Siqueira (2010), sulcadores mais estreitos geram 

sulcos menores e com maior quantidade de cobertura morta na linha, sendo, 

portanto, mais adequados à semeadura direta. 

Segundo Sattler (1996), para se obter um bom desempenho no rompimento 

do solo, deve-se considerar a geometria dos elementos rompedores, além do arranjo 

e a disposição desses ao longo da semeadora. O elemento rompedor deverá ter 

uma flutuação vertical ampla, independente e com carga uniforme, para acompanhar 

adequadamente os microrelevos da superfície do solo. A flutuação vertical do 

sulcador está relacionada com o curso do elemento de transferência de força, 

através do uso de molas helicoidais de compressão ou de tração. Para se obter a 

maior flutuação pode-se aumentar o comprimento da mola ou por meio da 

regulagem das barras do sistema pantográfico. O sistema pantográfico de fixação 

dos sulcadores proporciona movimentação vertical do mesmo sem alterar, 

praticamente, o ângulo da ponteira em relação à superfície do solo. 

Nas semeadoras de plantio direto (para o processo de abertura do sulco, 

corte da palha, deposição de sementes e adubos), os principais mecanismos 
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rompedores de solo são os discos duplos desencontrados e as hastes sulcadoras, 

que se diferenciam pela potência exigida, formato, tamanho e profundidade do sulco. 

Discos demandam maior força vertical para penetração, mas menor força horizontal 

e, enquanto que as hastes exigem menor força vertical, porém demandam maior 

esforço de tração. Contudo, os discos de corte com diâmetros inferiores a 400 mm 

apresentam problemas no desempenho da máquina e embuchamento com 

quantidades de restos culturais (matéria seca) acima de 10 ton.ha-1 (SATTLER, 1996). 

Machado et al. (2009), observaram que os fabricantes de equipamentos de 

semeadura direta recomendam uma força de tração específica de 7,30 kN/linha da 

semeadora sendo que, em média, a força de tração específica, determinada pela 

pesquisa de campo, em solo argiloso, é de 2,68 kN/linha, havendo, portanto, uma 

superestimativa da potência necessária. 

Tröger (2009) realizaram um levantamento bibliográfico sobre os tipos de 

sulcadores de discos e hastes existentes no mercado nacional. Um dos critérios 

utilizados no trabalho foi a utilização de artigos científicos e trabalhos nacionais, 

devido ao fato das condições operacionais nos campos brasileiros serem 

consideradas bastante severas em relação às de outros países. Os autores 

apresentaram comparações em porcentagem das médias, além do cálculo dos 

coeficientes de variação entre os resultados encontrados, tanto para os sulcadores 

quanto para as combinações nas linhas. Em relação aos sulcadores, foi observada a 

demanda mínima e máxima de tração pelo sulcador do tipo disco duplo, sendo 

menor que o de haste. Contudo, dentre os sulcadores analisados, os do tipo disco 

duplo demandaram uma força média superior aos sulcadores tipo haste, 

diferentemente do que os trabalhos citados apresentavam. Provavelmente, esses 

resultados podem ter ocorrido em função dos experimentos serem realizados em 

diferentes condições. Embora os trabalhos pesquisados afirmem que os esforços de 

tração nas linhas de semeadura que apresentam sulcadores do tipo haste, sejam 

maiores que os do tipo disco, é importante uma análise dessa variação na tentativa 

de quantificar o consumo energético mínimo, médio e máximo de cada tipo, como 

pode ser visto na Tabela 1. 

Outra concepção de sulcador, já desenvolvido, é com sistema rotativo. 

Como visto anteriormente, esse sistema foi utilizado no modelo FNI Rotacaster e, 

mais recentemente, na semeadora autopropelida SEMBRA 2000, para operar em 
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pequenas unidades produtivas. Em ambos os casos, este sistema de sulcador 

rotativo tem a função de cortar a palha, abrir o sulco e incorporar o adubo. 

Tabela 1- Força média de tração e coeficiente de variação para os dois grupos de 
sulcadores. 

Grupo Força (N) C.V. 

Sulcadores Mínima Média Máxima (%) 

Haste 308 1.279 2.701 58,4 

Disco 143 1.458 2.415 46,8 

D.D. + Haste 375 2.484 4.360 59,0 

D.D. + D.D. 270 1.219 1.945 67,7 

Fonte: Adaptado de Tröger, 2009. 

Chang et al. (2004) informa que as ferramentas sulcadoras rotativas exigem 

menor força vertical do que hastes, discos ou a combinação desses últimos para 

atuarem nas profundidades adequadas. Assim, um equipamento com ferramenta 

sulcadora rotativa exige menor massa em relação aos sistemas de abertura de 

sulcos das máquinas de semeadura direta, atualmente disponíveis. O autor ainda 

relata que mais de 90% da energia total utilizada nestes modelos é proveniente da 

tomada de potência, que tem uma eficiência na utilização da energia superior a 90%, 

em contraposição aos sistemas de implementos de tração, onde somente a força de 

tração atua com uma eficiência em torno de 50%.  

Ao se mencionar o sistema rotacional de preparo do solo, não se pode 

deixar de citar as enxadas rotativas, cuja função é realizar o preparo primário e 

secundário em uma só operação. Este sistema é dotado de lâminas (enxadas), ao 

longo de um eixo, que gira transversalmente no sentido de deslocamento da 

máquina. De acordo com Machado et al. (2005), estas lâminas, são os elementos 

ativos responsáveis pelo corte da palha e mobilização do solo. Atualmente, existem 

no mercado vários modelos de lâminas, que podem apresentar diversos formatos de 

acordo com cada tipo de solo.  

 

2.5 Fontes de tração para agricultura familiar 

 

O trator agrícola é a principal fonte de tração para a agricultura e pode ser 

definido como: uma máquina geradora de potência, relativamente complexa, dotada 

de motor, transmissão, sistema de direção e sustentação, e demais componentes. 

Machado et al. (2010) ainda o definiram como uma máquina dotada de uma fonte de 

potência própria e meios de locomoção como rodas ou esteiras. 
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Suas principais funções são: tracionar, transferir potência à máquina através 

da TDP, e transportar implementos e equipamentos agrícolas.  

Para Mialhe (1980), o trator agrícola vem a ser uma máquina autopropelida 

provida de meios que, além de lhe conferirem apoio estável sobre uma superfície 

horizontal e impenetrável, capacitam-no a tracionar, transportar e fornecer potência 

mecânica para movimentar órgãos ativos de máquinas e implementos agrícolas, o 

que lhe confere as seguintes funções, que podem ser efetuadas isoladamente ou em 

conjunto: 

  Controlar e transferir potência às máquinas e implementos via barra de 

tração ou engate de três pontos; 

  Controlar e transferir potência às máquinas através da tomada de potência 

(TDP) ou pressão hidráulica; 

  Controlar materiais a serem distribuídos ou recolhidos no campo; 

  Transportar materiais em estradas vicinais; 

  Atuar como carregador ou descarregador em pequenas tarefas. 

De acordo com Reis et al. (1999), o trator de rabiças, também conhecido 

como micro trator, trator de duas rodas ou motocultivador, é uma máquina agrícola 

de pequeno porte, automotriz, com características próprias e adaptadas para 

qualquer terreno, apresentando versões com diversas potências de motores. Em sua 

maioria, possui como fonte de potência um motor de combustão interna ciclo diesel. 

Por sua aplicabilidade, encontrou muitos campos de atuação, tais como: rebocar, 

arar o solo, cavar, roçar, pulverizar, enfim, quase todas as tarefas que um trator de 

quatro rodas realiza. Esta máquina pode trabalhar nos terrenos onde máquinas de 

grande porte não entram ou em propriedades que, pela sua dimensão, não justificam 

investimentos em máquinas de maior tamanho.  

Segundo Donald’s (2008), o surgimento do trator de duas rodas ocorreu, em 

meados de 1910, com um protótipo desenvolvido pelo suíço Konrad. No entanto, 

modificações significativas ocorreram após a Segunda Guerra Mundial, com David 

Bradley, que apresentou uma inovação para época: o trator de duas rodas com um 

motor, razoavelmente pequeno, também chamado de “nariz de bala”, devido à 

semelhança da carcaça que cobria o motor com uma bala de revólver. A Figura 13 

apresenta um dos primeiros modelos de tratores de duas rodas, já com dimensões 

reduzidas, desenvolvido por David Bradley em 1945.  
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O trator que podia ser operado caminhando teve seu sucesso de vendas, 

logo após a 2ª Guerra Mundial, devido a sua praticidade e seu baixo custo de 

produção. Ainda, de acordo com os registros de Donald’s (2008), nota-se que o 

projeto inicial do trator de rabiças não possuía nenhum tipo de implemento. 

Basicamente, este modelo era usado para tracionar pequenas carretas ou objetos 

soltos. Porém, com o passar dos anos e o grande número de vendas desse tipo de 

trator, implementos foram sendo criados e adaptados para os diferentes tipos de 

tarefas. 

No período após a 2ª Guerra Mundial, o trator de duas rodas já era 

conhecido como um cultivador devido à incorporação da enxada rotativa como um 

implemento característico. Daquele tempo até os dias atuais, poucas foram as 

modificações realizadas nos tratores de duas rodas. Alguns equipamentos e 

dispositivos foram desenvolvidos para melhorar seu desempenho e adaptá-lo às leis 

que, ao longo do tempo, foram sendo criadas. No entanto, essas modificações não 

causaram grandes alterações em sua concepção original.  

 

Figura 13 - Modelo desenvolvido por David Bradley em 1945.  
Fonte: David, 2008. 

 

Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(ANFAVEA, 2010), os tratores de rabiças chegaram ao Brasil, no ano de 1961, com 

a empresa Kubota Tekko, permanecendo sem concorrentes no mercado de tratores 

de duas rodas até o ano de 1964, quando a empresa Agrale iniciou suas atividades 

nesta mesma área. Em seguida, a empresa Iseki-Mitsui entrou nesse segmento, 

mas, apesar dos números apresentarem uma quantidade significativa de vendas, 

esta permaneceu pouco tempo no mercado de tratores de rabiças.  
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De acordo com a ANFAVEA (2010), no ano de 1974, a empresa Yanmar 

iniciou a montagem e fabricação de tratores de duas rodas. Logo no início de suas 

atividades nesse ramo, já apresentou números expressivos de vendas, mantendo-se 

assim até os dias atuais. 

Segundo o anuário estatístico da ANFAVEA (2011), no ano de 1986, foram 

produzidos 7.128 tratores de rabiças no Brasil, sendo comercializados 6.558 destes, 

no país. 

De acordo com os dados da ANFAVEA (2010) foram comercializados no 

Brasil entre 1961 e 1990 cerca de 105.912 unidades de tratores de duas, das 

marcas Agrale, Iseki-Mitsui, Kubota-Tekko e Yanmar. Esses números demonstram, 

de forma empírica, a carência de máquinas agrícolas de pequeno porte no mercado 

nacional.  

A empresa Kubota Tekko do Brasil, com o trator de rabiça da marca Tobatta, 

foi a pioneira na importação desses tratores, sendo esta a marca mais difundida no 

país. A partir de 1961, os modelos de tratores de duas rodas que vinham para o 

Brasil já possuíam a enxada rotativa como um item de série. Este foi um dos fatores 

que condicionou este modelo a ser chamado de motocultivador. 

A empresa Kubota Tekko do Brasil não produz mais esse tipo de trator, 

porém ainda existe um grande número de tratores Tobatta no mercado, sendo, este 

modelo, facilmente encontrado na comercialização de tratores usados. 

A comercialização deste modelo de trator é basicamente feita para 

produtores da agricultura familiar, os quais, ainda dividem a forma de fonte de tração 

entre animais e tratores.  

De acordo com Teixeira (2008), a transição de formas de tração animal para 

formas de tração mecânica, em pequenas propriedades, pode ser realizada por meio 

de tratores de baixa potência (abaixo de 14,7 kW) como forma de auxiliar o 

trabalhador rural. Para isso, o emprego do trator de duas rodas surgiu como uma 

opção viável nesta transição. O autor ainda relata que, em relação às fontes de 

tração animal, os tratores de rabiças são uma fonte de potência de maior 

capacidade, além de possibilitar diversas velocidades de operação. Outro aspecto 

importante é a relativa facilidade de adaptação dos usuários, pois seu uso se 

assemelha à forma de operação dos implementos de tração animal que utilizam 

rabiças. Este mesmo autor ainda ressalta que, dentre os benefícios do uso do trator 

de duas rodas em comparação aos tratores de quatro rodas, pode-se destacar os 
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menores custos de aquisição e manutenção, a grande versatilidade em virtude do 

número de implementos já adaptados ao seu uso, as dimensões totais reduzidas, 

facilitando as manobras nas cabeceiras das lavouras, sua utilização dentro de 

estufas e o baixo consumo de combustível. 

O Quadro 2 apresenta os modelos e características dos tratores de rabiças 

novos comercializados no Brasil. A maior parte destes modelos já vem com enxada 

rotativa acoplada. Algumas fábricas já estão comercializando o trator com um 

implemento limpador de ruas, muito utilizado por prefeituras na limpeza urbana. 

Percebe-se que, apesar do trator de rabiças apresentar grande versatilidade, 

o implemento base é as enxadas rotativas, limitando muito o conjunto de atividades 

possíveis no meio rural. Desta forma, torna-se clara a necessidade do projeto de 

máquinas e implementos adequados a estes tratores.  

 

2.6 Comercialização de máquinas destinadas a agricultura familiar 

 

De acordo com Bonelli (2001), as grandes indústrias de máquinas agrícolas 

adotam políticas e estratégias que relacionam os equipamentos desenvolvidos e 

produzidos com a demanda dos setores economicamente mais rentáveis, 

compostos principalmente por grandes propriedades. O autor relata ainda a 

inviabilidade da competição das pequenas e médias empresas com as grandes 

indústrias desse setor. 

Segundo Knop (2006), muitas das pequenas empresas de equipamentos 

agrícolas são oriundas ou possuem suas raízes em alguma família empreendedora 

que passou de uma ferraria ou oficina rural para o ramo industrial. Essa transição 

surgiu a partir da necessidade de maior eficiência nas atividades exercidas, no 

campo, por esses agricultores. Nesse contexto, Bonelli (2001) ressalta que um dos 

grandes problemas que as empresas de pequeno e médio porte enfrentam é a 

ausência do emprego de metodologias de projeto para sanar os erros e desenvolver 

produtos mais eficientes e competitivos. Além disso, a falta de treinamento dos 

funcionários também compromete o desenvolvimento desses empreendimentos, 

sendo, o principal motivo para esse cenário, a falta de investimentos financeiros. 
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Quadro 2 - Principais modelos de tratores de duas rodas comercializados no Brasil. 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS 

 
 

 
 

 

Marca Yanmar-Agritech Tramontini Tobatta 

Modelo TC12 TC14  TC14S  GN12 Master GN18 M130 

            Motor 
Diesel, horizontal monocilindro 

de quatro tempos 

Diesel, horizontal 
monocilindro de quatro 

tempos 

 Diesel, horizontal     
monocilidro de quatro tempos 

 Potência NBR5484 
8,0 kW 

(11 cv) a 
2.400 rpm 

10,3 kW (14 cv) a 
2.400 rpm 

8,82 kW 
(12 cv) a 

2.400 rpm 

12,8 kW 
(18 cv) a 

2.200 rpm 
9,5 kW (13 cv) a 2.200 rpm 

Refrigeração (à água) Radiador Radiador Radiador 

 Partida Manual Manual 
Manual 
elétrica 

Manual/Elétrica Manual 

Cultivador rotativo Sim Sim Sim 

Profundidade máxima de 
corte 

200 mm 200 mm 120-200 mm 

Vão livres do solo NI
* 

170 mm NI
*
 

Largura de corte  750 mm 700 mm 480-1000 mm 

Rendimento máximo 2.600 m² h
-1 

3.300 m² h
-1
 2.100 m² h

-1
 2.700 m² h

-1 
3.220 m² h

-1
 

Transmissão do motor à 
caixa de câmbio 

3 correias em “V” B-58 3 correias em “V” B-78 3 correias em “V” B-58             

Embreagem Multidisco a seco NI
*
 Mecânica de discos 

Tomada de potência 1
a
 517 rpm 660 rpm NI NI 

  2
a
 1.038 rpm 1.324 rpm NI NI 

Marcha avante 1
a
 1,03 km h

-1 
1,27 km h

-1
 1,03 km h

-1
 1,39 km h

-1
 1.31 km h

-1
 2,02 km h

-1
 

  

2
a
 1,67 km h

-1
 2,07 km h

-1
 1,83 km h

-1
 2,47 km h

-1
 2,08 km h

-1
 3,22 km h

-1
 

3
a
 2,12 km h

-1
 2,62 km h

-1
 3,08 km h

-1
 4,15 km h

-1
 4,89 km h

-1
 7,57 km h

-1
 

4
a
 3,44 km h

-1
 4,25 km h

-1
 3,81 km h

-1
 5,14 km h

-1
 7,77 km h

-1
 12,03 km h

-1
 

5
a
 7,30 km h

-1
 9,02 km h

-1
 6,74 km h

-1
 9,12 km h

-
 - - 

6
a
 11,85 km h

-1
 14,66 km h

-1
 11,35 km h

-1
 15,30 km h

-1
 - - 

Marcha a ré 1
a
 0,67 km h

-1
 0,83 km h

-1
 0,81 km h

-1
 1,10 km h

-1
 1,31 km h

-1
 2,03 km h

-1
 

  
2

a
 1,38 km h

-1
 1,70 km h

-1
 3,01 km h

-1
 4,10 km h

-1
 - - 

3
a
 4,74 km h

-1
 5,86 km h

-1
 - - - - 

B
ito

la
 Simples 357,2 mm 470 mm NI 505 mm 675 mm 

Duplado 1.070,8 mm 1.100 mm NI - 

D
im

e
n
s
õ
e
s
 

Comprimento 2.215 mm 2.380 mm 2.950 mm 2.130 mm 

Largura 824 mmm 800 mm 980 mm 920 mm 

Altura 1.224 mm 1.434 mm 1.330 mm 1.240 mm 1.100mm 

Peso 330 kg 383 kg 433 kg 386 kg 460 kg 373 kg 
*
 Não informado. 
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Segundo o IBGE de 2006, dos mais de cinco milhões de estabelecimentos 

agrícolas brasileiros, 2.843.013 utilizavam força de tração animal e/ou mecânica, 

sendo, 1.273.319 utilizavam tração animal, 978.277 eram usuários de tração 

mecânica e 591.421 faziam uso dos dois tipos de tração. Existiam ainda, nesses 

estabelecimentos, 844.172 arados, 743.798 grades e/ou enxadas rotativas, 402.831 

roçadoras e 318.273 semeadoras e/ou plantadoras. Os estabelecimentos que 

possuíam tratores eram em número de 530.337, contando com 820.673 tratores, 

sendo 570.647 tratores com menos de 100 cv pertencentes a 433.867 propriedades. 

Outros 154.713 estabelecimentos possuíam 250.026 tratores com potência igual ou 

maior que 100 cv e 58.243 propriedades possuíam tratores das duas faixas de 

potência (IBGE, 2006). 

 De acordo com a ANFAVEA (2010), 1.046 concessionárias das empresas 

associadas a ela, com maior concentração no Sul e Sudeste, são responsáveis pela 

venda de máquinas agrícolas automotrizes no Brasil. A empresa AGRALE oferece 

tratores com potência inferior a 49 cv, nas 98 concessionárias presentes no país, 

contando com 15 no Centro-Oeste, 35 no Sul, 31 no Sudeste, 9 no Nordeste e 8 no 

Norte. Além dessa empresa, o mercado conta também com outras concorrentes, de 

menor expressão, que produziram até setembro de 2010 um terço dos tratores com 

potência inferior a 49 cv. No ano de 2009, foram produzidos no Brasil 55.024 tratores 

agrícolas de rodas, sendo que foram vendidas no mercado interno 44.206 unidades. 

Em 2010, até setembro, foram produzidos 56.777 tratores de rodas e 44.782 foram 

comercializados (ANFAVEA, 2010). Já para os tratores de rabiça (motocultivadores), 

a produção e comercialização foram, respectivamente, de 1.832 e 1.759 unidades 

em 2009 e, de janeiro a setembro de 2010, os números foram de 1.517 produzidos e 

1.383 vendidos. 

As vendas no mercado interno de tratores de pequeno porte cresceram 

52,4%, totalizando 25.394 unidades vendidas em 2007 e 2008. As máquinas 

importadas e de baixa potência avançaram de forma expressiva, embora, em 

valores absolutos, o número de máquinas importadas representa apenas uma 

pequena parcela do mercado. Foram vendidas 684 unidades em 2008, volume 

744,4% superior ao do primeiro semestre de 2007. Em valores, em função do 

câmbio, o avanço foi mais modesto. As vendas ao exterior totalizaram US$ 6,873 

bilhões, o que representou um crescimento de 11,8% (ANFAVEA, 2010).   
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2.7 Metodologia para projeto de máquinas 

 

A aplicação de uma metodologia de projeto pode ser entendida como uma 

explicação completa, detalhada e rigorosa das ações elaboradas e desenvolvidas, 

em um conjunto de informações, sobre um produto. Dessa forma, quando se inicia o 

processo de desenvolvimento de um produto ou do artefato técnico, de maneira 

sistêmica, torna-se necessário abordar o conjunto de atividades que estão 

relacionadas ao projeto, para alcançar as suas especificações, sua concepção, seu 

leiaute e seu projeto definitivo, transformando o objeto imaginário em um produto 

consistente.  

Segundo Back e Forcellini (2001), para que o desenvolvimento de produto se 

torne eficaz e eficiente, a fase de projeto do produto precisa ser planejada 

cuidadosamente e executada sistematicamente. 

De acordo com Rozenfeld et al. (2006), o desenvolvimento de produto 

consiste em uma sequência cronológica de tarefas que busca, por meio das 

necessidades existentes no mercado, das possibilidades e das restrições 

tecnológicas, chegar a um projeto de produto. Os autores ainda relatam que, para o 

sucesso do desenvolvimento de um produto, não basta apenas realizar a sua 

construção. É necessário o acompanhamento desse artefato, também após seu 

lançamento, para, assim, realizar eventuais alterações no produto.  

Pahl e Beitz (1996) citam que artefatos técnicos podem ser artificiais, 

concretos e, em sua maioria, sistemas dinâmicos. Estes consistem de um conjunto 

de elementos organizados, inter-relacionados por conta de suas propriedades, 

possuindo um elo entre o sistema e o ambiente para determinar o comportamento 

externo e, dessa forma, poder definir uma função, expressando uma relação entre 

as entradas e as saídas do mesmo. 

Atualmente, as empresas de diversos setores estão discutindo cada vez mais 

o modo de organização do processo de desenvolvimento de produto, que consiste na 

realização de uma série de atividades, iniciando na ideia de uma concepção ou de um 

negócio até o lançamento do produto no mercado (ROMANO, 2003). 

Por ser um processo multidisciplinar, envolvendo diferentes conteúdos 

técnicos, muitas empresas brasileiras ainda não possuem um processo bem 

definido. Rozenfeld et al. (2006) relatam que, nos países em crescimento, como o 

Brasil, as atividades de desenvolvimento de produto, em grande parte, são 
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adaptações de projetos desenvolvidos nos grandes centros mundiais, os quais 

possuem maior poder aquisitivo. No entanto, algumas universidades nacionais já 

estão trabalhando nesta área. 

De acordo com Reis (2003), dentre os modelos de processo de 

desenvolvimento de produtos, o proposto por Pahl e Beitz (1996) é um dos mais 

difundidos. O Núcleo de Desenvolvimento Integrado de Produtos – NeDIP, do 

Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, 

adota-o como base metodológica, porém com a adição de algumas técnicas e 

ferramentas, tais como a matriz da casa da qualidade. 

A semelhança entre os vários modelos existentes levou Ogliari (1999) a 

denominar o modelo, como consensual. O modelo de fases é composto de quatro 

fases: projeto informacional, projeto conceitual, projeto preliminar e projeto 

detalhado. Uma característica importante dos modelos de fases é que, ao final de 

cada uma delas, há um ganho de informação sintetizado num modelo cada vez mais 

concreto de produto que, ao mesmo tempo em que alimenta a fase seguinte, 

melhora o entendimento da fase anterior (REIS, 2003). Essa característica faz com 

que o conhecimento, tanto do problema quanto da solução, aumente 

significativamente. Os modelos de produto gerados em cada uma das fases são, por 

ordem: (a) especificações de projeto; (b) concepção; (c) leiaute definitivo e (d) 

documentação. A Figura 14 apresenta o modelo de processo utilizado por Reis 

(2003), o qual também representa modelo consensual. Nela pode-se observar o 

fluxo de informação entre as fases e os resultados obtidos em cada etapa para as 

tomadas de decisões. 

De acordo com Romano (2003) a primeira fase do processo de 

desenvolvimento de máquinas agrícolas fica destinada ao “planejamento do projeto”, 

o qual compreende o planejamento de um novo projeto e a delimitação de funções e 

organização do trabalho a ser desenvolvido, tais como planejamento de marketing, 

carta do projeto, partes envolvidas no projeto, plano de comunicação, declaração do 

escopo do projeto, classificação de risco do projeto, plano do projeto, plano 

suplementar, plano de qualidade, plano de segurança, lições aprendidas e 

aprovação do plano do projeto. 

Tendo o planejamento aprovado, inicia-se a macrofase de projetação que se 

divide nas fases de Projeto Informacional, Projeto Conceitual, Projeto Preliminar e 

Projeto Detalhado (ROMANO, 2003). 
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Figura 14 - Fluxograma da metodologia de projeto. 
Fonte: Adaptado de Reis, 2003. 
 

O projeto Informacional estabelece a busca de informações que permitem a 

determinação das especificações de projeto da máquina agrícola, a partir da 

definição dos fatores de influência no projeto. A partir dessa fase, são difundidas as 

funções requeridas no produto e as possíveis restrições em relação ao mesmo. 

A Figura 15, representada na forma de fluxograma, foi desenvolvida por 

Romano (2003), apresentando as tarefas ao longo das fases de projeto 

informacional.  
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Figura 15 – Fase do projeto informacional 
Fonte: Adaptado de Romano, 2003. 
 

Projeto conceitual tem por propósito gerar o desenvolvimento da concepção 

do produto. São conduzidas diversas tarefas nessa fase, iniciando com a orientação 

da equipe para a estruturação e função da máquina, considerando os fatores de 

influência no projeto determinados na fase anterior. Nessa fase, a geração de 

algumas concepções alternativas é de grande importância para uma pré-seleção das 

mais adequadas. 

A Figura 16, representada na forma de fluxograma, descreve a fase do 

projeto conceitual de forma mais detalhada. 

Segundo Romano (2003), o projeto preliminar evolui da concepção para 

estabelecer o leiaute final, determinando também a viabilidade econômica do 

projeto. Nessa etapa, são gerados dados do produto em vários formatos: desenho 

do leiaute final, lista de itens, componentes, custo de componentes, especificações 

técnicas e relatórios. 

O fluxograma da fase de projeto preliminar demonstra, de forma mais 

descritiva, as etapas e o procedimento, como mostra a Figura 17. 
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Figura 16 – Fase do projeto conceitual. 
Fonte: Adaptado de Romano, 2003. 
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Figura 17 – Fase do projeto preliminar. 
Fonte: Adaptado de Romano, 2003. 

 

O projeto detalhado é a quarta fase da projetação. Tem como principal 

propósito fixar a disposição, a forma, as medidas e as tolerâncias dos componentes. 
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Junto a isso, visa à aprovação do protótipo, o detalhamento da manufatura e a 

solicitação de investimentos para a preparação da produção. 

O fluxograma da Figura 18 apresenta a fase de Projeto Detalhado 

demonstrando, de forma mais minuciosa, o procedimento de construção do 

protótipo. 
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de 
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Plano de 
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técnicas

Procedimento 

de assistência

Manual de 
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assistência
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da máquina 

revisada

Controle de 

mudanças de 

projeto

Solicitação de 

investimentos
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solicitação de 

investimentos

Lições 

aprendidas
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econômica 

financeira

Atualização 

do plano de 

projeto

Fase 6

Monitoramento do mercado/planejamento de marketing

Monitoramento do progresso do projeto

 

Figura 18 – Fase do projeto detalhado.  
Fonte: Adaptado de Romano, 2003. 

 

O detalhamento de cada uma das fases, juntamente com as etapas, com as 

tarefas e com as ferramentas de projeto a serem seguidas, será descrito no capítulo 3 – 

Metodologia do Projeto. 
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2.8 Comentários finais do capítulo 

 

Esse capítulo apresentou uma visão geral das máquinas e equipamentos 

agrícolas destinados à agricultura familiar, bem como o processo de 

desenvolvimento de máquinas agrícolas, descrevendo, de forma ordenada, as 

etapas do processo de projeto do protótipo. 

Além disso, através do levantamento bibliográfico, pode-se perceber a 

grande limitação de produtos disponíveis no mercado brasileiro, originalmente 

voltados à agricultura familiar, e com preços compatíveis com a realidade do 

pequeno produtor rural, fortalecendo, assim, a necessidade de buscar o 

desenvolvimento, o aperfeiçoamento e a otimização das máquinas agrícolas para 

este segmento. 

Em países orientais como China e Índia, busca-se melhorar a mecanização 

agrícola das unidades familiares por meio do desenvolvimento de máquinas 

agrícolas de pequeno porte. No entanto, se têm dúvidas se o uso desses 

equipamentos desenvolvidos no exterior terá sucesso no Brasil, pois além das 

condições culturais, existe a questão do tipo de solo e relevo que podem ser 

distintos e existe também a questão das diferenças biométricas entre esses grupos 

de agricultores.  

Algumas pesquisas já foram realizadas, no nosso país, com o propósito de 

desenvolver máquinas para o SPD destinado à agricultura familiar. No entanto, no 

que tange ao desenvolvimento de uma semeadora adubadora, acoplada à cadeia 

cinemática dos tratores de rabiças, ainda não se tem relato.  

Assim, conforme abordado no capítulo anterior, esse trabalho visa 

desenvolver uma semeadora/adubadora para o plantio direto com sistema de 

abertura de sulco rotativo acoplado a tratores de rabiças, por meio da cadeia 

cinemática desses tratores. Cabe ressaltar que esse projeto não é uma adaptação, 

mas sim o desenvolvimento de uma máquina nova, independente, e que servirá a 

outros modelos de tratores de duas rodas.  

Dessa forma, o desenvolvimento dos sistemas que serão realizados tem 

como base as necessidades dos clientes, passando pela concepção do sistema 

como um todo e, por fim, dimensionando e detalhando de seus componentes.  
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3. Materiais e métodos 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar detalhadamente a metodologia do 

projeto empregado no desenvolvimento desse trabalho. Devido à amplitude e à 

multidisciplinaridade da área, serão abordados alguns conceitos básicos a fim de 

uniformizar as terminologias apontadas.  

A partir do escopo do projeto e das características do “modelo de fases”, 

usado como referência, pode-se realizar as devidas adaptações nesse projeto, de 

forma a adequá-lo à complexidade do protótipo. A metodologia que foi aplicada se 

assemelha aos trabalhos realizados (BACK, 1983; REIS, 2003; ROMANO, 2003; 

ROZENFELD et al., 2006, PAHL e BEITZ, 1996), bem como a definição das 

especificações do projeto e das ferramentas aplicadas. No entanto, as fases, a 

sequência das etapas e as tarefas utilizadas não são idênticas, uma vez que cada 

projeto apresenta suas próprias peculiaridades. 

O trabalho foi conduzido nas dependências da Faculdade de Agronomia 

Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, em Pelotas, Rio Grande do Sul. 

 

3.1. Projeto Informacional 

O ponto de partida da fase de projeto informacional é o problema que 

originou a necessidade de desenvolvimento de um novo produto.  

Ao longo dessa etapa, são obtidas as especificações do projeto, formando 

uma lista de requisitos, relacionando cada um destes a uma grandeza física a ser 

aprovada durante o desenvolvimento do produto. As especificações também 

orientam a geração de soluções, servindo de base para montar os critérios de 

avaliação e de tomada de decisão ao longo das etapas do processo de 

desenvolvimento. 

A Figura 19 apresenta a estrutura do fluxograma, representando as etapas e 

tarefas da metodologia utilizada na fase de projeto informacional. 
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Figura 19 – Fluxograma da fase de projeto informacional. 
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3.1.1. Pesquisa por informações sobre o tema do projeto 

 

A pesquisa por informações sobre o tema do projeto visa uma maior 

familiarização com o problema em questão. Parte desse levantamento de 

informações apoia-se no capítulo 2, compartilhando com a revisão bibliográfica.  

Nessa etapa, outras informações foram alcançadas a fim de complementar 

as já obtidas. Primeiramente, foi realizado um estudo sobre as semeadoras 

adubadoras de baixa potência utilizadas por produtores de base familiar e o 

levantamento dessas máquinas disponíveis no mercado.  

Além disso, foi realizado um estudo das configurações das semeadoras 

adubadoras encontradas no mercado com o enfoque no sistema de abertura do 

sulco, corte da palha, tipo de dosadores e características das concepções de 

estrutura (chassi), com as restrições espaciais que delimitam as dimensões do 

objeto em função da fonte de tração que esse trabalho aborda.  

A fim de obter-se a definição do ciclo de vida do produto, foi necessário 

realizar a caracterização das etapas do projeto e dos clientes ou usuários envolvidos 

no projeto ao longo do ciclo de vida do produto. 

De posse dessas informações, foi desenvolvida uma lista de perguntas para 

obter-se o maior número de informações e, assim, realizar a identificação do 

cliente/fase do ciclo de vida do produto. 

 

3.1.2 Identificar as necessidades dos clientes 

 

Nessa etapa do trabalho, foi selecionada uma série de perguntas com a 

finalidade de elaborar um questionário para ser distribuído em localidades pré-

determinadas pela equipe de projeto e, assim, realizar entrevistas com os produtores 

de base familiar.  

A elaboração dos questionários não teve como propósito somente coletar as 

informações das necessidades dos clientes, mas, além disso, analisar a importância 

das necessidades no âmbito geral do problema. Tendo isso em mente, foram 

investigadas algumas questões relacionadas à propriedade rural e às necessidades 

das famílias quanto ao desempenho das atividades relacionadas aos tipos e formas 

de cultivo no âmbito da propriedade. 
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Após a coleta e análise dos questionários entregues pelos entrevistados, 

iniciou-se a identificação das necessidades dos clientes ao longo do processo de 

desenvolvimento do projeto. Esta coleta armazenou um banco de dados contendo 

informações que apresenta de forma mais clara as necessidades dos diferentes 

tipos de clientes envolvidos. 

 

3.1.3 Necessidades dos clientes e sua classificação segundo as fases do ciclo 

de vida 

 

A identificação das necessidades dos clientes do produto foi realizada de 

três maneiras: com a aplicação de questionários, com auxílio da bibliografia e com 

consulta a especialistas. Isto foi feito para que pudessem ser mapeadas as 

necessidades dos clientes ao ciclo de vida do produto no desenvolvimento do 

projeto, estabelecendo de forma concisa o que é importante em cada fase, 

transformando essas necessidades em requisitos dos clientes. 

De modo a alimentar, ao máximo, informações ao longo desse processo, 

foram realizadas simulações gráficas de mecanismos sulcadores, proporcionando 

um maior conhecimento e servindo como ferramenta de auxílio para a elaboração 

das necessidades dos clientes sobre os aspectos técnicos das 

semeadoras/adubadoras.  

 

3.1.4 Estabelecer os requisitos dos clientes 

 

Após identificar as necessidades dos clientes na etapa anterior, iniciou-se 

uma conversão dessas necessidades em requisitos dos clientes, transformando a 

linguagem “coloquial” do cliente em linguagem de engenharia, estabelecendo 

questões de qualidade no desempenho das atividades e a busca da satisfação dos 

clientes, expressando as necessidades em linguagem técnica. Com isso, foi 

desenvolvido um quadro de necessidades dos clientes para estabelecer uma matriz, 

possibilitando, dessa forma, a comparação e valoração dos requisitos dos clientes. 

A transformação das necessidades dos clientes em requisitos dos clientes 

foi uma etapa primordial, pois foi nela que a equipe de projeto analisou as 

necessidades que possuíam o mesmo significado, evitando que houvesse 

redundância dos requisitos. 
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3.1.5 Estabelecer os requisitos do projeto 

 

Com a transformação dos requisitos dos clientes em requisitos de projeto 

estabeleceu-se a primeira definição física envolvendo o produto, gerando-se 

expressões mensuráveis ou relacionadas a alguma unidade de medida. 

Nessa etapa, em cada um dos requisitos dos clientes, foram especificados 

os atributos de projeto para melhor entendimento da equipe, auxiliando assim a 

elaboração da lista de verificação dos requisitos de projeto.  

A elaboração dessa listagem teve como finalidade a obtenção, de maneira 

sucinta, dos requisitos do projeto, já que poucos requisitos são mais manipuláveis 

dentro de um processo sistemático.  

 

3.1.6 Hierarquizar os requisitos de projeto 

 

Nessa etapa foi realizada a hierarquização dos requisitos do projeto de acordo 

com o grau de importância, por meio do emprego da ferramenta do QFD (Quality 

Function Deployment ou Desdobramento da Função Qualidade), que atribuiu valores 

às necessidades dos clientes que precisaram ser transformadas em uma escala de 

fácil compreensão.  

A estrutura do QFD pode ser compreendida através da avaliação dos requisitos 

do usuário versus requisitos de projeto 

A ferramenta empregada para valoração dos requisitos de clientes, em ordem de 

importância, foi o Diagrama de Mudge. A valoração dos requisitos dos clientes 

quantifica a importância de cada item, formando uma matriz quadrada, comparando-os 

entre si, aos pares, exceto os iguais, de modo que todos os requisitos sejam avaliados. 

No primeiro momento, a decisão da equipe de projeto foi identificar qual requisito é o 

mais importante. Logo após, a equipe quantificou o nível de importância. 

O valor relativo de cada requisito foi obtido por meio do somatório dos 

valores analisados no diagrama. 

Para essa valoração, utilizou-se o software Diagrama de Mudge, com sua 

forma original apresentada por Csillag (1985). O autor ressalta que, para cada 

comparação, são realizadas duas perguntas: 

 

 



65 
 

 Qual requisito do par é mais importante para o produto? 

 Quanto mais importante é esse requisito? 

A segunda pergunta do diagrama de Mudge permite três respostas:  

A) muito mais importante (valor 5);  

B) medianamente mais importante (valor 3);  

C) um pouco mais importante (valor 1). 

 

Durante o uso do Diagrama de Mudge, a decisão de qual requisito do par é o 

mais importante teve como base os questionários aplicados. A técnica foi aplicada 

por uma equipe de cinco pessoas. 

A etapa seguinte do QFD visou alimentar a casa da qualidade com os 

requisitos dos clientes (o quê) e os requisitos de projeto (como), estabelecendo o 

grau de relacionamento entre eles, de modo forte, médio ou fraco.  

Por meio dos procedimentos de perguntas, recomendados por Reis (2003), 

foi identificado o relacionamento e o grau de importância. O procedimento adotado 

pela equipe para operacionalizar o QFD foi: 

a) Iniciando pelo primeiro COMO, fazer as perguntas – pode esse influenciar 

O QUÊ? Esse O QUÊ afeta esse COMO? 

b) Se a equipe responde com SIM a uma das perguntas anteriores deve-se 

perguntar – a relação é fraca, média ou forte? 

c) Passar a análise para o próximo O QUÊ, repetindo-se o procedimento 

anterior. Finalizando o último item, passa-se para o próximo COMO, até relacionar 

todos os requisitos dos clientes com o primeiro requisito de projeto. 

O telhado do QFD foi preenchido com setas indicando correlação positiva ou 

negativa entre os requisitos de projeto. No entanto, após haver uma reunião com a 

equipe de projeto, optou-se em não utilizar a classificação do telhado para 

hierarquizar os requisitos de projeto, por acreditar-se que a eliminação dessa etapa 

fosse a mais adequada para descrever em detalhes o problema de projeto. 

O resultado final da utilização da matriz da casa da qualidade estabeleceu 

uma lista dos requisitos de projeto classificados por ordem de importância 

(hierarquizados). 
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3.1.7 Estabelecer as especificações do projeto 

 

Após estabelecer os requisitos de projeto de forma sistêmica e hierarquizá-

los, esses se tornarão os objetivos do projeto na forma quantitativa para elaborar o 

quadro de especificações de projetos aos requisitos, obtendo assim as 

especificações de projeto.  

As especificações de projeto não definiram a solução para os problemas do 

projeto, que nesse caso, teve a função de fornecer subsídios ou critérios para 

tomada de decisão no âmbito da avaliação e seleção de alternativas de projeto do 

produto.  

 

3.2 Projeto Conceitual 

 

Na fase de projeto conceitual, foram tomadas as decisões para a elaboração 

da concepção do produto, partindo da análise do problema, da forma abstrata até a 

forma concreta, e assim estabelecendo a elaboração da estrutura de função, a 

busca por princípios de funcionamento adequados e as combinações na estrutura de 

funcionamento. Nessa fase, foram definidos alguns princípios de solução 

preliminares na busca da geração de soluções para cada função específica do 

produto. 

Para a realização do presente trabalho, foi elaborado um fluxograma com as 

etapas, tarefas e a sequência de execução das mesmas. A sequência das tarefas 

desenvolvidas nesse trabalho é apresentada na Figura 20.  
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Figura 20 – Fluxograma da fase do projeto conceitual. 
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3.2.1 Verificar o escopo do problema 

 

Essa etapa teve como objetivo identificar os problemas do projeto, de uma 

forma abstrata, com o intuito de abrir caminhos para a obtenção de melhores 

soluções. Nesse momento, fez-se necessário ignorar o particular e concentrar-se no 

global e essencial, evitando que experiências, preconceitos e convenções 

limitassem a solução do problema de projeto.  

De uma maneira geral, essa etapa conduziu a equipe de projeto à busca por 

melhores soluções, facilitando a identificação das funções do projeto. 

  

3.2.2 Estabelecer a estrutura de função 

 

Para estabelecer a estrutura de funções foi necessário compreender a 

formulação do problema, ainda abstrato. Com isso, foi utilizado o método para 

estabelecer a função global, parcial e elementar, descrevendo o material, energia e 

sinal envolvidos desde o estágio inicial do problema até a condição final esperada, 

na busca dos princípios de solução. 

Para buscar por soluções do problema de projeto, é necessário definir o 

produto em termos funcionais, determinando a função ou funções que o produto 

deve desempenhar.  

 

3.2.3 Estabelecer a função global 

 

Após determinar o problema do projeto estabelecido na etapa anterior, foi 

possível definir a função global. Esta se baseia no fluxo de material, energia e sinal e 

expressa a relação entre as grandezas de entrada e saída do produto. Utilizando os 

princípios descritos por Ferreira (1997), a função global necessitou expressar a 

principal função do produto ou apresentar um resumo do que esperar do produto em 

termos funcionais. 
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3.2.4 Estabelecer as estruturas funcionais alternativas 

 

A decomposição da estrutura global permitiu diferentes disposições de 

estruturas funcionais. Todavia, as estruturas funcionais alternativas possuem a 

função de criar novas estruturas de composição por meio de: divisão ou combinação 

de funções, diferentes posições de cada função, diferentes ligações e alterações das 

fronteiras do sistema. Dessa forma, seguiram-se as diretrizes propostas por Back et 

al. (2008), para a elaboração das estruturas funcionais, por meio da: 

  Decomposição da função global em estrutura com subfunções ou funções 

parciais (identificadas nas especificações de projeto ou interfaces),  

  Caso ocorra de uma função parcial, no segundo nível, não permita a 

identificação de um princípio de solução da função, esta deve ser decomposta em 

níveis de complexidade menores até chegar ao nível de função elementar; 

  As entradas e saídas de cada bloco devem ser identificadas, no entanto, 

não é preciso a identificação quantitativa, e sim as estruturas que compõe cada seta 

de união das funções, quanto ao tipo de energia, material ou sinal; 

  É prudente iniciar o trabalho com atenção para o fluxo principal, pois a 

estrutura completa é obtida no processo interativo, com o fluxo principal de energia, 

material e sinal, completando a estrutura com fluxos auxiliares;  

  Observar em cada nível de desdobramento se existe princípios de 

soluções ou módulos já utilizados em outros sistemas que podem ser empregados 

para uma dada função parcial.  

Dessa forma, ao finalizar as propostas citadas pelo autor, percebeu-se a 

possibilidade de serem obtidas diversas estruturas funcionais alternativas, devendo 

ser comparadas com as especificações do projeto para que fosse selecionada a 

melhor estrutura. 

Ao final dessa etapa foi estabelecido que permanecessem para o 

desenvolvimento de soluções, as estruturas funcionais que: 

a) fossem compatíveis com a tarefa global e/ou entre si; 

b) atendesse as necessidades da lista de requisitos; 

c) tivesse a possibilidade de execução com relação ao nível de trabalho, 

tamanho, arranjo necessário, além de outros itens. 
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3.2.5 Selecionar a estrutura funcional 

 

A fim de auxiliar na seleção da melhor estrutura de funções foi criada uma 

matriz (ou método) de decisão para a seleção da estrutura funcional do produto, 

utilizando os critérios da avaliação.  A escolha da estrutura funcional alternativa, de 

acordo com a função global, foi identificada por meio de sistemas técnicos 

semelhantes, abordados no capítulo anterior.  

O propósito de utilização desse método foi distinguir e relacionar os pontos 

fortes e fracos das alternativas. 

Já para a análise dos critérios, foi necessário um exame quantitativo, a fim 

de eliminar soluções que proporcionassem maior demanda de tempo e elementos 

complexos para execução do projeto. Nessa etapa, foi utilizada a matriz de decisão, 

adaptada de Reis (2003), sendo preenchida da seguinte forma: 

a) com os requisitos de projeto: a primeira e a segunda coluna do campo 

superior sendo preenchidas com os requisitos técnicos do produto (RT) e os seus 

correspondentes pesos relativos (PRRT), obtidos na casa da qualidade; 

b) avaliação das estruturas em relação aos requisitos técnicos: 

preenchimento do primeiro campo da matriz, avaliando a maneira pelo qual cada 

estrutura funcional se comporta quanto a cada um dos requisitos técnicos. A escala 

de valor empregada verifica se o desempenho técnico da estrutura (DTij) é fraco 

(símbolo ☼, valor 1), satisfatório (símbolo ♣, valor 5) ou excelente (símbolo Δ, valor 

10). O preenchimento desses dados foi realizado pela equipe multidisciplinar 

envolvida na elaboração da tese e que compõe o setor de máquinas agrícolas da 

UFPel. 

c) índice de desempenho técnico: somatório do resultado da multiplicação do 

valor do desempenho técnico de cada um dos requisitos pelo seu relativo peso. 

 

3.2.6 Busca por princípios de solução para as funções 

 

Após serem definidas as funções, foi possível buscar os princípios de solução 

que atendessem às funções individuais ou de grupo. Para o emprego da matriz 

morfológica, foi estabelecida uma combinação de princípios de solução entre as 

subfunções da estrutura funcional. 
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O principal método empregado na busca por princípios de solução foi o de análise 

de sistemas técnicos similares, pois se acredita que a solução do problema de 

projeto está mais relacionada à configuração dessas soluções do que ao emprego 

de soluções inovadoras para todas as funções da máquina. No entanto, a 

oportunidade de empregar diferentes mecanismos para completar essa etapa, 

tornou necessário o teste de alguns princípios de solução para a verificação da 

viabilidade e aplicabilidade na continuidade do projeto. Isso ocorreu devido à 

dificuldade de se encontrar estudos que abordassem o tema relacionado nessa tese. 

Para testar o princípio de solução relacionado com o sistema de abertura de 

sulco, foi necessário realizar estudo prévio dos modelos de sulcadores utilizados nas 

máquinas de pequeno porte, assim como outros modelos de sulcadores que 

possuem como parâmetros de funcionamentos, lâminas sulcadoras rotativas.  

Por meio de simulação matemática do movimento da trajetória cicloidal dos 

sulcadores rotativos, pode-se obter os dados de desempenho dos rotores e o 

tamanho da fatia de solo que cada lâmina trabalha.  Para isso, foram analisados 

alguns aspectos importantes para seu desempenho, dentre eles estão: rotação das 

lâminas, número de lâminas, diâmetro do mecanismo sulcador e velocidade de 

deslocamento da máquina.  

Utilizando as informações da simulação matemática, foi construído o sistema 

de abertura do sulco integrado à cadeia cinemática do trator, sendo ensaiada em 

condições semelhantes às encontradas pelos produtores familiares. Nesse 

momento, houve a necessidade de obter-se o maior número de informações 

relacionado à caracterização do solo.  

Esse experimento de campo foi conduzido em área localizada nas 

coordenadas 31°48’04” latitude sul e 52°30’05” longitude oeste, altitude de 39 m, que 

se encontrava em pousio de seis meses após a colheita do trigo e onde, nos últimos 

cinco anos, foi utilizada sob SPD de soja, aveia e trigo. O solo da área classifica-se 

como um Argissolo Amarelo eutrófico típico (EMBRAPA, 1999).  

O delineamento experimental foi em blocos (em número de quatro) com 

parcelas casualizadas, sendo quatro repetições (uma em cada bloco) em arranjo 

fatorial 3x2x2, com doze tratamentos constituídos de três tipos de sulcadores 

rotativos (variando-se dimensões, geometria e número de lâminas), dois valores de 

revoluções do sulcador por unidade linear de deslocamento (rev.m-1) e duas 

velocidades de deslocamento (km.h-1), conforme apresentado na Tabela 2. As 
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médias dos tratamentos foram submetidas à análise de variância a um nível de 

significância de 5%, sendo aplicado o teste de Tukey, também ao nível de 5% de 

probabilidade, na comparação das médias.  

A textura e o teor de água no solo foram determinados utilizando-se os 

métodos descritos por Tröger et al. (2012), para amostras coletadas uma por parcela 

na camada entre 0,0 e 120 mm de profundidade. 

Tabela 2 - Tratamentos com os níveis de cada fator e respectivos valores de rotação 

do sulcador. 

Tratamento *Sulcador Número de revoluções por 
unidade linear de 

deslocamento (rev.m-1) 

Velocidade      
(km.h-1) 

Rotação do 
sulcador 

(rpm) 

1 R 5,8 2,77 263 
2 R 5,8 3,88 379 
3 R 7,9 2,77 360 
4 R 7,9 3,88 514 
5 S 5,8 2,77 263 
6 S 5,8 3,88 379 
7 S 7,9 2,77 360 
8 S 7,9 3,88 514 
9 X 5,8 2,77 263 
10 X 5,8 3,88 379 
11 X 7,9 2,77 360 
12 X 7,9 3,88 514 

* R, S e X são os modelos usados de enxadas rotativas. 

A resistência mecânica do solo à penetração foi determinada de forma 

sequencial a cada 10 mm, no intervalo de 0,0 a 120 mm de profundidade. Para isso, 

utilizou-se um penetrômetro digital, marca Falker, modelo PLG 1020, com cone de 

12,83 mm de diâmetro, equipado com sistema eletrônico de aquisição de dados. Em 

cada parcela, estabeleceu-se um ponto para a determinação da resistência à 

penetração, executando-se cinco determinações por ponto. A partir dos valores 

obtidos em cada uma das cinco determinações, na faixa de profundidade descrita 

acima, calculou-se o índice de cone (IC), sendo considerado o IC da parcela a média 

desses cinco pontos. 

A determinação da massa da cobertura vegetal seca foi um dos fatores 

determinantes para o ensaio, pois, nesse momento, houve a preocupação da 

vegetação enrolar-se no eixo dos sulcadores. Dessa forma, para determinar a 

massa da cobertura vegetal seca empregou-se o método utilizado por Tröger et al. 

(2012), que utiliza um quadro de madeira com dimensões de 0,5 x 0,5 m, num total 

de quatro amostras por tratamento. A vegetação restrita ao interior do quadro foi 
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totalmente removida com auxílio de um tesourão de grama e acondicionada em 

sacos de papel. Determinou-se a massa seca do material coletado conforme 

EMBRAPA (1999).  

O equipamento utilizado no ensaio como fonte de tração foi um trator de 

rabiças da marca Tobatta, modelo M 130, com motor diesel de um cilindro horizontal, 

potência nominal de 9,56 kW a 1.800 rpm, além da estrutura e cadeia cinemática 

para enxada rotativa. Foram utilizados o sulcador “R”, com quatro lâminas, e os 

sulcadores “S” e “X”, com seis lâminas (Figura 21). O modelo “R” com 27,6 mm de 

largura e diâmetro de 471 mm, o modelo “S” com 85,6 mm de largura e 468 mm de 

diâmetro e o modelo “X” com 27,4 mm de largura e 470 mm de diâmetro. 

 

Figura 21 - Vistas e perspectivas dos três sulcadores rotativos estudados: modelo “R”  

esquerda), modelo “S” (centro) e modelo “X” (direita). 
 

Foram obtidos dois valores de número de revoluções por unidade linear de 

deslocamento, utilizados por meio das relações de transmissão de acionamento da 

enxada rotativa (Lenta e Rápida), que resultaram respectivamente nos valores de 

5,8 e 7,9 rev.m-1. As velocidades de deslocamento utilizadas foram de 2,77 e 

3,88 km.h-1, obtidas, respectivamente, pela combinação de polias na configuração 

Normal (reduzida) com a 2a marcha e polias Rendimento (ampliada) com a 2a marcha. 

Devido às limitações nas combinações de relação de transmissão da 

máquina, a rotação do sulcador não foi utilizada como fator de tratamento pela 

impossibilidade de combinação com todos os níveis dos demais fatores em 

esquema fatorial. Ou seja, a partir do momento em que se estabelece o nível do 

fator “número de revoluções do sulcador por unidade linear de deslocamento” e o 
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nível do fator “velocidade de deslocamento”, não se pode alterar o valor da rotação 

do sulcador, que é função dessa mesma combinação de níveis desses fatores. De 

outra maneira, na velocidade de deslocamento de 2,77 km.h-1 as duas possíveis 

rotações do sulcador rotativo são 263 e 360 rpm e para a velocidade de 3,88 km.h-1 

são 379 e 514 rpm, não permitindo o delineamento fatorial. Como visto, a partir das 

relações de transmissão, foram gerados quatro valores de rotação dos sulcadores 

que, neste trabalho, são variáveis secundárias, ou seja, não foram utilizadas como 

fator de variação.  

A fim de saber qual o perfil do sulco realizado pelos sulcadores rotativos, foi 

determinado o perfil do solo e dos sulcos com um perfilômetro. Utilizando a 

metodologia descrita por Tröger et al. (2012), ele foi colocado sobre duas estacas, 

fixadas lateralmente aos sulcos (Figura 25). O perfilômetro utilizado é equipado com 

varetas espaçadas em 4,0 mm e curso (deslocamento vertical) de 450 mm, com 390 

mm de largura. Anteriormente à passagem da máquina em cada parcela, foi 

avaliado o perfil natural da superfície do solo. Após a passagem dos sulcadores foi 

avaliada a conformação resultante e, após remoção manual do solo mobilizado, foi 

determinado o perfil do sulco para posteriores determinações de área mobilizada, 

área transversal sem solo (vazios), profundidade e largura do sulco. Em cada 

determinação registrou-se uma imagem com câmera fotográfica digital, resolução de 

14.1 Mpixel, da marca Sony, modelo Cyber-shot. Na análise do perfil do solo e dos 

sulcos, foi utilizado um software de CAD para mensurar áreas e dimensões lineares 

com base nas imagens digitais (Figura 22). 

 

           (A)                                 (B)                                 (C)                                (D) 

Figura 22 - (a) Perfilômetro utilizado, (b) perfil original do solo, (c) perfil do solo após a 
passagem do sulcador e (d) perfil do sulco depois da retirada do solo mobilizado. 

 

Para testar o princípio de solução relacionado com o sistema de sustentação 

das linhas de semeadura, foi realizado um estudo preliminar das características 

geométricas, estruturais e mecânicas dos materiais que compõem cada um de seus 
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sistemas de sustentação das linhas, para que o produto desenvolvido apresentasse 

confiabilidade e segurança.  

Dentre os princípios de solução estudados, a utilização de molas planas em 

máquinas agrícolas, como elementos de fixação e interface a outros elementos, 

surgiu como alternativa. Para isso, foi necessário o conhecimento de suas 

propriedades para não comprometer o funcionamento e desempenho da máquina. 

Para o cálculo do coeficiente de rigidez em molas planas, podem ser 

utilizadas duas equações. Uma chamada de lei Hooke e outra analítica através de 

um modelo de viga. A lei de Hooke é estabelecida de forma direta, pois se trata de 

uma relação entre a força necessária para produzir uma unidade de deslocamento 

em uma direção específica. Já a equação específica possibilita o cálculo indireto da 

rigidez da mola, levando em consideração o módulo de elasticidade do material, 

momento de inércia da seção e distância entre ponto de fixação e o de aplicação da 

carga. 

Os ensaios foram realizados no laboratório de máquinas agrícolas da 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. Foi utilizada uma mola plana de formato 

quarto-elíptico com dimensões 835 mm de comprimento por 39 mm de largura por 6 

mm de espessura, feita de aço SAE 1070. 

O mecanismo foi montado em uma bancada por meio de pinos, sendo 

inserido um deles junto ao olhal da mola, presente em uma das extremidades da 

mesma, enquanto o segundo localizou-se afastado 100 mm do primeiro, a fim de 

restringir parcialmente a articulação da mola em relação ao eixo do olhal. 

Com auxílio de uma escala milimétrica, foram assinalados na superfície da 

mola, cinco pontos equidistantes 100 mm. O primeiro foi marcado a 400 mm em 

relação ao olhal. Nestes pontos, foram aplicadas nove cargas previamente 

conhecidas, através da quantificação de sua massa por meio de balança analítica, 

com resolução de 0,005 kg. As peças de aço utilizadas no ensaio possuem massa 

de 0,300; 0,900; 1,830; 3,195; 4,870; 6,550; 8,280; 10,670 e 16,500 kg. 

Iniciando-se pelo ponto mais próximo do olhal da mola, as cargas foram 

sendo aplicadas, através de um cabo de náilon, de forma crescente em cada um dos 

pontos determinados (Figura 23). A deformação da mola foi mensurada com auxílio 

de uma escala milimétrica, apoiada a uma base horizontal, posicionada 

perpendicularmente à mola na extremidade oposta ao ponto de fixação. 
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Foram realizadas 45 leituras, correspondentes ao valor de deformação 

mensurado para cada uma das nove cargas aplicadas em cada um dos cinco 

pontos. Os valores foram digitalizados em planilha eletrônica, onde foi possível fazer 

uma análise de regressão linear, para avaliar o coeficiente de correlação gerado por 

cada uma das equações correspondente às curvas.  

 

 

Figura 23 - Detalhamento da fixação e aplicações de carga. 
 

Rigidez (k) é definida como a força necessária (F) para produzir uma 

unidade de deslocamento (x) na direção especificada, sendo k determinada lei de 

Hooke. 

 

                                                Lei de Hooke                   

Onde: 

F - Força aplicada (carga em N); 

x - Deslocamento (mm); 

A equação específica para molas do tipo lâmina de seção transversal 

constante pelo modelo de viga engastada em balanço. 

                                                                Equação para mola de lâmina  

Onde: 

I - momento de inércia na seção, (mm); 

E - módulo da elasticidade (N.mm-2); 

l - comprimento total (mm); 

Ponto de 
articulação 

Ponto de 
apoio 

Ponto de carga aplicada (kg) 
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Momento de inércia (I) é o fator de ajuste da seção transversal da lâmina e 

determinado pela equação: 

 

           Equação do momento de inércia 

Onde: 

b – largura da seção; 

h – altura de seção transversal; 

 

O módulo de elasticidade (E) é obtido em função da resistência do material e 

o valor utilizado foi, descrito por Albuquerque (1980), de 2.100 N.mm-² para os aços.  

No princípio de solução relacionado à dosagem de sementes, foram 

utilizados os dados obtidos por Teixeira (2008), que avaliou a influência da utilização 

de dosadores de dupla saída de sementes com disco horizontal, operando em 

diferentes velocidades, sobre a precisão de distribuição longitudinal de sementes. 

Com relação à estrutura dimensional do chassi, o princípio de solução 

utilizado foi representado através de um software de desenho assistido por 

computador, o qual também foi empregado para simular as tensões presentes em 

decorrência da aplicação dos esforços estimados. 

No entanto, nesse momento foi fundamental reunir a equipe de projeto para 

determinar a concepção do chassi, com objetivo de discutir alterações propostas, 

considerando as dimensões do trator, distância entre linhas, os pesos de adubo e 

sementes e o peso do operador.  

Dentro desse contexto, não houve a necessidade de testar o funcionamento 

de todos os princípios de solução dos elementos constituintes da máquina, pois o 

nível de conhecimento relacionado a esses princípios foi considerado suficiente para 

viabilizar cada uma das concepções propostas. 

 

3.2.7 Selecionar combinações 

 

Devido ao grande número de soluções alternativas geradas, foram 

analisados os pontos fortes e fracos de cada sistema da máquina. Com o intuito de 

tentar obter a opção mais adequada e minimizar o risco de eliminar uma solução 

promissora, foram empregados métodos sistemáticos de seleção que se adaptem à 
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pequena quantidade de informações disponíveis nessa etapa. Ullmam apud Reis 

(2003) apresenta um procedimento que utiliza quatro técnicas diferentes para reduzir as 

variantes geradas. A sequência do uso dessas técnicas está apresentada na Figura 24. 

Julgamento da 

viabilidade

Exame passa/

não passa

Disponibilidad

e tecnológica

Matriz de 

avaliação

Técnicas

Poucas 

concepções

Experiência

Revisão 

bibliobráfica

Necessidad

es dos 

clientes

Muitas 

concepções

Base de 

comparação
Tipo de 

comparação

Absoluta

Relativa ou 

absoluta

 

Figura 24 - A sequência do uso das técnicas. 
 

Utilizando a técnica do julgamento da viabilidade, verificou-se, com base 

na experiência dos membros da equipe, se a solução enquadrava-se numa das 

seguintes condições: não viável, condicionalmente viável, deve ser considerada 

(viável). As soluções enquadradas como condicionalmente viável e viável seguiram 

adiante para a próxima técnica. Já para a solução não viável, buscou-se saber, com 

clareza, as razões que levaram a esse julgamento. 

O emprego da técnica de disponibilidade de tecnologia remete à busca 

por respostas para as perguntas:  

 A tecnologia pode ser produzida através de processos conhecidos? 

 Os parâmetros funcionais críticos são conhecidos? 

 Qual a sensibilidade dos parâmetros operacionais? 

 Os modos de falha são conhecidos? e  assim por diante. 

Se houver muitas respostas negativas para uma determinada solução há 

indicativos de que a tecnologia proposta não se encontra suficientemente 

amadurecida para ser empregada no projeto. 
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Seguindo a sequência da técnica, foi realizado o exame passa/não-passa, 

onde as soluções foram confrontadas com as necessidades dos clientes de maneira 

absoluta. Dessa maneira, as necessidades foram transformadas em questões a 

serem aplicadas a cada uma das variantes de solução. Para isso as perguntas foram 

respondidas com sim, possivelmente (passa) ou não (não passa). Nesse momento, 

foram eliminadas as soluções que obtiveram muitas respostas negativas. 

Finalizando a sequência do uso das técnicas matriz de avaliação, as 

variantes de solução restantes foram comparadas entre si com relação a critérios 

elaborados a partir das necessidades dos clientes. Nesse momento, a equipe tomou 

como referência a solução “preferida”, para assim gerar um somatório baseado no 

atendimento dos critérios pelas diversas variantes de solução em relação à variante 

de referência. 

 

3.2.8 Concepção selecionada 

 

Para finalizar a fase do processo de projeto, essa etapa buscou melhorar o 

leiaute da concepção selecionada, por meio do dimensionamento de mecanismos e 

reproduções em escala, utilizando software de desenho assistido por computador. O 

nível de detalhamento, ao final dessa etapa, permitiu a continuidade do projeto para 

a fase de projeto detalhado, acrescentando, à concepção selecionada, os princípios 

de solução considerados promissores das concepções descartas na etapa anterior. 

 

3.3 Projeto detalhado 

 

Inicialmente, essa fase teve como objetivo a separação do leiaute da 

concepção gerada na fase de projeto conceitual em sistemas, subsistemas e 

componentes (SSCs) para que fosse alcançada uma análise individual quanto à 

necessidade de aquisição de subsistemas e componentes ou criação. 

Na fase do projeto detalhado, buscou-se finalizar as especificações do 

processo de projeto para o desenvolvimento da semeadora adubadora. 

Ainda que o projeto informacional e o projeto conceitual estivessem dentro 

da sequência metodológica concebida por Pahl e Beitz, (1996), as etapas e as 

tarefas do projeto preliminar foram incorporada às fases de projeto conceitual e 

detalhado. A equipe de projeto optou por esta decisão devido ao grande número de 
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informações e dimensionamentos de mecanismos em escala gerados, obtidos pelo 

software de desenho assistido por computador, na fase anterior.  

Esse mesmo conceito foi descrito por Rozenfeld et al.(2006), que justificam a 

decisão da eliminação da fase de projeto preliminar,  em função dos softwares mais 

sofisticados e do maior número de informações gerenciais de projeto, apresentado 

na fase do projeto conceitual. A Figura 25 apresenta uma síntese da sequência 

elaborada para essa fase do projeto detalhado, com base nos estudos realizados 

por (ROZENFELD et al., 2006). 

Fase de detalhamento

Desmembrar os SSC’s

Dimensionar e separar os SSC’s

Especialistas

Equipe

Revisão 

bibliográfica

Projeto DetalhadoFase 3

Etapa 3.1

Fase de aquisição e fabricação

Busca por componentes e materiais 

padronizados

Equipe

Especialistas

Pesquisa

Etapa 3.2

Concepção

Fase de otimização

Seleção por processos usuais de fabricação

Construção e montagem

Especialistas

Equipe

Técnicos

Etapa 3.3

Testar e avaliar protótipo

Teste preliminar e final do protótipo

Realizar o detalhamento da documentação e 

configuração

Equipe

Especialistas

Revisão 

bibliográfica

Etapa 3.4

Protótipo

Não

Sim

Não

Sim

 

Figura 25 – Fluxograma da fase do projeto detalhado 
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Na fase do projeto detalhado, foram realizadas as análises em alternância 

com a síntese, fazendo com que houvesse a evolução do projeto de forma gradativa, 

obtendo um nível de detalhamento que permitisse gerar a construção do protótipo.  

 

3.3.1 Fase de detalhamento 

 

O detalhamento, nessa etapa, ocorreu quando foram criados e descritos os 

SSC’s (sistemas, subsistemas e componentes) para, logo após, atingir a integração. 

Na primeira etapa dessa atividade, buscou-se realizar um levantamento quanto à 

existência desses SSC’s e a disponibilidade de aquisição desses elementos no 

mercado, gerando-se então a decisão de fabricar ou adquirir componentes. Nesse 

momento, também houve a necessidade de realizar o planejamento do processo de 

fabricação e montagem dos componentes.  

Após ser concebido o leiaute da máquina, foi preciso realizar um estudo 

detalhado, reunindo todos os componentes dos subsistemas, tornando indispensável 

o desenho de cada item, e calculando os elementos a serem fabricados. 

 

3.3.2 Fase de aquisição e fabricação 

 

De maneira paralela às atividades da fase de detalhamento, ocorreu o 

planejamento para a definição dos processos de fabricação e montagem e a 

determinação do local e do processo para a realização das tarefas.  

Em seguida ao processo de fabricação e aquisição de elementos que 

compõem os mecanismos e sistemas da semeadora adubadora, os mesmos foram 

catalogados, especificando-se, de forma minuciosa, as características dimensionais, 

funcionais e do leiaute da máquina. Nessa etapa, também foi realizada a 

documentação de apoio para os métodos construtivos. 

Como essa tese tem por objetivo o desenvolvimento e construção de um 

protótipo de semeadora adubadora, algumas etapas não foram contempladas, tais 

como o estudo de fornecedores e lançamento do produto. 
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3.3.3 Fase de otimização 

 

Seguindo a sequência metodológica proposta por Rozenfeld et al.(2006) na 

fase de otimização, foi realizado um levantamento dos fornecedores para a etapa da 

seleção dos materiais e componentes mecânicos. Essa etapa apoiou-se nas fases 

de detalhamento e aquisição, na qual, auxiliaram para determinar a escolha dos 

componentes, e com isso, seguir para a etapa dos processos usuais de fabricação. 

Dessa forma, com o avanço do detalhamento dos SSC’s, iniciou-se a etapa 

de planejamento do processo de fabricação e montagem, auxiliando assim, a 

sequência do cronograma de atividades.  

Nessa fase, as soluções visaram atender aos atributos descritos na fase de 

projeto conceitual.  

 

3.3.4 Teste preliminar e final do protótipo 

 

Em concordância com a sequência metodológica e com os objetivos dos 

testes e ensaios realizados, o teste preliminar teve a função de avaliar o protótipo 

em seu âmbito funcional e operacional. Foram realizados testes, com o protótipo, 

com sementes de milho, no espaçamento de 80 cm, e com sementes de feijão, com 

espaçamento de 45 cm, ambos entre linhas. Nos testes de campo, a máquina foi 

acoplada ao mesmo trator de rabiças utilizado nos testes dos sulcadores, realizados 

na fase de projeto conceitual. Como o protótipo é integrado ao trator de rabiças, os 

testes tiveram o propósito de avaliar o desempenho da semeadora adubadora 

individualmente e em conjunto com o trator.      

O teste final de desempenho foi realizado na área destinada às aulas 

práticas de mecanização agrícola do Departamento de Engenharia Rural, da 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da Universidade Federal de Pelotas. Essa 

etapa foi separada em dois tópicos, inicialmente, sendo realizadas as amostras das 

propriedades físicas do solo conforme metodologia (EMBRAPA,1997).  O segundo 

tópico foi realizado com a avaliação do protótipo, que utilizou sementes de milho 

híbrido Pioneer, com padrões mínimos de pureza de 98%, germinação de 85% e 

peneira C 6,5. As sementes de feijão utilizadas foram da variedade campeiro, sem 

nenhum tratamento foram selecionadas com peneiras de formato circular com 

diâmetro C 6,0, 6,5 e 7,0mm sendo utilizadas as que ficaram retidas na peneira 6,5 
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mm. O adubo empregado no teste foi NPK, 10-20-20, estando os reservatórios com 

a capacidade de 80%. A fonte de tração foi o trator de rabiças da marca Tobatta, 

modelo M 130, já descrito, com velocidade de deslocamento pré-definida durante os 

testes em 3.2 km h-1 

O delineamento experimental foi em blocos, ao acaso, com parcelas 

casualizadas, sendo quatro repetições (uma em cada bloco).  

A textura e o teor de água no solo foram determinados por meio de análises, 

utilizando-se os métodos descritos em EMBRAPA (1997), para amostras coletadas 

uma por parcela na camada entre 0,0 e 150 mm de profundidade.  

A resistência mecânica do solo à penetração foi determinada de forma 

sequencial a cada 10 mm no intervalo de 0,0 a 120 mm de profundidade, utilizando-

se um penetrômetro digital, marca Falker, modelo PLG 1020, com cone de 12,83 

mm de diâmetro, equipado com sistema eletrônico de aquisição de dados. Para 

cada parcela foi estabelecido um ponto para a determinação da resistência à 

penetração, em um total de cinco pontos de determinações.  

 Na área do experimento, foram demarcadas trinta e duas parcelas, as quais 

foram divididas em dois lotes, sendo dezesseis para a cultura do milho e dezesseis 

para a cultura do feijão, conforme o Apêndice 1. 

Para os parâmetros selecionados nos testes, foram seguidas as orientações 

de Mialhe (1996) que orienta a avaliação dos seguintes fatores: patinamento das 

rodas motoras (esse fator está relacionado com o grupo “máquina/implemento”), 

regularidade da distribuição em profundidade das sementes, cobertura das 

sementes e adubo, verificação da distribuição longitudinal de sementes, 

profundidade do sulco e deslizamento da roda de acionamento. Além destes fatores, 

foi medida a velocidade de deslocamento do conjunto. 

Para a análise do patinamento foi realizada uma marcação em cada uma 

das rodas motoras do trator de rabiças, para servir de referência no momento da 

contagem. A determinação do patinamento das rodas motrizes foi alcançada por 

meio da distância percorrida ao longo dos 15 m, em condição de trabalho, e 

comparada com a distância percorrida pelas rodas, nas mesmas condições de 

superfície usadas no ensaio, sem a semeadora estar ativada. A equação utilizada 

para calcular o patinamento foi: 
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P – patinamento (%); 

d0 – distância percorrida pela roda (m);  

d1- distância teórica percorrida pelas rodas (m). 

 

Segundo Mialhe (1996), o deslizamento da roda de acionamento é o 

movimento da roda em direção ao deslocamento, no contato da superfície do rodado 

com o solo, reduzindo o deslocamento real.  

A determinação do deslizamento da roda de acionamento foi realizada 

através da distância percorrida ao longo dos 15 m em operação e relacionada com a 

distância percorrida pela roda nas mesmas condições de superfície usadas no 

ensaio, estando a máquina com o sistema sulcador desativado. 

Para a análise da cobertura da semente o experimento foi conduzido através 

da seleção de oito parcelas, quatro para a cultura do milho e quatro para a cultura do 

feijão. 

A análise foi realizada ao longo dos 15 m de cada parcela, por meio da 

contagem de sementes que ficaram expostas sobre o solo, após a passagem da 

máquina. 

Para verificar os parâmetros da profundidade de abertura do sulco para a 

deposição de sementes, foram realizados testes preliminares com o sistema 

sulcador na Fase do Projeto Conceitual, onde foi determinado o perfil do sulco. No 

entanto, para verificar a profundidade em que são depositadas as sementes e sua 

distribuição, o procedimento utilizado foi a demarcação de 2 m, aleatórios, para cada 

linha de semeadura, dentro de cada parcela. Nas linhas analisadas, foi removida a 

cobertura de solo sobre a semente e, logo após, por meio de uma régua em “cruz”, 

verificou-se a profundidade em que se encontravam as sementes e a distância uma 

das outras. Para as parcelas de milho a semeadora foi regulada a uma profundidade 

média de 6 a 7 cm.  

Para o número de ocorrências de deposição de múltiplos, falhos e 

aceitáveis, do experimento foram analisadas e comparadas as recomendações 

agronômicas de espaçamento entre sementes para a cultura utilizada, de acordo 

com a norma (ABNT, 1994). 
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Determinados requisitos só poderão ser avaliadas quando o protótipo se 

converter em um produto final, tais como: usar material de construção de fácil 

aquisição, funcionar adequadamente, possuir peças de reposição para a semeadora 

adubadora, facilidade operacional e ser de fácil regulagem. 

As avaliações do atendimento das demais especificações são: o projeto 

deve ser simples, ter leiaute simples, baixo custo de produção, boa velocidade de 

operação de semeadura, facilidade de acesso às informações, ter boa resistência 

mecânica ao desgaste e a corrosão, fácil manutenção, baixa manutenção, 

apresentar independência entre linhas de semeadura, possuir regulagem de 

espaçamento entre linhas, local para transportar o operador durante o trabalho, 

possuir aspectos de segurança, ser eficaz para o corte da palhada e baixa demanda 

de potência. 
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4. Resultados e discussão 

 

Nesse capítulo, serão apresentados os resultados da metodologia aplicada 

para o desenvolvimento e construção do protótipo, descrevendo as fases e as 

etapas do projeto de cada um dos componentes fabricados, os diversos tipos de 

materiais empregados e os resultados dos ensaios preliminares e de campo. 

 

4.1 Pesquisa por informações sobre o tema do projeto 

 

A pesquisa por informações técnicas e de mercado sobre o tema do projeto 

objetivou maior familiarização com o problema proposto. Parte dessa análise foi 

realizada na revisão bibliográfica através do levantamento das máquinas de 

semeadura direta destinadas à agricultura familiar. 

Seguindo a metodologia do projeto informacional, foi necessário desenvolver 

um questionário para o levantamento das principais dúvidas que a equipe de 

trabalho possuía sobre as necessidades dos clientes. Nele pode-se observar o ciclo 

de vida da semeadora adubadora, bem como os diferentes clientes ao longo do 

processo de desenvolvimento do projeto. Essa etapa resulta em um volume de 

informações essenciais para o planejamento do projeto. 

 

4.2 Definição dos clientes para o ciclo de vida do produto 

 

O projeto de uma semeadora/adubadora é um processo que envolve 

diversos atributos. Esses atributos foram divididos de forma a facilitar a 

racionalização dos parâmetros a serem considerados. 

O Quadro 3 demonstra a divisão dos atributos do projeto em fases, 

juntamente com os clientes envolvidos e com o que se espera de cada fase. 
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Quadro 3 - Identificação do cliente/fase do ciclo de vida do produto. 
Ciclo 

de vida 
Clientes 

O que se deseja 
conhecer? 

Perguntas do questionário 

Projeto Projetistas 

Quais as 
dificuldades do 
plantio direto na 
pequena 
propriedade? 

1) Qual o tipo de preparo do solo que melhor 
descreve o sistema produtivo: ( ) aração e 
gradagem; ( ) cultivo mínimo; ( ) plantio direto 
( )  outro. Qual?  
2) Como é feito o manejo da cobertura? ( ) 
descarte químico; ( ) gradagem; ( ) rolo-faca; 
( ) deitada c/ mourão, ou grade de dentes;  
( ) outro. Qual? 
3) Existem problemas nas semeadoras atuais 
que dificultam o P.D.? ( ) alto preço; ( ) peso 
elevado: ( ) não corta palhada; ( ) embucha; ( ) 
dificuldade manobrar; ( ) regulagem linear;  ( ) 
Outros, quais? 
4) Como é feito o Plantio Direto na 
propriedade? (descrição). 

Teste 

Projetistas e 
Centros de 
pesquisa 
Técnicos 

Viabilidade do uso 
 
 

Produção 
(Compras, 
fornecedo-
res, 
fabricação 
e 
montagem) 

Engenheiros de 
empresas 
Prof. do IFSUL 
Vendedores de 
agropecuárias 

Quais os componentes 
específicos que podem 
ser comprados? 

5) Especificar quais os componentes que 
podem ser comprados: ( ) ponteiras para 
sulcador; ( ) discos dosadores; ( ) disco de 
corte; ( ) engrenagens; ( ) dosador sementes / 
adubos; ( ) correntes;  
 

Comerciali-
zação e 
marketing. 

Vendedores de 
agropecuárias 
técnicos de 
agropecuárias 
Emater / Capa 
Revendas 
(Bergman / 
Betinn ) 

O que é mais 
importante para nossa 
semeadora (conforto, 
preço, praticidade, 
desempenho, 
manobrabilidade)? A 
máquina será recebida 
pela revenda montada 
ou desmontada? 

6) O que é mais importante para a semeadora 
(conforto, preço, praticidade, desempenho, 
manobrabilidade, outras)? 
7) Quais são as cores preferidas para um 
implemento agrícola? 
8) O cliente acha necessário o 
acompanhamento de um manual? (  ) 
impresso, (  ) adesivos informativos  

Uso 
Agricultores 
Extensionistas 

O que é mais difícil 
de regular na 
semeadora? 
Quais as regulagens 
mais importantes? 
Quais as 
dificuldades do 
plantio direto na 
pequena 
propriedade? 
Como deve ser feita 
a limpeza? Qual a 
freqüência? 

9) Você possui ou já usou uma semeadora?                                                      
10) O que é mais difícil para operar a 
semeadora? 
11) Qual elemento da máquina que apresenta 
falha mais comum? 
12) Quais as dificuldades do plantio direto na 
pequena propriedade? 
13) Como é realizada a limpeza da semeadora? 
(  ) jato d’água (  ) água  
14) O Sr pagaria um valor maior na aquisição 
de uma semeadora que lhe transportasse 
sentado?  

Retirada Agricultores   
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4.3 Aplicação dos questionários 

 

As atividades desse trabalho iniciaram em março de 2009, quando foram 

realizadas visitas aos órgãos competentes para as entrevistas e distribuição dos 

questionários, conforme o Apêndice 2. Os órgão e localidades selecionadas foram: 

Assentamento da Palma, no Capão do Leão, agricultores familiares assistidos pelo 

CAPA (Centro de apoio ao pequeno agricultor)  e agricultores da feira ecológica 

localizada junto ao Mercado Público de Pelotas.  

O público alvo deste estudo foi o agricultor familiar que possuía em sua 

propriedade tratores de rabiças (totalizando 58% dos entrevistados), mas outros 

profissionais também contribuíram com algumas informações, dentre eles: 

professores 9,68%, técnicos agrícolas 6,45%, vendedores de equipamentos 

agrícolas 6,45% entre outros. A Tabela 3 apresenta o número de questões 

respondidas dividida por ocupação e percentual. 

 

Tabela 3- Qual a sua ocupação? 

Ocupações 
No % 

Produtor(a) 18 58,06 

Técnico(a) agrícola 2 6,45 

Extensionista 2 6,45 

Professor(ra) de área agrícola ou mecânica 3 9,68 

Técnico(a) em agropecuária 2 6,45 

Engenheiro(a) 1 3,23 

Vendedor(ra) de agropecuária 2 6,45 

Técnico(a) mecânica 0 0,00 

Outros 1 3,23 

TOTAL 31 100,00 

 

 

4.3.1 Tipo de cultura, plantio e preparo do solo na propriedade. 

 

As atividades produtivas mais expressivas desenvolvidas pelos agricultores 

estão dispostas na Tabela 4 e são: milho 15,48%; feijão 11,90%; hortaliças 10,84%; 

abóbora 8,93%; dentre outras. 
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Tabela 4 – Quais as culturas cultivadas na propriedade? 

Culturas No % 

Aspargo 0 0 
Maçã 1 0,60 
Trigo 1 0,60 
Rosas 1 0,60 
Pastagens 1 0,60 
Soja 2 1,20 
Cana de açúcar 3 1,81 
Fumo 4 2,41 
Laranja / limão 6 3,61 
Morango 7 4,22 
Tomate 7 4,22 
Arroz 9 5,42 
Mandioca 11 6,63 
Pêssego 11 6,63 
Beterraba 11 6,63 
Batata (Inglesa / doce) 12 7,23 
Abóbora 15 9,04 
Hortaliças 18 10,84 
Feijão 20 12,05 
Milho 26 15,66 

TOTAL 166 100,00 
 

Segundo a Tabela 5, 75% dos entrevistados não utilizam o sistema de 

plantio direto e 25% realizam. A maioria dos agricultores pratica o plantio 

convencional para diversas culturas, sendo as de maior relevância: milho (30%), 

soja (20%) e arroz, aveia, ervilhaca, trigo e azevêm (10%). 

 

Tabela 5 – Você utiliza o sistema de “plantio direto”? Quais as culturas em que 

você faz o preparo convencional? 

Opção No % 

Sim 7 25,0 
Não 21 75,0 

TOTAL 28 100,0 

Cultura de plantio convencional    

Arroz 1 10,0 
Aveia 1 10,0 
Azevêm 1 10,0 
Ervilhaca 1 10,0 
Trigo 1 10,0 
Soja 2 20,0 
Milho 3 30,0 

TOTAL 10 100,0 
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Conforme a Tabela 6, quanto ao preparo do solo, 71,8% dos agricultores 

executam aração e gradagem, ao passo que 17,9% executam plantio direto e 

10,2% cultivo mínimo.  

Tabela 6 – Quais os tipos de preparo de solo que você executa em sua 

propriedade? 

Tipos de preparos No % 

Outro 0 0,0 

Cultivo mínimo (grade destravada, escarificadores, etc.) 4 10,2 
Plantio direto 7 17,9 
Aração e gradagem 28 71,8 

TOTAL 39 100,0 

 

De acordo com a Tabela 7, a maioria dos entrevistados realiza a semeadura 

na propriedade de forma manual (saraquá) 65,7%, semeadura com tração mecânica 

20% e semeadura com tração animal (cavalo ou boi) 14,3%. 

 
Tabela 7 – Como você realiza a semeadura das culturas na propriedade? 

 No    % 

Semeadora de tração animal 5 14,3 
Semeadora de tração mecânica 7 20,0 
Semeadora manual (saraquá) 23 65,7 

TOTAL 35 100,0 

 

A Tabela 8 revela que, no sistema de plantio direto, 42,7% dos agricultores 

utilizam dessecante químico para o manejo da cobertura vegetal. Rolo faca e grade 

de dentes são utilizados em 21,4% e tombamento em 14,3%. 

 
Tabela 8 – No plantio direto como é feito o manejo da cobertura vegetal?  

Formas de manejo No       %     

Gradagem 0 0,0 
Outra 0 0,0 
Tombamento 2 14,3 
Grade de dentes 3 21,4 

Rolo faca 3 21,4 
Dessecante químico 6 42,7 

TOTAL 14 100,0 
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4.3.2 Implementos na propriedade 

  A Tabela 9 apresenta os implementos agrícolas mais presentes nas 

propriedades, destacando-se: 23,2% grade e arado de disco, 14,5% grade de 

dentes, 13,0% arado de aivecas, 11,6% subsoladores e 7,2% enxada rotativa.  

Tabela 9 – Quais são os tipos de implementos que você possui na propriedade? 

Implementos No % 

Outra 2 2,9 

Escarificadores 3 4,3 

Enxada rotativa 5 7,2 

Subsoladores 8 11,6 

Arado de aivecas 9 13,0 

Grades de dentes 10 14,5 

Grades de discos 16 23,2 

Arado de discos 16 23,2 

TOTAL 69 100,0 

 
 

4.3.3 Preferências dos agricultores para implementos agrícolas 

 

Em se tratando da questão “o que mais chama a atenção em um 

implemento agrícola”, na opinião dos entrevistados, os itens que predominam são: a 

facilidade de operação 34,2%, resistência mecânica 24,6%; facilidade de regulagem 

16,5% (Tabela 10). 

Tabela 10 – O que chama mais a atenção em um implemento 

agrícola?(marcar até 3 aspectos)  

Itens N° % 

Uso em várias condições climáticas  2 2,7 

Aspectos de segurança 5 6,8 

Facilidade de manutenção 11 15,0 

Facilidade de regulagem 12 16,5 

Resistência mecânica 18 24,6 

Facilidade de operação 25 34,2 

TOTAL 73 100,00 

Quanto às cores de preferência para um implemento agrícola, de acordo 

com Tabela 11, alguns dos entrevistados demonstraram preferência pela cor 

vermelha na ordem de 25%, verde para outros 20,3% e as cores laranja e azul 

tiveram o mesmo percentual 17,2%. 
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Tabela 11 – Quais as cores preferidas para um implemento agrícola? (ordem 

de importância, até 3 cores)   

Cores No % 

Preto 4 6,3 

Cinza 4 6,3 

Laranja 5 7,8 

Azul 11 17,2 

Amarelo 11 17,2 

Verde 13 20,3 

Vermelho 16 25,0 

TOTAL 64 100,0 

Quanto às informações de funcionamento e ajustes, segundo Tabela 12, os 

entrevistados preferem os adesivos com orientações fixadas à máquina 48,5% e 

manual técnico 42,4%. 

Tabela 12 – Você acha mais adequado obter informações sobre o 

funcionamento e ajustes da semeadora/adubadora 

Forma No % 

Outros - por quem pratica 1 3,0 
            - Consultando pessoas com experiência 1 3,0 
            - Assistência Técnica 1 3,0 
Por meio do manual técnico 14 42,4 
Por meio de adesivos com orientações gerais fixados 
à máquina 

16 48,5 

TOTAL 33 100,0 

A Tabela 13 mostra, na opinião dos entrevistados, os fatores de maior 

relevância em relação ao desempenho a campo da semeadora/adubadora, sendo os 

itens mais importantes: desempenho 26,7%, baixo preço 18,3%, praticidade 16,7% e 

baixa manutenção 15,0%.   

Tabela 13 - Em sua opinião, o que é mais importante para a 

semeadora/adubadora, para tratores de rabiças (tobatta)? 

Itens No % 

Velocidade de operação 2 3,3 
Vida útil 2 3,3 
Adaptação para vários tipos de tratores 2 3,3 
Manobrabilidade 3 5,0 
Conforto 5 8,3 
Baixa manutenção 9 15,0 

Praticidade 10 16,7 
Baixo preço 11 18,3 
Desempenho 16 26,7 

TOTAL 60 100,0 
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4.3.4 Problemas, limpeza e conservação da semeadora/adubadora 

A Tabela 14 apresenta a opinião dos entrevistados quanto aos problemas 

mais frequentes da semeadora/adubadora, sendo os mais importantes: 

embuchamento pela palhada, regulagem do disco, regulagem adequada 

semente/adubo com 20,8%, e corrosão de partes em contato com adubo 12,5%.    

 

Tabela 14 – Qual o problema mais frequente nas semeadoras / adubadoras?  

Problemas No % 

Resistência do material de que é feita 1 4,2 
Dificuldade de usá-la em plantio direto 1 4,2 
Rolamentos 1 4,2 
Desgastes em elementos e contato com o solo 1 4,2 
Engrenagens 1 4,2 
Manutenção 1 4,2 

Corrosão em partes em contato com o adubo 3 12,5 
Embuchamento pela palhada 5 20,8 
Regulagem (disco) 5 20,8 

Regulagem adequada semente / adubo 5 20,8 

TOTAL 24 100,0 

 

Em se tratando especificamente de plantio direto, os problemas mais lembrados 

foram: preço elevado 38,6%, peso elevado e embuchamento 15,9%, não corta a palha 

11,4% (Tabela 15). 

 

Tabela 15 – Existem problemas nas semeadoras atuais que dificultam o plantio 
direto?      (Assinalar duas).                                                  

Problemas No % 

Regulagem da linha 2 4,6 

Dificuldade de manobra 3 6,8 

Potência requerida 3 6,8 

Não corta palha 5 11,4 

Peso elevado 7 15,9 

Embucha 7 15,9 

Preço elevado 17 38,6 

TOTAL 44 100,00 
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Quanto à limpeza e conservação da semeadora/adubadora, os entrevistados 

relatam que as técnicas mais usuais são: lavagem com água e mais algum tipo de 

lubrificação, 78,3%; lavagem só com água 17,4% (Tabela 16). 

 

Tabela 16 – De que forma você faz a limpeza e conservação da semeadora / 

adubadora?  

Formas de limpeza No % 

Não faz! 1 4,4 

Lavagem só com água (manual e/ou bomba) 4 17,4 
Lavagem com água (manual e/ou bomba) e algum 
tipo de lubrificação (óleo, óleo diesel, gasolina) 

18 
78,3 

TOTAL 23 100,00 

 

4.3.5 Preço, peças de reposição da semeadora/adubadora 

 

Frente ao questionamento se os produtores pagariam um valor maior caso a 

semeadora transportasse o operador, a resposta foi afirmativa para 93,3% dos 

entrevistados, enquanto que 6,7 % responderam negativamente (Tabela 17). 

 

Tabela 17 – Você pagaria um valor maior por uma semeadora / adubadora, de 

tração mecânica, que lhe transportasse durante o trabalho? 

Opção No % 

Não 2 6,7 

Sim 28 93,3 

TOTAL 30 100,00 

Em relação à pergunta “quanto estariam dispostos a pagar pela máquina”, 

obtiveram-se os seguintes valores: até R$ 1.000,00, 33,3%; de R$ 1.000,00 até R$ 

3.000,00, 27,8% (Tabela 18). 

Tabela 18 – Qual o valor que você estaria disposto a pagar pela máquina? 

Valores No % 

R$ 2000,00 Valor ≤ R$ 3000,00 2 11,1 

R$ 1000,00 Valor ≤ R$ 2000,00 5 27,8 

Valor ≤ R$ 3000,00 5 27,8 

Valor ≤ R$ 1000,00 6 33,3 

TOTAL 18 100,00 



95 
 

Na Tabela 19, foram pesquisados os elementos mecânicos, que atuam nas 

semeadoras/adubadoras, que mais apresentam problemas ao longo do trabalho e 

também aqueles que são de difícil substituição. 

Tabela 19 – Quais as peças de reposição da semeadora / adubadora de tração 

mecânica, que mais necessitam substituição? Assinalem duas! 

Peças à substituir No % 

Reservatório de semente e adubo 5 11,4 

Engrenagens 6 13,6 

Correntes ou correia 7 15,9 

Disco de corte 8 18,2 

Dosadores de semente e adubo 8 18,2 

Ponteiras para sulcador 10 22,7 

TOTAL 44 100,0 

 

A identificação das necessidades dos clientes através da aplicação dos 

questionários de campo, estruturado a partir do conceito do ciclo de vida do produto, 

resultou em um grande número de informações importantes no desenvolvimento do 

projeto, tais como: baixo número de propriedades utilizando o sistema de plantio 

direto, grande número de produtores realizando o plantio com semeadoras manuais, 

determinação dos valores investidos na mecanização da propriedade entre outras. 

De posse dessas informações, as necessidades dos clientes foram transformadas 

em requisitos de projeto. 

 

4.4 Identificar as necessidades dos clientes 

 

O estudo aplicado nas entrevistas realizadas com os clientes do ciclo de vida 

do produto serviu para que as respostas do questionário permitissem o 

levantamento das necessidades dos mesmos, de uma forma direta e subjetiva.  

O Quadro 4 apresenta as necessidades dos clientes para o desenvolvimento 

do projeto para cada fase. 

 

 

 

 



96 
 

Quadro 4 - Necessidades dos clientes e sua classificação segundo as fases do CV. 
Clientes Necessidades dos clientes 

Projetistas 1. O projeto deve ser simples; 

Fabricante de máquinas agrícolas 
2. Ter leiaute simples; 
3. Usar material de construção de fácil aquisição; 

Empresas prestadoras de serviços agrícolas 
e revenda de máquinas 

4. Funcionamento bom; 
5. Baixo custo de produção; 
6. Possuir peças de reposição para a semeadora adubadora; 

Prestadores de serviços, cooperativas, 
agricultores. 

7. Boa velocidade de operação de semeadura; 
8. Facilidade de acesso às informações; 
9. Praticidade; 
10. Fácil operação; 
11. Fácil regulagem; 
12. Com resistência mecânica ao desgaste e a corrosão; 
13. Fácil manutenção; 
14. Baixa manutenção; 
15. Apresentar independência entre linhas de semeadura; 
16. Possuir regulagem de espaçamento entre linhas; 
17. Local para transportar o operador durante o trabalho; 
18. Ser segurança; 
19. Eficazes para o corte da palhada; 
20. Baixa demanda de potência. 

 

 

4.5 Converter as necessidades dos clientes em requisitos dos clientes  

 

Após identificar as necessidades dos clientes, realizou-se a conversão 

dessas em requisitos dos clientes.  

Durante a transformação das necessidades dos clientes em requisitos dos 

clientes, a equipe de projeto buscou as necessidades que tivessem o mesmo 

significado, para que os requisitos dos clientes não fossem redundantes e assim 

diminuir a quantidade de dados para serem manipulados nas tarefas subsequentes. O 

Quadro 5 apresenta a conversão das necessidades de cliente em requisitos de cliente.  

Quadro 5 - Requisitos dos clientes e sua classificação segundo as fases do CV. 
Fase Clientes Requisitos dos clientes 

Projeto Projetistas 1. Ter projeto deve ser simples; 

Produção Fabricante de máquinas agrícolas 
2. Ter leiaute simples; 
3. Ter fácil aquisição de material; 

Comercialização 
Empresas prestadoras de serviços 
agrícolas e revenda de máquinas 

4. Ter precisão no funcionamento; 
5. Ter baixo custo de produção; 
6. Ter peças de reposição; 

Uso 
Prestadores de serviços, 

cooperativas, agricultores. 

7. Ter boa capacidade operacional; 
8. Ter facilidade de acesso às informações; 
9. Ser de fácil operação; 
10. Ser de fácil regulagem; 
11. Ter resistência mecânica (desgaste e corrosão); 
12. Ser de fácil manutenção; 
13. Ter baixa manutenção; 
14. Apresentar sulcadores de sementes com deslocamento 

vertical independente; 
15. Ter diferentes espaçamentos entre linhas; 
16. Transportar o operador durante o trabalho; 
17. Ter aspectos de segurança; 
18. Ser eficazes no corte da palhada; 
19. Ter baixa demanda de potência. 
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4.6 Estabelecimento e valoração dos requisitos de clientes 

 

Após constituir as necessidades dos clientes, foram estabelecidos os 
requisitos de projeto por meio de características técnicas mensuráveis, 
transformando-as em linguagem de engenharia, auxiliando na compreensão do 
problema de projeto.  

Os requisitos de projeto definiram as metas a serem atingidas através dos 
seus atributos, conforme o Quadro 6. 

Quadro 6 - Requisitos dos clientes e seus atributos. 
Item Requisitos dos clientes Atributos dos requisitos 

1.  Ser um projeto simples; 
Mecanismos e estrutura simples, reduzido números de 
componentes, fabricação simples. 

2.  Oferecer leiaute simples; Montagem do produto 

3.  Ter fácil aquisição de material; 
Utilização de peças existentes no mercado diminui o 
número de processo de fabricação. 

4.  
Exercer as funções com 
precisão; 

Versatilidade, bom projeto, desempenhar as funções a 
qual foi destinada, flexibilidade, confiabilidade. 

5.  Ter baixo custo de produção; Baixo custo, baixo valor de venda. 

6.  
Ter peças de reposição para a 
semeadora/ adubadora; 

Empregar componentes comuns a outras semeadoras/ 
adubadora (discos dosadores, ponteiras e etc.). 

7.  Ter bom desempenho; Boa velocidade de operação, fácil de manobrar. 

8.  
Ter facilidade de acesso às 
informações; 

O implemento deve possuir informações de 
funcionamento junto à máquina e na forma de manual. 

9.  Ser de fácil operação; 
A semeadora deve exigir pequeno esforço para semear 
e manobrar (principalmente nos finais de talhões). 

10.  Ser de fácil regulagem; 
Empregar dispositivos de regulagem que não necessite 
de ferramentas. 

11.  
Ter boa resistência mecânica 
(desgaste e corrosão); 

A semeadora deve apresentar boa resistência mecânica 
principalmente dos elementos ativos, e resistência 
contra corrosão e desgastes (ponteiras, engrenagens 
dos discos dosadores). 

12.  Ser de fácil manutenção; 

Possuir facilidade para a troca do sistema de discos 
dosadores, facilidade para alteração da velocidade de 
rotação dos dosadores, facilidade de lubrificação de 
pontos graxeiros, peças que possam ser montadas e 
desmontadas sem o auxílio de ferramentas específicas. 

13.  Ter baixa manutenção; Possuir baixa frequência de manutenção 

14.  
Apresentar independência 
entre linhas de semeadura; 

Os sulcadores de sementes devem acompanhar  as 
irregularidades do terreno e manter a profundidade de 
semeadura de forma independente. 

15.  Ter espaçamento entre linhas; 
As linhas devem possuir regulagens de espaçamento 
entre elas, para diferentes tipos de culturas. 

16.  
Ter local para transportar o 
operador durante o trabalho; 

Ter uma plataforma para o transporte do operador 
durante a tarefa. 

17.  Ter aspectos de segurança; 
Proteção das partes móveis e externas da máquina e 
evitar a exposição do operador à riscos de acidentes. 

18.  
Possuir elementos eficazes 
para o corte da palhada; 

Empregar um dispositivo e adequado ao peso da 
máquina, evitar embuchamento. 

19.  
Ter baixa demanda de 
potência. 

Requerer o mínimo de tração da máquina motriz. 

 

 



98 
 

Seguindo a metodologia para a classificação dos requisitos de cliente, o 

diagrama de Mudge consiste em avaliar o grau de importância relativo às funções 

que o produto desempenha em benefício do cliente, quantificando-a. Esta 

ferramenta determina uma hierarquia entre as funções do produto baseada em uma 

análise comparativa das funções, duas a duas, até que todas sejam comparadas 

entre si. 

Esta comparação deve ser realizada pela equipe de trabalho e resulta em 

quatro respostas, baseadas nos critérios a seguir: 

 Um requisito é considerado muito mais importante do que a outra (valor: 5); 

 Um requisito é considerado mais importante do que a outra (valor: 3); 

 Um requisito é considerado pouco mais importante do que a outra (valor: 1); 

A valoração dos requisitos dos clientes obtidos com o diagrama de Mudge é 

apresentada na Figura 26. 

Analisando-se a matriz preenchida, conclui-se que o requisito que obteve 

maior pontuação foi o “ser eficaz no corte da palhada” (18) com 16,1% de 

importância do critério do cliente, sendo essencial para o sucesso do produto. Já, o 

requisito “ter facilidade de acesso às informações” (8) obteve 0% de importância 

para o cliente, no entanto, isso não quer dizer que o mesmo seja desnecessário, 

mas que este é menos importante que todos os outros requisitos do sistema. 

Os dados obtidos por meio do software geram uma lista com pontuação 

absoluta, obtida para cada um dos requisitos. 

O ranqueamento obtido nessa matriz ordena os requisitos de cliente, 

definindo quais foram os mais importantes para o desempenho do projeto. 
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Figura 26 – Diagrama de Mudge 
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A pontuação foi dividida em 5 intervalos, sendo cada um deles composto por 

14,8 pontos. A cada intervalo foi atribuída uma pontuação que varia de 1 a 5. Desta 

forma, o maior intervalo (de 74 a 59) corresponde ao valor 5. Este foi obtido pela 

pontuação máxima subtraída de 14,8. O resultado é arredondado para o numero 

inteiro mais próximo. O próximo intervalo começa do próximo número inteiro inferior, 

subtraindo-se 14,8 e arredondando-se para o inteiro mais próximo e assim 

sucessivamente (Ex: 59,2 para 59, 58 para 43) (Quadro 7). 

 

Quadro 7 - Resultado do Diagrama de Mudge. 

Classificação 
Requisitos de cliente 

Pontuação 
Valor 
(0 - 5) 

Intervalos No 
Requisitos 

Descrição 

1 17 
Ser eficiente no corte da 
palhada 

75 5 60 – 75 

2 14 Ter regulagem entre linhas 56 4 45 – 59 

3 13 
Ter sulcadores de sementes 
com espaçamento vertical 
independente 

45 4 45 – 59 

4 18 
Ter baixa demanda de 
potência 

39 3 30 – 44 

5 4 Ter funcionamento confiável 35 3 30 – 44 

6 11 
Ter boa resistência mecânico 
(desgaste e corrosão) 

34 3 30 – 44 

7 7 Capacidade operacional 32 3 30 – 44 

8 5 Ter baixo custo de produção 27 2 15 – 29 

9 9 Ser de fácil operação 27 2 15 – 29 

10 15 
Transportar o operador durante 
o trabalho 

20 2 15 – 29 

11 10 Ser de fácil regulagem 17 2 15 – 29 

12 12 Ter baixa manutenção 17 2 15 – 29 

13 3 
Usar material de fácil 
aquisição 

11 1 0 – 14 

14 2 Ter leiaute simples 7 1 0 – 14 

15 6 
Ter peças de reposição para a 
semeadora/adubadora 

7 1 0 – 14 

16 16 Ter aspectos de segurança 5 1 0 – 14 

17 1 Ter projeto simples 1 1 0 – 14 

18 8 
Ter facilidade de acesso às 
informações 

0 1 0 – 14 
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4.7 Estabelecer os requisitos de projeto 

 

O QFD objetivou hierarquizar os requisitos de projeto a fim de identificar 

prioridades no processo de projeto. Esta ferramenta foi aplicada pela equipe de projeto 

(multidisciplinar) estabelecendo os níveis de relacionamentos entre os requisitos de 

projeto/cliente. No Quadro 8 e na Figura 27 pode-se ver o resultado do preenchimento da 

casa da qualidade para o projeto em questão. 

Quadro 8 – Lista dos requisitos projeto 

Item Requisitos de projeto 

1.  Eficaz no corte da palha; 

2.  Peso; 

3.  Variação da distância entre linhas; 

4.  Distância horizontal entre o adubo e a semente; 

5.  Potência requerida 

6.  Número de regulagens manuais; 

7.  Número de intervenção de manutenção; 

8.  Número de componentes padronizados; 

9.  Número de proteções das partes móveis; 

10.  Informações na máquina; 

11.  Deslocamento vertical das linhas; 

12.  Duração da manutenção; 

13.  Força vertical sobre as rabiças; 

14.  Raio de giro; 

15.  Densidade de semeadura; 

16.  Produtividade; 

17.  Capacidade do reservatório de adubo; 

18.        Capacidade do reservatório de sementes; 

 

 



102 
 

 

Figura 27 - Matriz da casa da qualidade. 
 

Nessa etapa, desenvolveu-se uma lista com as informações obtidas no 

Quadro 6, realizando comparações entre os itens, com o auxílio do diagrama de 

Mudge, que serviu como ferramenta para constituir o grau de importância de cada 

um dos requisitos de clientes (Quadro 9). 
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Quadro 9 – Lista de grau de importância dos requisitos projeto 

Classificação Requisitos 

1. Eficaz no corte da palha 

2. Deslocamento vertical das linhas de semeadura 

3. Força vertical sobre as rabiças 

4. Potência requerida 

5. Produtividade 

6. Peso 

7. Nº componentes padronizados 

8. Variação distância entre linhas 

9. Nº regulagens manuais 

10. Distância horizontal entre adubo e semente 

11. Informações na máquina 

12. Nº intervenção de manutenção 

13. Variação da densidade de semeadura 

14. Raio de giro 

15. Duração de manutenção 

16. Capacidade reservatório de semente 

17. Capacidade reservatório de adubo  

18. Nº proteção das partes móveis  

 

O Quadro 10 apresenta a ordem de importância dos requisitos de projeto 
obtidos na matriz do QFD.  

Quadro 10 – Requisitos de projeto hierarquizados pelo QFD (sem o telhado) 

Classificação Requisito 

1.  Deslocamento vertical das linhas semeadura 

2.  Força vertical sobre as rabiças 

3.  Potência requerida 

4.  Produtividade 

5.  Eficaz no corte da palha 

6.  Peso 

7.  Nº componentes padronizados 

8.  Variação distância entre linhas 

9.  Nº regulagens manuais 

10.  Distribuição horizontal entre adubo e semente 

11.  Informações na máquina 

12.  Nº intervenção de manutenção 

13.  Densidade de semeadura 

14.  Raio de giro 

15.  Duração de manutenção 

16.  Capacidade reservatório de semente 

17.  Capacidade reservatório de adubo  

18.  Nº proteção das partes móveis  
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4.8 Especificações do projeto em ordem de importância 

 

O quadro 11 relaciona os requisitos de projeto com o valor meta, forma de 

aplicação e os aspectos indesejados, através dos dados obtidos no QFD. 

Quadro 11 - Especificações de projeto em ordem de importância obtidas através do QFD. 
 
REQUISITOS DE 
PROJETO 
 

VALOR META 
FORMA DE 
AVALIAÇÃO 

ASPECTOS
2
 

INDESEJADOS 

1- Eficaz no corte da palha Corte de 80 % 
Observação da 
palha de cobertura. 

Enrolamento da palha no 
eixo 

2- Deslocamento vertical 
das linhas de semente 

10º e 30º 
Verificação em 
laboratório. 

Alterar a precisão de 
deposição da semente. 

3- Força vertical sobre as 
rabiças 

60 a 80 N 
Distribuição 
adequada de peso. 

Alteração do centro de 
gravidade 

4- Potência requerida  8,0 kW 
Empírica: Baseada 
no desempenho da 
semeadora. 

O conjunto oferecer maior 
resistência do que o 
previsto no projeto. 

5- Produtividade 2 a 4 h.ha
-1 

Laboratorial 
Danificar a semente pela 
variação da velocidade 

6- Peso 300 kg
* Relação com a 

potência do trator. 
Comprometer o 
desempenho da máquina. 

7- Número de 
componentes 
padronizados 

50 a 70 % Contagem. Ajuste inadequado. 

8- Variação da distância 
entre linhas 

450 a 850 mm 
Possibilidade de 
variar a distância 
entre linhas. 

Não ser possível a 
variação. 

9- Número de regulagens 
manual 

10 a 15 
intervenções 

Contagem. 
Que uma regulagem 
dependa de outra. 

10-Distância horizontal 
entre adubo e semente 

10 a 20 mm 
Observação da 
distância entre 
adubo e semente. 

O adubo e a semente 
entrar em contato. 

11-Informações na máquina 100% 
Possibilidade de 
executar todas as 
regulagens. 

Ocorrer falha por 
desinformação. 

12-Número de intervenções 
de manutenção 

5 a 19 
intervenções 

Durabilidade. 
Quebra prematura de 
componentes. 

13-Variação da densidade 
de semeadura 

N
o
 de 

sementes / m 
Laboratorial 

Obstrução da passagem da 
semente 

14-Raio de giro/Espaço de 
raio de giro 

No eixo 
 2 m 

Calculo laboratorial 
Falta de aderência no 
rodado 

15-Duração da manutenção  ½ h Cronometragem 
Ferramental inadequado à 
execução da manutenção 

16-Capacidade do 
reservatório de 
sementes 

15 a 20 
Kg/reservatório 

Volume suficiente 
Volume interferir na 
regulagem entre linhas 

17-Capacidade do 
reservatório de adubo 

30 a 50 
Kg/reservatório 

Volume suficiente 
Volume interferir na 
regulagem entre linhas 

18-Número de proteções de 
partes móveis 

3 a 5 peças Contagem. Ser de difícil adaptação. 

* Considerando a massa operador 80 Kg.  
                                                 
2
 O que deve ser evitado durante a implementação do requisito 
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4.9 Escopo do problema  

 

O elemento rompedor, utilizado para abertura do sulco nas máquinas 

destinadas à semeadura direta, tonou-se, ao longo do desenvolvimento do projeto, 

um fator de grande relevância devido as suas características técnicas.  

Nas máquinas de pequeno porte e de baixa potência, utilizadas na 

agricultura familiar, os mecanismos rompedores apresentam limitações 

operacionais, necessitando carga vertical para penetrar no solo à profundidade de 

trabalho ideal e, junto a isso, realizar o corte da cobertura vegetal. Estes fatores 

foram primordiais para a formulação da função global. 

 

4.10 Estabelecer a estrutura funcional 

 
Tendo em vista que o presente trabalho está relacionado com o 

desenvolvimento de uma semeadora adubadora para o plantio direto na agricultura 

familiar, a função global do produto foi adubar e semear na linha, sendo que, para 

realização desta função, são necessários três tipos de fluxo, a própria semente, a 

energia necessária para abrir o sulco, cortar a palha e acionar dosadores e o sinal 

que informa o processo todo através das regulagens a serem feitas na máquina. A 

Figura 28 ilustra a função global do sistema técnico. 

 

Trator de 

duas rodas

Usuário

Adubar e 

Semear na 

linha
Ambiente

 Fronteira do sistema

 Energia cinética e mecânica

 Regulagens e monitorização

Sementes e adubo 

acondicionados 

corretamente no 

solo

Material

Energia

Sinal

 

Figura 28 - Funcional global da semeadora adubadora. 
 

A elaboração da função global do produto auxilia na síntese do 

desenvolvimento. Para esclarecer as entradas e saídas de energia, material e sinal 

considerados na operação de semeadura e adubação no sistema de plantio direto, o 

Quadro 12 descreve cada uma das representações. 
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Quadro 12 - Entradas e saídas em termos de energia, material e sinais. 

Representação Entradas Saídas 

 
Material: sementes e adubo. Material: sementes e adubo 

incorporados corretamente ao 
solo com cobertura vegetal. 

 

Energia: fonte de potência 
motorizada para tração, 
energia mecânica captada 
para transmissão de torque ao 
dosador de adubo e sementes 
e energia gravitacional para o 
transporte de sementes e 
adubo. 

Energia: a energia recebida 
pelo sistema é consumida 
durante as operações. 

 

Sinal: regulagens e 
acionamentos dos 
mecanismos e observações 
do operador na jornada de 
trabalho. 

Sinal: monitorização, número 
de sementes por metro linear e 
volume de adubo por hectare. 

 Fronteira do sistema.  

Fonte: Adaptado de Teixeira 2009. 

A função global sintetiza o problema do projeto, servindo como base para a 

decomposição das funções parciais F1, F2 e F3 que englobam as operações de 

semeadura e adubação. A função parcial F1 faz referência à interface 

trator/implemento a fim de captar energia mecânica para o funcionamento da 

máquina, a função parcial F2 está relacionada com a captação da energia para a 

abertura dos sulcos e a função parcial F3 está relacionada com a estrutura da 

máquina para a composição do leiaute, conforme é apresentado na Figura 29 e 

Figura 30.  

 

F4

Acondicionar 

sementes no 

solo

F2

Transmitir potência 

aos sulcadores 

rotativos

F1

Acoplar ao 

trator de duas 

rodas

F3

 Acionar 

dosadores de 

semente e adubo

 

Figura 29 - Funções parciais da semeadora/adubadora. 
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  F1 Chassi

F1.1

Suportar 

reservatório 

de adubo

F1.2

Suportar 

reservatório 

de semente

F1.3

Suportar 

linha de 

semeadura
F1.4

Transportar o 

operador

  F2

F2.1

Acionar 

mecanismos 

sulcadores
F2.3

Cortar a 

palha

F2.4

Abrir o sulco 

de adubo

F2.2

Sistema de 

liga e desliga

  F3

F3.1

Captar 

energia

F3.3

Dosar adubo 

e sementes

F3.4

Conduzir 

adubo e 

sementes

F3.2

Alimentar 

dosadores de 

adubo e sementes

  F4

F4.1

Abrir o solo 

para as 

sementes
F4.3

Comprimir 

o solo

F4.2

Cobrir as 

sementes

 

Figura 30 - Funções elementares para semeadura de precisão. 
 

4.11 Estabelecer as estruturas funcionais alternativas 

 

Uma vez definida a estrutura funcional, o passo seguinte foi buscar 

subfunções e funções elementares que fazem parte dos mecanismos que compõe a 

semeadora adubadora, por meio de soluções adotadas em sistemas técnicos 

similares, existentes ou de tendência atual. Todas as funções foram acompanhadas 

das respectivas descrições de funcionamento e de entradas e saídas. O quadro 13 

apresenta cada uma dessas funções. 
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Quadro 13 - Descrições das funções parciais e elementares 
Função Descrição Entradas Saídas 

F1 – Acoplar ao trator 
de duas rodas 

Acoplamento da estrutura 
da semeadora à estrutura 
da fonte de tração 
mecânica 

Energia : forças de 
reação nas 6 direções; 
energia cinética para 
acionamento dos 
sulcadores. 

Energia: forças nas 6 
direções para suportar 
a estrutura e 
movimentar a 
semeadora 

    F1.1 – Suportar 
reservatórios de adubo 

Apoiar, suportar e conectar 
reservatórios ao chassi 

Estrutura para suportar 
o peso do 
equipamento e do 
adubo 

Energia: forças 
induzidas pelo 
reservatório 
equilibradas na 
estrutura 

    F1.2 – Suportar 
reservatórios de 
semente 

Apoiar e conectar 
reservatórios junto ao 
chassi 

Estrutura para suportar 
o peso do 
equipamento e 
semente 

Energia: forças 
induzidas pelo 
reservatório 
equilibradas na 
estrutura 

    F1.3 – Suportar as 
 linhas de semeadura 

Apoiar, suportar e conectar ao 
chassi 

  

F1.3.1 – Regular 
espaçamento entre 
as linhas de 
semeadura 

Regulagem do 
espaçamento entre as 
linhas de semeadura entre 
0,45 a 1,00 m para as 
culturas propostas 

Sinal: linha com 
espaçamento 
indesejado 

Saída de semente 
junto ao sulcador 

F1.3.2 – Transferir 
peso às linhas de 
semente 

Regulagem da transferência 
de peso para o sistema de 
abertura do sulco da 
semente 

Energia: forças nas 6 
direções (peso, 
estabilidade lateral e 
longitudinal do 
reservatório) 

Energia: forças 
induzidas pelo 
reservatório 
equilibradas na 
estrutura 

F1.3.3 – Regular 
profundidade das 
linhas de semente 

Regulagens realizadas 
junto ao mecanismo 
sulcador, para abrir o sulco 
na profundidade desejada 

Profundidade correta 
para a inclusão das 
sementes 

Semente incorporada 
ao longo do sulco 

F1.4 – Transportar o 
peso do operador 

O operador poderá estar 
parado em pé sobre o 
suporte durante a operação 

Energia: forças nas 6 
direções (peso, 
estabilidade lateral e 
longitudinal do 
operador) 

Energia: forças 
induzidas pelo 
operador equilibradas 
na estrutura 

F2 – Transmitir 
potência aos 
sulcadores rotativos 

Fornecer energia aos 
mecanismos sulcadores de 
adubo 

Energia cinética, 
potencial e regulagens 
de rotações 

Energia mecânica para 
movimentar as 
enxadas sulcadoras na 
rotação desejada 

    F2.1 – Acionar 
sulcador rotativo 

Ativação e desativação das 
enxadas rotativas 

 
Será utilizado o 
comando pré-existente 
do trator 
 

 

    F2.2 – Sistema de 
liga e desliga das 
enxadas rotativas 

Conectar o eixo rotativo da 
semeadora ao sistema de 
transmissão do trator 

Sistema desconectado Sistema conectado 

    F2.3 – Cortar a 
palha  

Sistema de enxadas 
rotativas para o corte da 
palha de palha e de restos 
culturais. 

Energia cinética, 
potencial e regulagens 
de rotações 

Energia mecânica para 
movimentar as 
enxadas sulcadoras na 
rotação desejada 

   F2.4 – Abrir sulco 
para adubo 

Abrir o sulco para depósito 
adubo 

Energia mecânica, 
regulagem do 
mecanismo; Solo e 
palha em condição 
natural 

Sulco com ângulo de 
abertura e profundidade 
determinada; palha 
cortada e solo 
fracionado 
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Continuação do quadro anterior 

F3 – Acionar 
mecanismos 
dosadores 

Fornecer energia mecânica 
aos mecanismos dosadores 

Captação da energia 
mecânica do solo 

Energia mecânica, 
potencial regulada 

   F3.1 – Captar 
energia 

Transmitir movimento e 
adequar a relação de 
transmissão 

Torque e rotação no 
mecanismo de 
captação de energia 

Torque e rotação  nos 
mecanismos 
dosadores 

    F3.2 – Alimentar 
dosadores de adubo e 
sementes 

Armazenar e transportar a 
quantidade de adubo e 
semente a ser dosada e 
distribuída 

Acomodar o adubo e 
semente para ser 
captado pelos 
dosadores 

Adubo e sementes 
para os mecanismos 
dosadores, energia 
potencial 

    F3.3 – Dosar 
adubo/sementes 

Determinar a razão de 
distribuição de adubo 
Determinar o número de 
sementes por metro linear 

Material: adubo 
armazenado no 
reservatório  
Material: semente 
armazenada no 
reservatório  

Material: adubo na 
quantidade 
determinada Material: 
semente na 
quantidade 
determinada  

    F3.4 – Conduzir 
adubo sementes 

Transportar adubo do 
dosador até o mecanismo 
de sulcador  
Transportar a semente 
individualizada até o 
mecanismo sulcador 

Material: adubo na 
saída do dosador. 
Energia: energia 
gravitacional, adubo no 
tubo condutor com 
trajetória livre 

Material: Liberar o 
adubo ao solo com 
trajetória orientada em 
direção aos 
sulcadores. Energia: 
Energia potencial 
gravitacional 

   F3.4.1– Incorporar 
adubo 

Posicionar o adubo em 
frente às lâminas 
sulcadoras 

Material: Adubo sobre 
o solo e palha; 
Solo e palha em 
condição natural 

Material: palha cortada 
e solo fracionado; 
adubo misturado ao 
solo 

F4 – Acondicionar 
sementes no solo 

Cobrir o sulco onde foram 
depositadas as sementes e 
pressionar o solo em torno 
delas 

Semente no fundo do 
sulco; sulco aberto 

Sulco fechado com 
solo e palha; com 
compactação lateral 

    F4.1 – Abrir sulco 
para sementes 

Abrir o sulco para depósito 
da semente 

Energia mecânica, 
regulagem do 
mecanismo 

Sulco com ângulo de 
abertura e 
profundidade 
determinado 

    F4.2 – Cobrir as 
sementes 

Cobrir com solo aonde  
foram depositadas as 
sementes e  

Semente no fundo do 
sulco; sulco aberto 

Sulco fechado com 
solo e palha 

    F4.3 – Comprimir o 
solo 

Pressionar o solo em torno 
delas 

Semente no fundo do 
sulco; sulco fechado 

Sulco fechado com 
compactação lateral 

 
Com a continuidade do trabalho a equipe de projeto buscou desenvolver 

estruturas funcionais alternativas para a concepção do problema. Inicialmente, foi 

montada uma estrutura funcional para o chassi, sendo essa comum a todas as 

alternativas. Para esta foram desenvolvidas quatro alternativas de estruturas 

funcionais com as demais funções do sistema técnico. A Figura 31 apresenta a 

estrutura funcional do Chassi. A Figura 32 apresenta a estrutura funcional que os 

mecanismos devem realizar.  

A Estrutura funcional alternativa dos mecanismos com as funções parciais e 

elementares é apresentada nas Figuras 33 a 36. 
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F1.1

Suportar 

reservatório 

de adubo
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F1.3

Suportar 
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Transportar o 
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trator de duas 

rodas

 

Figura 31 – Funções elementares do chassi. 
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        F2.2
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Figura 32 – Estrutura funcional dos mecanismos 

Chassi 
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Figura 33 - “A”- Sistema de liga e desliga sem articulação de linha, que transporta o 
operador. 
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 Figura 34 - “B”- Sistema de liga e desliga com articulação de linha, que transporta o 
operador. 
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Figura 35  - “C”- Suporte para o operador, sem articulação de linha e s/ liga e desliga.  
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Figura 36 - “D”- Sem suporte do operador, com articulação e s/ liga e desliga.  
 



113 
 

 

4. 11.1 Selecionar a estrutura funcional 

 

Para a escolha da estrutura funcional do projeto foi utilizada a matriz de 

decisão e os critérios de seleção adotados foram os requisitos de projeto e os 

requisitos dos clientes não expressos pelos requisitos de projeto utilizados. Na 

avaliação das estruturas funcionais genéricas, quanto ao comportamento relativo 

aos requisitos, foi atribuído valor 1 para desempenho fraco, 5 para satisfatório e 10 

para excelente. Para os pesos dos critérios na avaliação, foi utilizado o valor 

percentual dos requisitos de projeto hierarquizados no QFD e os valores obtidos no 

diagrama de Mudge. 

A estrutura funcional “A” (Tabela 20) foi escolhida por apresentar o maior 

índice de desempenho técnico. 

Tabela 20 – Matriz de decisão das estruturas funcionais 

REQUISITOS TÉCNICOS  
Estruturas funcionais 

A B C D 

Critérios técnicos do produto (requisitos) PRrt 
Avaliação das estruturas em relação os 

requisitos técnicos 

1. Ser eficiente no corte da palhada 5 5 10 5 5 

2. Ter regulagem entre linhas 4 10 10 10 10 

3. Ter sulcadores de sementes com 
espaçamento vertical independente 

4 5 10 5 10 

4. Ter baixa demanda de potência 3 1 1 1 5 

5. Ter funcionamento confiável 3 5 1 5 10 

6. Ter boa resistência mecânico (desg. e cor). 3 5 5 5 5 

7. Capacidade operacional 3 10 10 10 5 

8. Ter baixo custo de produção 2 5 1 5 10 

9. Ser de fácil operação 2 10 5 10 5 

10. Transportar o operador durante o trabalho 2 10 10 10 1 

11. Ser de fácil regulagem 2 10 5 10 5 

12. Ter baixa manutenção 2 10 5 10 5 

13. Usar material de fácil aquisição 1 5 5 5 5 

14. Ter leiaute simples 1 5 5 5 5 

15. Ter peças de reposição  1 10 10 10 10 

16. Ter aspectos de segurança 1 10 5 5 5 

17.  Projeto simples 1 5 1 5 1 

18. Ter facilidade de acesso às informações 1 10 5 10 5 

Índice de desempenho técnico (IDTj) 283 264 278 263 

 

4.11.2 Princípios de soluções 

 

Uma vez definido o escopo do problema, foi realizado um levantamento de 

dados por sistemas técnicos existentes e já desenvolvidos comercialmente. 

Inicialmente, buscou-se estudar o princípio de solução relacionado com a função 
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para a abertura de sulco. Essa etapa do processo foi simulada com a utilização de 

planilha eletrônica, procurando prever o desempenho que esse tipo de elemento 

sulcador teria em campo. Por meio de simulação matemática do movimento da 

trajetória cicloidal desse sistema, podem-se obter os dados de desempenho dos 

rotores e o tamanho da fatia de solo que cada lâmina trabalha. Para isso analisou-se 

três máquinas citadas no capítulo anterior, que utilizam sistemas rotativos para 

abertura de sulco e revolvimento de cobertura vegetal.  As Figuras 37 a 42 

representam a trajetória das extremidades das lâminas, durante o deslocamento das 

máquinas, em suas respectivas velocidades.  

Rotacaster  

 RPM Voltas / 
seg. 

Nº de 
Lâminas 

Golpes / 
seg. 

Diâmetro 
do 
sulcador 

Dist. do corte 
entre 
lâminas 

216 3,6 6 21,6 590 mm 70 mm 

Velocidade de deslocamento 5,5 km.h-1 =1,52 m.s-1 

 

Figura 37 - Sulcador rotativo da semeadora FNI Rotacaster – 216 rpm. 
 

 

 
Rotacaster  

 RPM Voltas / 
seg. 

Nº de 
Lâminas 

Golpes / 
seg. 

Diâmetro 
do sulcador 

Dist. do corte 
entre lâminas 

243 4,0 6 24 590 mm 60 mm 

Velocidade de deslocamento 5,5 km.h-1 =1,52 m.s-1 

 

Figura 38 - Sulcador rotativo da semeadora FNI Rotacaster – 243 rpm. 
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Sembra 2000   

 RPM Voltas / 
seg. 

Nº de 
Lâminas 

Golpes 
/ seg. 

Diâmetro do 
sulcador 

Dist. do corte 
entre lâminas 

300 5,0 6 30 420 mm 10 mm 

Velocidade de deslocamento 1,3 km.h-1 = 0,36 m.s-1 

 
 

Figura 39 - Sulcador rotativo da semeadora Sembra 2000 – 300 rpm. 
 

 
Sembra 2000  

 RPM Voltas / 
seg. 

Nº de 
Lâminas 

Golpes / 
seg. 

Diâmetro 
do sulcador 

Dist. do corte 
entre lâminas 

 *300 5,0 6 30 420 mm 40 mm 

Velocidade de deslocamento * km.h-1  =1,38 m.s-1 

 
 

Figura 40 - Sulcador rotativo da semeadora Sembra 2000 – 300 rpm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 
Tobatta   

 RPM Voltas / 
seg. 

Nº de 
Lâminas 

Golpes / 
seg. 

Diâmetro 
do sulcador 

Dist. do corte 
entre lâminas 

200 3,3 6 11,89 420 mm 5 mm 

Velocidade de deslocamento 4 km.h-1 = 1,11 m.s-1 

 

 
 

Figura 41 - Enxada rotativa do Tobatta – 200 rpm. 
 
Tobatta   

 RPM Voltas / 
seg. 

Nº de 
Lâminas 

Golpes / 
seg. 

Diâmetro 
do sulcador 

Dist. do corte 
entre lâminas 

250 4,16 6 16,66 420 mm 40 mm 

Velocidade de deslocamento 4 km.h-1 = 1,11 m.s-1 

 

Figura 42 - Enxada rotativa do Tobatta – 250 rpm. 
 

 
Após analisar a trajetória cicloidal de cada mecanismo rompedor, foram 

relacionadas as velocidades de deslocamento da máquina com o tamanho da fatia 

do corte. De posse dessas informações, iniciou-se a construção de um sistema 

técnico para testar, em condições reais, o desempenho dos sulcadores rotativos. 
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4.11.3 Mecanismos de corte da palha e abertura do sulco 

 

Essa etapa iniciou com a seleção da área para o ensaio do mecanismo 

sulcador, sendo escolhida a que mais se assemelhasse às características da região 

em que o projeto realizou a pesquisa. 

Quanto à textura, o solo foi caracterizado como franco arenoso: areia (63,2 

kg.kg-1), silte (20,8 kg.kg-1) e argila (16,1 kg.kg-1). A cobertura vegetal predominante 

na área era composta de Capim milhã (Digitaria horizontalis), Capim Papuã 

(Brachiaria plantaginea), Guanxuma (Sida rhombifolia L.), em menor quantidade 

Corda-de-viola (Ipomoea ramosíssima) e outras espécies, incluindo palha de trigo. A 

densidade do solo na camada superficial era de 1,9 g.cm-3 e umidade gravimétrica 

de 0,13 kg.kg-1 (camada entre 0,0 e 120 mm).  

Durante a operação com o sulcador modelo “R”, houve enrolamento de 

plantas, especialmente corda-de-viola, no eixo do sulcador (Figura 43), o que pode 

ser explicado pelo ângulo de ataque das lâminas, o qual gerou direcionamento de 

material para o eixo. Já com os modelos “S” e “X”, nos quais esse ângulo é invertido, 

não ocorreu o problema. 

 

Figura 43 - Plantas enroladas no eixo do sulcador (esquerda) e trajetórias das lâminas do 
modelo “R” de 4 lâminas (centro) e dos modelos “S” e “X” de 6 lâminas (direita) a 7,9 
rev.m-1 e respectivos ângulos de ataque das lâminas. 

 

Os dados referentes às características físicas do solo da área do 

experimento e as respectivas análises estatísticas são apresentados na Tabela 21 e 

os de cobertura vegetal na Tabela 22. 
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Tabela 21 -  Dados médios de textura, índice de cone e teor de água da camada de solo 
presente na área do experimento. 

Bloco 
Textura (kg.kg-1)  Índice de Cone (kPa)  Teor de água 0-

120 mm (kg.kg-1) Areia Silte Argila  0-60 mm 60-120 mm  
1 61,0b 19,2 a 19,9 a  123,16 a    952,99  b  0,126 a 

2 59,0c 21,3 a 19,7 a  113,56 a    990,34  b  0,131 a 

3 66,9 a 21,5 a 11,6b  146,60 a 1.038,69  b  0,125 a 

4 65,9 a 21,1 a 13,0b  176,86 a 1.258,75  a  0,129 a 

Média  20,8   140,05   0,128 
Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente ao nível de 5% de 
significância pelo teste de Tukey. 

 

 

Tabela 22 - Dados médios de massa da cobertura vegetal seca na área de cada bloco do 
experimento. 

Bloco 
Massa 
seca 

(kg.ha-1) 

 Espécies em porcentagem (%) 

Brachiaria 
plantaginea 

Sida 
rhombifolia 

L. 
Ipomoea 

ramosissima 

Digitaria 
horizontalis 

Outras 

1 5.460   b 5 5 1 80 9 
2 6.330   b 40 40 2 10 8 
3 6.800 ab 20 5 2 65 8 
4 8.310 a 30 30 10 25 5 

Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente ao nível de 5% de 
significância pelo teste de Tukey. 

 

Na Figura 44, é apresentado um exemplo (tratamento 7, repetição 2 

consistindo no sulcador “X”, na maior velocidade e menor número de revoluções por 

metro) do formato de sobreposição das linhas geradas a partir das extremidades das 

varetas do perfilômetro fotografadas nas diferentes etapas, pré e pós passagem do 

sulcador, além das áreas referentes à seção transversal dos sulcos. 

 

 
                  (A)                              (B) 
 

Figura  44 - Linhas geradas a partir das imagens sobrepostas do perfilômetro (A) com 
legendas das áreas e dimensões do sulco (B). 
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Na Tabela 23, são apresentados os valores de F calculado da análise de 

variância para todos os fatores de variação, interações entre fatores, tratamentos e 

blocos. Demonstrando que a variação dos níveis para cada fator não causaram 

diferença para todas as variáveis e, em alguns casos, a interação entre dois fatores 

foi significativa. Não houve interação entre os três fatores para nenhuma das 

variáveis de resposta.  

Tabela 23 - Valores de F calculado para as variáveis de resposta. 

Fator de variação 
Profundidad

e (mm) 
Largura 

(mm) 
Área 

mobilizada 
(mm2) 

Área de 
vazios (mm2) 

Tipo de sulcador   5,65 ** 67,19 ** 40,08 ** 3,17 ns 
Revoluções por metro 

percorrido 
19,93 **  0,08 ns  9,59 ** 0,42 ns 

Velocidade de deslocamento 4,79 *  2,32 ns 4,33 * 2,13 ns 
Sulcador x Revoluções/m 17,14 **  2,99 ns 4,28 * 1,62 ns 

Sulcador x Velocidade  0,50 ns  1,83 ns  1,77 ns 2,49 ns 
Revoluções/m x Velocidade  8,68 **  0,02 ns  2,36 ns 0,29 ns 

Sulcador x Revol/m x 
Velocidade 

 0,14 ns  1,39 ns  0,54 ns 0,80 ns 

Tratamentos 7,30 ** 13,57 ** 9,97 ** 1,73 ns 
Blocos 1,24 ns 4,09 * 0,58 ns 1,11 ns 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < 0,01) 
* significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01 ≤ p < 0,05) 
ns  não significativo (p ≥ 0,05) 

Para a variável profundidade do sulco, houve interação tanto entre os fatores 

tipo de sulcador e número de revoluções por metro quanto para o número de 

revoluções por metro e velocidade de deslocamento. Para o maior número de 

revoluções por metro linear, o uso dos modelos de sulcador “R” e “S” resultou nas 

maiores médias de profundidade, ocorrendo o contrário para o modelo de sulcador 

“X” (Tabela 24). Para o menor número de revoluções por metro linear, a utilização do 

sulcador modelo “S” provocou redução da profundidade do sulco. Esse resultado 

sugere que a maior largura nominal desse modelo de sulcador e, 

consequentemente, uma maior área de mobilização demanda um valor mínimo de 

revoluções por metro linear de deslocamento para atingir a mesma profundidade que 

sulcadores mais estreitos.  
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Tabela 24 - Médias de profundidade do sulco (mm) para os fatores tipo de sulcador e 
velocidade de deslocamento combinados com o fator número de revoluções por metro 
linear de deslocamento. 

Revoluções 
por metro 

Tipo de sulcador  Velocidade (km.h-1) 

R S X  2,77 3,88 

5,8   80,1 bA 64,5 bB 85,3 aA  68,2 bB 85,1 aA 

7,9 103,4 aA  97,4 aA 73,3 bB  92,6 aA 90,1 aA 
Médias com letras minúsculas iguais na mesma coluna e maiúsculas na mesma linha não diferem ao 
nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

O menor número de revoluções por metro linear, associado à menor 

velocidade de deslocamento, provocou redução da profundidade do sulco (Tabela 

24). Esse resultado pode ser explicado pelo fato dessa associação (resultado de 

combinações de relação de transmissão) proporcionar uma menor rotação no eixo 

do sulcador, aproximadamente 263 rpm. Nas demais combinações, as rotações 

variaram de 360 a 514 rpm, conforme visto anteriormente na Tabela 23. 

Considerando a geometria dos sulcadores (Figura 45), pode-se constatar que, 

no modelo “X”, as extremidades opostas das lâminas possuem distâncias menores 

entre si do que as das faces laterais verticais externas das lâminas, o que confere 

maior atrito entre a lateral das lâminas e a lateral do sulco, dificultando a penetração 

das mesmas no solo. Analogamente, pode-se comparar esse comportamento com o 

efeito da trava de uma serra que, quando é menor, dificulta a operação de serrar. 

Esse efeito explica o comportamento adverso do sulcador “X” que, com maior 

número de revoluções por metro, diminui a profundidade do sulco. 

 

 

Figura 45 - Perfil e larguras nominais em mm dos sulcadores rotativos modelos “R” 
(esquerda), “S” (centro) e “X” (direita). 
 

Segundo SIQUEIRA (2010), os sulcadores são projetados para operar a 

baixas profundidades (menores que 150 mm). No presente estudo, com os 
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sulcadores rotativos ajustados para trabalhar a 120 mm de profundidade, os sulcos 

realizados pelos três modelos de sulcador variaram entre 49 e 118 mm de 

profundidade. Não foram alcançados os valores de profundidade pretendidos (120 

mm), da mesma forma que no trabalho de Cepik et al. (2010) onde foram avaliados 

os sulcos realizados por haste sulcadora em profundidades nominais de 60 mm e 

120 mm, com disco de corte em solo, com teor de água entre 0,14 e 0,17 kg.kg-1 e 

velocidade média de 4,5 km.h-1. Na profundidade nominal de 120 mm, a média 

alcançou valores entre 115 mm e 113 mm. Tröger (2012), avaliando os sulcos 

realizados por hastes sulcadoras com seis diferentes ponteiras, usando disco de 

corte ajustados para trabalhar a 120 mm de profundidade, obteve valores médios 

que variaram de 112 a 125 mm.  Silveira et al. (2011), em ensaio com sulcador tipo 

haste regulado para operar a 100 mm, encontraram dados médios de profundidade 

variando de 111 mm (3,5 km.h-1) a 93 mm (7,0 km.h-1). As médias de profundidade 

dos sulcos obtidos pelos sulcadores rotativos demonstraram proximidade com os 

dados de profundidades de sulcos obtidos com a utilização de sulcadores tipo haste.  

Para maiores profundidades médias de sulco, compatíveis com as recomendações 

de Denardin et al. (2008), deve-se associar corretamente os três modelos de 

sulcador rotativo ao nível dos demais fatores. Para os três modelos de sulcador 

rotativo estudados, deve-se evitar a associação do menor número de revoluções por 

metro linear com a menor velocidade de deslocamento para evitar baixas 

profundidades de sulco. Para o modelo ”R”, deve-se dar preferência ao maior 

número de revoluções por unidade linear de deslocamento. Para o modelo “S”, 

deve-se evitar o menor número de revoluções por unidade linear de deslocamento. 

Para o modelo “X”, deve-se preferir o menor número de revoluções por unidade 

linear de deslocamento. 

Para a variável largura do sulco, não houve interação entre os fatores. 

Somente o fator tipo de sulcador apresentou efeito significativo, o que é explicado 

devido à diferença entre as larguras nominais de cada sulcador. De acordo com 

Silva (2009) e Siqueira (2010), os modelos de sulcador mais adequados seriam o 

“R” e o “X”, de espessura mais reduzida e, portanto, mais adequados à semeadura 

direta, considerando-se apenas a sua largura.  

Também houve diferença para as médias de largura do sulco entre os 

blocos, sendo que, as menores médias de largura ocorreram nos blocos 1 (59,0 mm) 

e 2 (68,8 mm) e os maiores valores médios nos blocos 2 (68,8 mm), 3 (71,8 mm) e 4 
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(72,2 mm), conforme Tabela 25. O maior valor de largura do sulco foi encontrado no 

bloco que apresentava o maior índice de cone. A largura do sulco foi maior nos 

blocos onde a massa de cobertura vegetal era maior. Segundo Cepik et al. (2010), 

considerando hastes sulcadoras, maiores quantidades de resíduo resultaram em 

maiores quantidades de solo mobilizado, o que, indiretamente, representa maior 

largura do sulco. A massa de cobertura vegetal presente nas parcelas demonstrou 

efeito semelhante na largura dos sulcos obtidos com a utilização dos sulcadores 

rotativos. 

Tabela 25 - Médias de largura dos sulcos em mm por tipo de sulcador rotativo. 
Tipo de Sulcador Largura do Sulco 

(mm) 
Largura nominal do Sulcador 

(mm) 
R 61,6 b 27,6 
S 91,9 a 85,6 
X 50,3 c 27,4 

Médias com letras minúsculas iguais na mesma coluna não diferem ao nível de 5% de probabilidade 
pelo teste de Tukey. 

 

Os valores de área mobilizada encontrados variaram de 1.983 a 7.891 mm2 

e, conforme a Tabela 25 foram inferiores aos valores médios de 7.000 e 12.000 mm2 

encontrados por Tröger (2012), com profundidades entre 112 e 125 mm, utilizando 

sulcadores tipo haste com teor de água no solo de 0,13 kg.kg-1 e também inferiores 

aos de Levien et al. (2011), que encontraram o valor de 8.568 mm2 (95,2 m3.ha-1 

com linhas espaçadas de 900 mm), utilizando haste sulcadora regulada para 100 

mm de profundidade e teor de água de 0,31 kg.kg-1. Já, se comparada aos 

resultados de Mion et al. (2009), a área mobilizada pelos sulcadores rotativos foi 

maior, visto que os autores encontraram o valor médio de 1.671 mm2, apesar da 

haste sulcadora operar a 41,5 mm de profundidade em solo com teor de água de 

0,26 kg.kg-1. Os dados encontrados no presente trabalho assemelham-se aos de 

Cepik et al. (2005) que, ao avaliar haste sulcadora em solo com teores de água de 

0,10 e 0,14 kg.kg-1, utilizando profundidades de trabalho entre  60 mm e 120 mm e 

velocidades de 4,5 e 6,5 km.h-1, encontraram valores médios que variaram de 2.768 

a 6.116 mm2, próximos aos encontrados neste estudo. Portanto, as médias 

encontradas para essa variável indicam a viabilidade de sua utilização em 

semeadura direta. A partir das comparações evidencia-se que os modelos de 

sulcador rotativo estudados formam sulcos com valores médios adequados de área 

de solo mobilizado na sua seção transversal. 
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Para a variável área de solo mobilizado na seção transversal dos sulcos, 

houve interação apenas entre os fatores tipo de sulcador e número de revoluções 

por metro linear, conforme visto anteriormente na Tabela 23. Como pode ser 

observado na Tabela 26, utilizando-se o menor valor de revoluções por metro linear, 

houve menor mobilização de solo com os modelos de sulcador “R” e “X”. Para o 

maior valor de revoluções por metro, o menor valor médio de área de solo 

mobilizado foi obtido pelo modelo “X”, seguido por “R” e “S”.  

A menor velocidade de deslocamento proporcionou o menor valor de área de 

solo mobilizado na seção transversal do sulco (4.158 mm2), ao contrário da maior 

velocidade de deslocamento que proporcionou o maior valor (4.776 mm2). Esse 

comportamento também foi observado no estudo de Silveira et al. (2011), que 

encontraram dados médios de área de solo mobilizado de 6.900 mm2 na menor 

velocidade (3,5 km h-1 ) e 9.700 mm2 na maior velocidade (7,0 km h-1), havendo 

incremento de 41% na área de solo mobilizada entre a menor e a maior velocidade. 

Tabela 26 - Médias de área de solo mobilizado (mm2) para interação entre os fatores 
número de revoluções por metro linear de deslocamento e tipo de sulcador. 

Tipo de sulcador 
Revoluções por metro 

5,8 7,9 
R 3.782,5 bB 5.141,0 bA 
S 5.251,0 aB 6.945,1 aA 
X 2.987,8 bA 2.694,5 cA 

Médias com letras minúsculas iguais na mesma coluna e maiúsculas na mesma linha não diferem ao 
nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey. 

 

Segundo Mion e Benez (2008), maiores profundidades do sulco implicam em 

maior área mobilizada. Como esperado, no presente estudo, a área de solo 

mobilizado na seção transversal do sulco variou conforme a profundidade e a largura 

do sulco, aumentando proporcionalmente com o aumento dessas dimensões. Para 

cada tipo de sulcador, ocorreram diferentes proporções de aumento da área 

mobilizada, conforme se aumentava a profundidade e largura do sulco. 

Comportamento semelhante foi encontrado por Herzog et al. (2004) para sulcadores 

tipo haste, com discos de corte, em campo nativo com Argissolo, a 5,2 km.h-1 e teor 

médio de água no solo de 0,18 kg.kg-1, na camada de 0 a 120 mm em duas 

profundidades (60 e 120 mm). A área da seção transversal de solo mobilizado pelo 

sulcador foi maior na profundidade de 120 mm do que na de 60 mm. Silveira et al. 

(2011), em ensaio com sulcador tipo haste regulado para operar a 100 mm, 

encontraram dados médios de área de solo mobilizado de 6.900 mm2 e 9.700 mm2. 
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No presente estudo, não houve diferença entre os blocos, portanto a 

mobilização do solo não foi influenciada pelo tipo de cobertura presente na 

superfície, nem pelas suas massas, concordando com os resultados de Herzog et al. 

(2004). 

Os fatores avaliados não causaram alterações estatisticamente significativas 

na variável área sem solo, na seção transversal dos sulcos. Também não houve 

interação entre nenhum dos fatores de variação. O valor médio obtido para essa 

variável foi de 967 mm2. 

As características dos sulcos de semeadura em SPD, obtidos com a utilização 

de sulcadores rotativos, são semelhantes e, em alguns casos, superiores às 

características dos obtidos com utilização de sulcadores tipo hastes.  

 

4.11.4 Matriz morfológica para as concepções alternativas 

 

Os princípios de solução foram organizados em uma matriz morfológica, 

sendo a primeira coluna preenchida com as funções da máquina e, em seguida, as 

células das linhas são preenchidas com os princípios de soluções que implementam 

as funções por meio de produtos existentes, similares ou criados pela equipe de 

projeto. No Quadro 14 está representada a matriz morfológica.   

Quadro 14 – Matriz morfológica com os princípios de solução. 
F 1 - Acoplar ao 
trator de duas 
rodas 
 
 
   

   

 
Acoplamento com 

engate rápido 
Acoplamento com 5 

parafusos    

F 1.1- Suportar o 
reservatório de 
adubo 

    

 
 

Tubo com braçadeira  
Barra com suporte 

deslizante  
Barra perfurada Tubo com braçadeira  

Suporte com base 
de pés 

F 1.2 - Suportar 

os reservatórios de 
sementes 

  

   

 

Chassis da maquina Linhas de semeadura    



125 
 

 
Continuação do quadro anterior 

F 1.3 - Suportar 
linhas de 
sementes 

   

  

 Sistema de mola 
elíptica 

Sistema de 4 barras 
(pantográfico) 

Sistema com 1 barra   

F 1.3.1 - Regular 
espaçamento entre 
as linhas da 
semente 

    

 

 Tubo com braçadeira 
e manípulo 

Barra com suporte 
deslizante e manípulo 

Barra perfurada 
com pino 

Tubo com braçadeira 
e parafusos 

 

F 1.3.2 - Transferir 
peso às linhas de 
sementes 

   

  

 Pressão sobre um 
ponto com mola 

elíptica 

Pressão nas 4 
barras  

Sistema com 1 barra   

F 1.3.3 - Regular 
profundidade das 
linhas de 
sementes 

     

 
Aro metálico Roda Roda dupla 

Rosca sobre rodas 
compactadoras 

Roda compactadora 
com pino 

F 1.4 - Transportar 
o peso do 
operador 

   

  

 Estribos Plataforma Assento   

F 2-Transmitir 
potência aos 
sulcadores  
rotativos 

 

    

 
TDP trator     

F 2.1- Acionar 
sulcador rotativo 
 

 

    

 Alavanca de 
acionamento rotativa 

no trator 
    

F2.2 Sistema de 
liga e desliga das 
enxadas rotativas 

 

    

 Suporte com rodas 
dentadas e corrente     

F 2.3 – Cortar a 
palha  

  

   

 Lâminas  Discos    
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Continuação do quadro anterior 

F 2.4- Abrir sulco 
para adubo 

   

  

 Enxada rotativa com 
6 laminas 

Enxada rotativa com 
4 laminas 

Enxada rotativa com 
2 laminas  

  

F 3  – Acionar 
mecanismos 
dosadores 

 
 

  

 

Rodas dentadas e 
correntes 

Cj. de engrenagens 
– caixa Norton 

Engrenagens 
cilíndricas 

Caixa de câmbio  

 
 

 

  

 Polias variadoras Polias e correia 
Engrenagens 

cônicas   

F 3.1 – Captar 
energia 

 

 

 

  

 Roda de 
acionamento 

 
 

  

F 3.2 – Alimentar 
dosadores de 
adubo e sementes 

 
  

 
 

Reservatório 
individual – cilíndrico 

Reservatório 
conjunto – formato 

misto 

Reservatório 
conjunto – 
trapezoidal 

Reservatório 
individual – formato 

misto 

Reservatório único – 
rebocável 

  

   

Reservatório 
individual – cônico 

Percepção visual do 
operador 

   

F 3.3 – Dosar 
adubo e sementes 

     

Helicóide Palhetas Rotor dentado Roseta Cilindro acanalado 

  
  

 

Disco horizontal 
com duas saídas 

Disco horizontal 
com uma saída 

Disco vertical Rotor vertical Dedo prensor 

  

   

Disco inclinado 
Disco horizontal 

recortado 
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Continuação do quadro anterior 

F 3.4 – Conduzir 
adubo 

   
 

 

 Tubo flexível Tubo telescópico Tubo pneumático 
Tubo flexível 
sanfonado 

 

F 3.4.1 - Incorporar 
 adubo 

 

    

 Enxada rotativa     

F 4 –Acondicionar 
sementes 

 
 

   

Discos Discos inclinados 
Roda com sulco 

central 
 

Rodas de borr. c/ 
reentrância 

Roda de borracha 

 

    

 Roda metálica     

F 4.1 – Abrir sulco 
de sementes  

    

 

 Disco duplo ≠s Disco duplo =s Facão Guilhotina  

F 4.2 – 
Recobrimento de 
sementes 
 
  

 
 

   

 Discos Discos inclinados    

F 4.3 – Comprimir 
o solo 

   

  

 Roda com sulco 
central 

 

Rodas de borr. c/ 
reentrância 

Roda de borracha   

 
 

4.11.5 Princípios de solução das linhas de semeadura 

 

Pensou-se em empregar uma mola elíptica plana para manter constante a carga 

vertical sobre a linha de semeadura, a qual também é responsável pela ligação dos 

elementos rompedores de solo e palha com o chassi da máquina. Foi necessário 

realizar um experimento de laboratório para avaliar a rigidez desse elemento. 

Com valores obtidos nos ensaios foi gerado um gráfico de dispersão para carga 

versus deformação para cada ponto de aplicação. Para cada uma das distâncias é 
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apresentada a equação linear, obtida por regressão, e o correspondente coeficiente de 

correlação (R²) para análise de variação da deformação conforme Figura 46. 

 

Figura 46 - Curvas de regressão dos conjuntos de dados para as distâncias avaliadas. 

 
Os coeficientes angulares das retas obtidas são considerados os coeficientes de 

rigidez da mola (k) para cada caso. 

Os coeficientes de rigidez estimados pelas equações são apresentados na 

Tabela. 27. 

 

Tabela 27 – Valores de coeficientes de rigidez (k) obtidos pela Eq.E e pelas equações de 
regressão. 

L (mm) k = 3EI.l-³ (N.mm-1) k medido (N.mm-1) 

400 0,69 0,81 

500 0,35 0,43 

600 0,20 0,24 

700 0,13 0,14 

800 0,09 0,10 

 
Como o k está expresso em N.mm-1 e as diferenças observadas na Tabela 

27, especialmente para as distâncias de 600, 700 e 800 mm, acontecem na segunda 

casa decimal, isso significa valores pequenos (menos de 40 g.mm-1), razão pela qual 

teriam pouca influência no projeto de máquinas agrícolas. 

 

4.11.6 Selecionar combinações 

 

Utilizando apenas as combinações dos princípios de soluções, poderiam ser 

geradas inúmeras possibilidades de concepções, porém talvez nem todas estivessem 
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em níveis aceitáveis para serem realizadas ou consideradas como técnicas viáveis. 

Dessa forma, partindo da matriz morfológica, foi possível combinar princípios de 

solução visando à criação de uma ou mais concepções. Nessa etapa, a equipe de 

trabalho realizou a combinação de alguns dos princípios de solução, gerando doze 

concepções da máquina, apresentadas no Apêndice 3.  A configuração do princípio de 

solução, relacionado à abertura do sulco, foi definido anteriormente através das 

simulações matemáticas e do experimento realizado a campo. As doze concepções 

concebidas foram selecionadas de acordo com os procedimentos de Ullman 

(1992) apud Reis (2003) descritos no capítulo anterior. 

Tento em vista o grau de importância desta tarefa foi reunida uma equipe 

de trabalho multidisciplinar para dar sequência ao procedimento. A reunião foi 

constituída por cinco membros, os quais estiveram, por dois dias, avaliando as 

concepções geradas. O início desse procedimento é a técnica do julgamento da 

viabilidade, sendo os resultados apresentados no Quadro 15. Com essa técnica 

foram eliminadas seis concepções, por razões como: maior complexidade do 

sistema, em função da necessidade de transformar o movimento captado através de 

engrenagens cônicas, dificuldade de sincronismo do dosador com os abridores de solo 

e maior custo de fabricação devido ao maior número de componentes. As concepções 

“condicionalmente viáveis” seguiram para serem avaliadas na próxima etapa. 

Para a avaliação da disponibilidade de tecnologia para a implementação 

das concepções restantes, após a aplicação da primeira técnica do procedimento, 

foram elaboradas oito perguntas, de forma que uma resposta sim tinha conotação 

positiva e uma resposta não, conotação negativa no âmbito da avaliação, conforme 

Quadro 16. As questões foram: 

1) A tecnologia pode ser produzida através de processos conhecidos? 

2) Os componentes podem ser desenvolvidos sem o uso de tecnologia 

complexa ou pouco conhecida? 

3) A concepção pode ser produzida com materiais de uso comum? 

4) A concepção pode ser projetada e produzida sem a necessidade de 

desenvolvimento de tecnologia específica? 

5) Os princípios físicos empregados na concepção encontram-se plenamente 

entendidos? 

6) Os parâmetros funcionais críticos são conhecidos? 

7) A sensibilidade dos parâmetros operacionais é conhecida? 

8) Os modos de falhas são conhecidos ou facilmente identificáveis? 
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Quadro 15 – Resultados da aplicação da técnica do julgamento de viabilidade. 

Concepções 

V
iá

v
e
l 

C
o

n
d

ic
io

n
a
lm

e
n

te
 

v
iá

v
e
l 

N
ã
o

 v
iá

v
e
l 

Observações 

1 - Sistema da linha com mola 
elíptica, com 2 reservatórios de 
adubo e 1 reservatório de semente 

 

X  

Tem que se garantir que todo o peso não fique sobre 
a roda compactadora. Preocupar-se com projeto da 
mola. Usar o sistema de barra comercialmente 
disponível para roda compactadora. 

2 - Sistema da linha com mola 
elíptica, com 2 reservatórios de 
adubo e 2 reservatório de 
semente 

 

X  

Garantir que não haja torção na linha de 
semeadura. Garantindo apenas o movimento 
vertical da linha. Pode haver sobrepeso na linha. 
Uso da barra estabilizadora poderá auxiliar.  

3 - Sistema da linha com mola 
elíptica, com 1 reservatórios de 
adubo e 1 reservatório de 
semente 

 

 X 

Não se adapta a todos os tratores. Algumas marcas 
de tratores não possuem o espaço físico para um 
reservatório de adubo entre as rabiças. O sistema 
faz com que a máquina fique muito para traz. 

4 - Sistema da linha com mola 
elíptica, com 1 reservatórios de 
adubo e 2 reservatório de 
semente 

 

 X 

Não se adapta a todos os tratores. Algumas 
marcas de tratores não possuem o espaço físico 
para um só reservatório de adubo. O sistema faz 
com que a máquina fique muito para traz. 

5 - Sistema da linha com mec. de 
1 barra com mola helicoidal, com 
2 reservatórios de adubo e 1 
reservatório de semente 

 

X  

Tem que garantir que todo o peso não fique sobre 
a roda compactadora. Preocupar-se com projeto 
da mola. Usar o sistema de barra semelhante aos 
disponíveis comercialmente 

6 - Sistema da linha com mec. de 
1 barra com mola helicoidal, com 
2 reservatórios de adubo e 2 
reservatório de semente 

 

X  

Falta definir um local para prender a mola junto 
da linha de semeadura.  

7 - Sistema da linha com mec. de 
1 barra com mola helicoidal, com 
1 reservatórios de adubo e 1 
reservatório de semente 

 

 X 

Não se adapta a todos os tratores. Não há 
espaço físico para inserir um único reservatório 
no centro das rabiças. Este sistema projeta as 
linhas muito para traz. 

8 - Sistema da linha com mec. de 
1 barra com mola helicoidal, com 
1 reservatórios de adubo e 2 
reservatório de semente 

 

 X 

Não se adapta a todos os tratores. Algumas 
marcas de tratores não possuem o espaço físico 
para um só reservatório de adubo. O sistema faz 
com que a máquina fique muito para traz. 

9 - Sistema da linha com mec. 4 
barras (pantográfico)  com mola 
helicoidal, 2 reservatórios de adubo 
e 1 reservatório de semente 

X   

Tem que garantir que todo o peso não fique sobre a 
roda compactadora. Preocupar-se com projeto da 
mola. Usar um sistema de barra comercialmente 
disponível. 

10 - Sistema da linha com mec. 4 
barras (pantográfico)  com mola 
helicoidal, 2 reservatórios de adubo 
e 2 reservatório de semente 

X   

O sistema pantográfico torna a máquina muito 
comprida e as barras horizontais ficam muito 
próximas. 

11 - Sistema da linha com mec. 4 
barras (pantográfico)  com mola 
helicoidal, 1 reservatórios de adubo 
e 1 reservatório de semente 

 

 X 

Não se adapta a todos os tratores. Algumas 
marcas de tratores não possuem o espaço físico 
para um só reservatório de adubo. O sistema faz 
com que a máquina fique muito para traz. 

12 - Sistema da linha com mec. 4 
barras (pantográfico)  com mola 
helicoidal, 1 reservatórios de adubo 
e 2 reservatório de semente 

 

 X 

Não se adapta a todos os tratores. Não há 
espaço físico. O sistema faz com que a máquina 
fique muito para traz. 
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Quadro 16 – Resultados da aplicação da técnica de disponibilidade de Tecnologia. 

Concepção 
Resposta 

Resultado 
final 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 – Sist. da linha com mola elíptica, 

com 2 reser. de adubo e 1 reser. de 
semente 

S S S S S N S S S 

2 – Sist. da linha com mola elíptica, 

com 2 reser. de adubo e 2 reser. de 
semente 

S S S S S N S S S 

5 – Sist. da linha com mec. de 1 

barra com mola helicoidal, com 2 
reser. de adubo e 1 reser. de 
semente 

S S S N S S S S S 

6 – Sist. da linha com mec. de 1 

barra com mola helicoidal, com 2 
reser. de adubo e 2 reser. de 
semente 

S S S S S S S S S 

9 – Sist. da linha com mec. 4 barras 

(pantográfico) com mola helicoidal, 2 
reser. de adubo e 1 reser. de 
semente 

S S S S N S S S S 

10 – Sist. da linha com mec. 4 

barras (pantográfico) com mola 
helicoidal, 2 reser. de adubo e 2 
reser. de semente 

S S S S S S S S S 

 

4.11.7 Exame passa e não passa 

 

Para a utilização da técnica do exame passa/não passa, foram elaboradas 

13 questões baseadas nas necessidades dos clientes, obtidas na fase do projeto 

informacional, conforme é apresentado no Quadro 17. As respostas sim ou 

possivelmente são positivas no âmbito do projeto, enquanto a resposta não possui 

conotação negativa. 

1. O projeto é simples? 

2. Possui baixo custo de produção? 

3. Fácil aquisição de material? 

4. Desempenha as funções sem problemas? 

5. Possui bom desempenho? 

6. Possui facilidade de acesso às informações sobre o funcionamento? 

7. Tem praticidade? 

8. É de fácil operação? 

9. É de fácil regulagem? 

10. É de fácil manutenção? 

11. Tem baixa manutenção? 

12. Os aspectos de segurança são atendidos? 

13. Tem baixa demanda de potência? 
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Quadro 17 – Resultados da aplicação da técnica de disponibilidade de Tecnologia. 

Concepção 
Resposta 

Resultado 
final 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1 – Sist. da linha com mola elíptica, com 
2 reser. de adubo e 1 reser. de 
semente 

P P P P P P P P P P P P P P 

2 – Sist. da linha com mola elíptica, com 
2 reser. de adubo e 2 reser. de 
semente 

P P P P P P P P P P P P P P 

5 – Sist. da linha com mec. de 1 
barra com mola helicoidal, com 2 
reser. de adubo e 1 reser. de 
semente 

P P P P P P P P P P P P P P 

6 – Sist. da linha com mec. de 1 
barra com mola helicoidal, com 2 
reser. de adubo e 2 reser. de 
semente 

P P P P P P P P P P P P P P 

9 – Sist. da linha com mec. 4 barras 
(pantográfico)  com mola helicoidal, 2 
reser. de adubo e 1 reser. de semente 

N N P P P P N N N P N N P N 

10 – Sist. da linha com mec. 4 barras 
(pantográfico) com mola helicoidal, 2 
reser. de adubo e 2 reser. de semente 

N N P P P P N N N P N N P N 

 

Os resultados do exame passa/não passa demonstraram que quatro 

concepções passaram para a próxima etapa de avaliação, baseando-se em critérios 

elaborados a partir das necessidades dos clientes. As combinações restantes foram 

comparadas entre si na matriz de avaliação conforme a Tabela 28, que tem como 

referência a primeira concepção.  

Após relacionar as concepções utilizando a Matriz de avaliação, a equipe de 

projeto optou por selecionar a concepção 1. A diferença entre as concepções reside 

principalmente na questão de leiaute e manutenção. No caso da concepção 1 a 

forma construtiva, utilizando uma mola elíptica, minimiza esse processo. Dessa 

forma, conclui-se que as combinações 2, 5 e 6 obtiveram pontuação inferior em 

comparação com a referência, sendo descartadas para a continuidade do projeto. 
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Tabela 28 - Resultado da aplicação da técnica da Matriz de avaliação. 

 

 

 

 

4.11.8 Concepção selecionada 

 

A concepção selecionada é composta por um chassi de sessão quadrada, 

plataforma para o transporte do operador, dois reservatórios com dosadores de 

adubo, um reservatório de semente, constituído por um dosador de dupla saída, 

roda de acionamento que gera movimento giratório para acionamento dos 

dosadores, conjunto de engrenagens para determinar a dosagens das sementes e 

do adubo, sulcadores de sementes com disco duplo desencontrado, roda 

compactadora e de controle de profundidade, sistema de suporte de linhas com 

molas elípticas e rotores com enxadas rotativas que têm como fonte de energia a 

cadeia cinemática do trator de rabiça, conforme é apresentado na Figura 47. 

 

Critérios técnicos 
(Requisitos dos 

clientes) 

PRrt 
QFD 

Sist. da linha com 
mola elíptica, com 
2 reser. de adubo 
e 1 reser. de 
semente.                    

(Referência)  
           (1) 

Sist. da linha com 
mola elíptica, com 
2 reser. de adubo 
e 2 reser. de 
semente    
                        
            (2) 

Sist. da linha com 
mec. de barra com 
mola helicoidal, 
com 2 reser. de 
adubo e 1 reser. 
de semente  
             (5) 

Sist. da linha com 
mec. de barra com 
mola helicoidal, 
com 2 reser. de 
adubo e 2 reser. 
de semente    
             (6) 

Ter regulagem entre 
linhas 

4 
0 

0 0 -1 -4 -1 -4 

Ter funcionamento 
confiável 

3 
0 

+1 +3 0 0 +1 +3 

Ter baixa demanda de 
potência 

3 
0 

0 0 +1 +3 +1 +3 

Ter baixo custo de 
produção 

2 
0 

-1 -2 0 0 -2 -4 

Ser de fácil regulagem 2 
0 

-1 -2 0 0 -1 -2 

Ter baixa manutenção 2 
0 

-1 -2 -1 -2 -2 -2 

Usar material de fácil 
aquisição 

1 
0 

+1 +1 +1 +1 +2 +2 

Ter leiaute simples 1 
0 

-1 -1 -1 -1 -2 -2 

Ter peças de reposição 1 
0 

+1 +1 +1 +1 +2 +2 

Ter projeto simples 1 
0 

-1 -1 0 0 -1 -1 

Total 0 -3 -2 -7 
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Reservatório de 

adubo

Reservatório de 

sementes

Sulcadores 

rotativos Plataforma para 

transporte do 

operador

Roda de 

acionamento

Chassi

Sistema de linha 

com mola

Sulcadores 

de discos
Rodas 

compactadoras

 

Figura 47 – Representação da concepção escolhida. 
 

 

 

4.12 Fase do projeto detalhado  

 

4.12.1 Fase de detalhamento 

 

A fase do projeto detalhado dá sequência à metodologia proposta por 

Rozenfeld et al. (2006), que tem como objetivo desenvolver e finalizar as 

especificações do projeto para, após, ser realizada a fabricação dos elementos 

construtivos, conforme Figura 48. 
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Vista superior
Vista principal

Vista isométrica
 

 

 

Figura 48 – Representação da concepção escolhida. 
 

Nessa etapa, são integrados os sistemas, subsistemas e componentes 

(SSC´s) até o produto final, de forma a atender aos requisitos de projeto. Na Figura 

49, são apresentadas as terminologias dos SSC’s para o projeto da 

semeadora/adubadora. 
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Suporte dos 

mecanismos

Mecanismo de 

acionamento

Armazenamen

to e dosagem

Transporte e 

operação

Linha de 

semeadura

Sistema 

sulcador

Mecanismo de 

regulagem

Sistema Subsistema Componentes
Detalhamento 

de forma

- Chassi

Semeadora

- Transmissão

- Torque aos 

mecanismos    

dosadores

- Roda de acionamento

- Conj. roda dentada

- Corrente 

- Balança

- Mola

- Esticadores

- Armazenar sementes

- Dosar sementes

- Armazenar adubo

- Dosar adubo

- Condução de adubo e 

semente

- Reservatório de semente

- Reservatório de adubo

- Dosador de dupla saída

- Dosador de adubo

- Tubo condutor

- Transportar o operador

- Manobrar a máquina

- Roda e pneu

- Plataforma para 

transporte

- Sistema de acionamento

- Acionar dosadores

- Regulagem de 

profundidade

- Regulagem de 

espaçamento

- Articular

- Retenção de solo

- Suporte

- Disco duplo

- Rodas limitadoras

- Defletores de metal e 

borracha

- Pinos de regulagem

- Mola elíptica

- Abrir o sulco

- Rotores 

- Enxadas rotativa

- Eixo (elemento do trator)

- Sementes por metro linear

- Volume de adubo por 

hectare

- Disco horizontal

- Rosca sem-fim

- transmissão por roda 

dentada

 

Figura 49 – Fluxograma das terminologias dos SSC’s. 
 

 

4.12.2 Dimensionamento de mecanismos e componentes 

 

A tarefa de criar e detalhar SSC’s inicia-se com a determinação dos itens e 

características críticos para atender os requisitos da máquina. Nesta etapa do 
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trabalho, foi realizada uma reunião com os membros da equipe de projeto para que 

esses fossem estabelecidos. Assim, após definir o leiaute da semeadora adubadora 

na fase do projeto conceitual, foi realizada uma pesquisa de mercado para a seleção 

do perfil e do material para o dimensionamento do chassi.   

Dentre os materiais encontrados, os aços SAE 1010 e SAE 1020 foram os 

que obtiveram maior facilidade de aquisição no mercado. Com isso, foi feito o 

desenho computacional do chassi por meio do software “Solidworks Simulation”, no 

qual se executaram os cálculos para a determinação dos perfis mais adequados em 

função dos esforços sobre o chassi. Nesse estudo, foram avaliados forças e 

carregamentos a que o chassi seria submetido, em trabalho de campo sob diferentes 

cargas como pesos do reservatório e dosador de adubo e do reservatório e dosador de 

sementes. Como uma das necessidades dos clientes era o transporte do operador, foi 

necessário determinar a posição e o peso médio do produtor para realizar os cálculos 

de esforços. A Figura 50 representa o estudo da tensão sobre o chassi. 

 

Figura 50 – Estudo da tensão chassi para o aço SAE 1010. 
 

O sistema de abertura de solo e o sistema de sustentação da linha já foram 

devidamente testados e verificados na fase de projeto conceitual.  

A definição do leiaute do sistema de transmissão de torque para os 

dosadores de semente e adubo da máquina iniciaram-se com a definição das 

culturas (milho e feijão), densidade de plantas por hectare e a regulagem do fluxo de 

fertilizante utilizado pelos agricultores de base familiar. Para isso, foi realizado um 

estudo da relação de transmissão, como forma de guiar a definição dos parâmetros de 
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dosagem. A tabela 29 apresenta uma serie de opções de regulagens, nas quais se 

pode determinar o número de plantas por metro linear, o espaçamento entre linhas e 

as densidades usuais de plantas.ha-1.  

O número de furos do disco horizontal para cultura do milho foi de 50 e de 90 

para a cultura do feijão. Esta determinação foi realizada de acordo com o perímetro da 

roda de acionamento e a transmissão dos dosadores de adubo e sementes.  

Tabela 29 – Conjunto de regulagens para as populações de milho e feijão 

Cultura Milho 

Disco Z1 Z2 Z3 Z4 

Número de 
plantas por 

metro 

População (Plantas. ha-1) 
Espaçamento de 0,8 m 

População (Plantas. ha-1) 
Espaçamento de 0,45 m 

50 17 40 14 28 4,1 51.766 103.532 

50 17 40 15 28 4,4 55.464 110.927 

50 17 40 14 24 4,8 60.394 120.787 

50 17 40 15 23 5,4 67.521 135.042 

50 17 40 16 23 5,8 72.022 144.045 

50 17 40 17 23 6,1 76.524 153.047 

Cultura Feijão 

Disco Z1 Z2 Z3 Z4 

Número de 
plantas por 

metro 

População (Plantas. ha-1) 
Espaçamento de 0,8 m 

População (Plantas. ha-1) 
Espaçamento de 0,45 m 

50 17 40 17 23 6,1 76.524 153.047 

50 17 40 17 20 7,0 88.002 176.004 

50 17 40 17 17 8,3 103.532 207.064 

50 17 40 17 15 9,4 117.336 234.673 

50 17 40 17 14 10,1 125.717 251.435 

50 17 40 21 15 11,6 144.945 289.890 

50 17 40 23 15 12,7 158.749 317.498 

90 17 40 14 28 7,5 931.790 186.358 

90 17 40 14 25 8,3 1043.60 208.721 

90 17 40 15 24 9,3 1164.74 232.947 

90 17 40 14 19 11,0 1373.16 274.632 

90 17 40 14 17 12,3 1534.71 306.942 

90 17 40 14 14 14,9 1863.58 372.715 

90 17 40 14 15 13,9 1739.34 347.868 

 

Nos dosadores de adubo, a ação ocorre pela gravidade e a vazão de saída 

depende do passo do helicoide e também da relação de transmissão selecionada. 

Alguns dosadores de fluxo contínuo (ou transbordo) apresentam saída com 

característica “pulsante”, ou seja, mesmo que a máquina esteja na velocidade de 

operação constante, a vazão ocorre de maneira intermitente. A fim de minimizar 
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esse problema, os dosadores utilizados nesse projeto apresentam uma comporta 

diagonal na saída do dosador, gerando um volume de saída constante. 

 A tabela 30 apresenta um conjunto de regulagens para os diferentes 

volumes de aplicação por hectare. 

Tabela 30 – Conjunto de regulagens para o volume de adubo necessário. 
 

Adubo 

Espaçamento 0,45 m P2-73-G 

Z1 Z2 Z3 Z4 kg.ha-1 

17 40 14 19 201,96 

17 40 14 17 225,72 

17 40 17 19 245,24 

17 40 19 19 274,09 

17 40 19 17 306,34 

Espaçamento 0,8 m P2-55-G 

Z1 Z2 Z3 Z4 kg.ha-1 

17 40 28 19 203,81 

17 40 28 18 215,13 

17 40 28 17 227,79 

17 40 28 16 242,02 

17 40 28 15 258,16 

17 40 28 14 276,60 

 

4.13 Fase de aquisição e fabricação 

 

4.13.1 Busca por componentes e materiais padronizados 

Seguindo a metodologia de Rozenfeld et al. (2006) e a fim de contemplar os 

requisitos dos clientes e sua classificação segundo as fases do ciclo de vida do 

produto, foram elaboradas uma lista de elementos para utilizar na montagem da 

máquina e outra contendo os mecanismos fabricados ou otimizados, adequando-se 

ao projeto.  

Nessa etapa, foi realizada a pesquisa de mercado para relacionar os itens a 

serem adquiridos. Os itens relacionados para a aquisição passaram por análise dos 

membros da equipe, sendo decidida a compra de todos os elementos padronizados 

ou que de alguma forma pudessem ser adaptados aos mecanismos. Os critérios 

para estabelecer a seleção dos materiais foram: 
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Dimensão; 

Forma; 

Peso (massa); 

Resistência mecânica; 

Resistência ao desgaste; 

Facilidade de fabricação; 

Requisitos de durabilidade; 

Disponibilidade do material; 

Custo; 

Existência de especificações. 

 Dessa forma, foram separados os mecanismos que seriam fabricados e os 

que seriam adquiridos, conforme o Quadro 18. 

Quadro 18 – Lista de materiais a serem adquiridos e usinados. 

Peças de fabricação 

N° Especificações Unidades Quantidades 
1 Conjunto chassi   

1.1 Interface rotativa Peça 1 

1.2 Longarina U40x75 dir curta  Peça 1 

1.3 Longarina U40x75 esq curta Peça 1 

1.4 Longarina U40x75 dir longa Peça 1 

1.5 Longarina U40x75 esq longa Peça 1 

1.6 Cantoneira 2,5”x2,5”x 3/16” Peça 2 

1.7 Tubo para articulação da suspensão Peça 1 

1.8 Base dos reservatórios de adubo Peça 2 

1.9 Tubo suporte roda guia Peça 1 

1.10 Tampa acabamento chassi Peça 1 

1.11 Suporte estaqueador corrente Peça 4 

1.12 Apoio haste de suspensão Peça 1 

2 Conjunto sulcador rotativo  

2.1 Eixo sulcador rotativo Peça 2 

2.2 Rotor sulcador Peça 2 

2.3 Trava do rotor sulcador Peça 2 

2.4 Enxada X esquerda  Peça 6 

2.5 Enxada X direita  Peça 6 

3 Conjunto Linha de semeadura  

3.1 Suporte linha semeadura superior Peça 2 

3.2 Suporte linha semeadura inferior Peça 2 

3.3 Articulação linha semeadura Peça 2 

3.4 Defletor de solo Peça 2 

3.5 Aba defletora Peça 4 

3.6 Chapa de fixação aba  Peça 4 

3.7 Suporte disco duplo Peça 2 

3.8 Suporte roda compactadora Peça 2 

3.9 Haste roda compactadora Peça 2 

3.10 Eixo roda compactadora Peça 2 

3.11 Pino articulação lateral Peça 2 
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Continuação do quadro anterior 

3.12 Pino articulação mola Peça 2 

3.13 Pino trava mola Peça 4 

3.14 Pino regulagem de profundidade Peça 2 

4 Conjunto dos Reservatórios de Adubo   

4.1 Reservatório Adubo Peça 2 

4.2 Tampa reservatório Peça 2 

4.3 Tubo condutor Peça 2 

4.4 Curva tubo Condutor Peça 2 

5 Conjunto do reservatório de semente  

5.1 Reservatório semente Peça 1 

5.2 Tampa reservatório Peça 1 

5.3 Chapa fixação dosador Peça 1 

5.4 Tubo condutor de semente Peça 2 

6 Conjunto transmissão  

6.1 Balança de suspensão da roda de 
acionamento 

Peça 1 

6.2 Roda de acionamento Peça 1 

6.3 Eixo roda acionamento sextavado 22mm Peça 1 

6.4 Eixo central transmissão sextavado 22mm Peça 1 

6.5 Eixo dosador semente sextavado 22mm Peça 1 

6.6 Buchas Nylon dos eixos  Peça 6 

6.7 Haste suspensão Peça 1 

6.8 Haste esticadora corrente adubo Peça 1 

6.9 Haste esticadora corrente semente Peça 1 

6.10 Roletes e esticadora corrente Peça 2 

6.11 Arruela  Peça 4 

7 Conjunto roda guia   

7.1 Suporte roda e estribo Peça 1 

7.2 Eixo roda guia Peça 1 

7.3 Arruela batente de altura Peça 1 

7.4 Trava de levante da semeadoura Peça 1 

Peças adquiridas 

N° Especificações Marca Unidades Quantidade 
1 Conjunto chassi  

 -  - - 

2 Conjunto sulcador rotativo  

2.1 Chaveta  Tobatta Peça 2 

2.2 Parafuso de trava dos eixos  Tobatta Peça 2 

2.3 Arruela de trava do eixo  Tobatta Peça 2 

3 Conjunto Linha de semeadura  

3.1 Conjunto disco duplo  Semeato Peça 2 

3.2 Rodas compactadoras s/marca Peça 4 

3.3 Batente de borracha s/marca Peça 4 

3.4 Mola quarto-elíptica Mercedes Peça 2 

4 Conjunto dos reservatórios adubo   

4.1 Conj. dosador de adubo “Planterra” Planterra Peça 2 

4.2 Braçadeira 2” Metaltec Peça 2 

4.3 Dobradiça  Metaltec Peça 4 

5 Conjunto dos reservatórios Semente  

5.1 Conjunto dosador de semente  Imasa Peça 1 

6 Conjunto transmissão  

6.1 Eixo seção quadrada 16 X 16 mm Semeato Peça 1 

6.2 Mola suspensão Semeato Peça 1 

6.3 Rodas dentadas  Semeato Peça 27 

6.4 Eixo seção sextavado 22mm Semeato Peça  

6.5 14  Semeato Peça 3 
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Continuação do quadro anterior 

6.6 15  Semeato Peça 1 

6.7 16 Semeato Peça 1 

6.8 17 Semeato Peça 4 

6.9 19 Semeato Peça 2 

6.10 20 Semeato Peça 1 

6.11 21 Semeato Peça 1 

6.12 23 Semeato Peça 1 

6.13 24 Semeato Peça 1 

6.14 28 Semeato Peça 2 

6.15 40 Semeato Peça 1 

6.16 Eixo seção quadrada 16X16 Semeato Peça 1 

6.17 14 Semeato Peça 1 

6.18 15 Semeato peça 1 

6.19 16 Semeato peça 1 

6.20 17 Semeato peça 1 

6.21 18 Semeato peça 1 

6.22 19 Semeato peça 1 

6.23 Mola estaqueador de corrente S/marca peça 2 

6.24 Corrente asa 40  TCC peça 2m 

6.25 Freno 2mm diâmetro S/marca peça 9 

6.26 Freno 3mm diâmetro S/marca peça 12 

6.27 Freno 4mm diâmetro S/marca peça 16 

6,28 Batente haste suspensão S/marca peça 1 

7 Conjunto roda guia   

7.1 Rodado com pneu 3.00 x 8 Pneu Disma peça 1 

7.2 Mola trava de levante  Semeato peça 1 

8 Conjunto chassi  

8.1 M10 x 40mm allen S/marca peça 6 

9 Conjunto sulcador rotativo  

9.1 7/16” x 30mm Green Horse peça 24 

9.2 7/16” x 25mm trava sulcador Green Horse peça 4 

10 Conjunto Linha de semeadura  

10.1 5/16” x 20mm  c/ porca S/marca peça 4 

10.2 5/16” x 30mm  c/ porca  S/marca peça 4 

10.3 3/8” x 30mm c/ porca S/marca peça 4 

10.4 1/4" x 15mm c/ porca S/marca peça 12 

10.5 7/16” x 45mm c/ porca S/marca peça 4 

10.6 7/16” x 25mm c/ porca S/marca peça 4 

10.7 Porca M12  S/marca peça 4 

11 Conjunto dos reservatórios adubo  

11.1 3/8” x 25mm c/ porca S/marca peça 8 

12 Conjunto dos reservatórios semente  

12.1 M10 x 110mm c/porca S/marca peça 8 

13 Conjunto transmissão  

13.1 5/16” x 25mm c/ porca S/marca peça 1 

13.2 1/2” x 25mm trava roda acionamento S/marca peça 1 

14 Conjunto roda guia   

14.1 M12 x 40mm S/marca peça 1 

 Total  82 
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4.14 Fase de otimização 

4.14.1 Seleção por processos usuais de fabricação 

Após ter sido concluída a etapa de seleção dos materiais e componentes 

mecânicos, foram decididos os processos de fabricação, inter-relacionados de forma 

simples. 

Os processos que foram envolvidos na construção dos mecanismos da 

máquina foram: 

Usinagem; 

Dobramento; 

Furação; 

Soldagem; 

Corte.  

 

4.14.2 Fabricação e montagem 

O planejamento do processo de fabricação e montagem ocorre 

paralelamente, podendo exigir uma mudança nas especificações dos componentes. 

Nessa fase, também, realizaram-se testes com os mecanismos do protótipo para 

verificar a funcionalidade e diagnosticar alterações ocorridas por falhas que venham 

a surgir. 

As atividades de construção do protótipo teve início na Metalúrgica IOST, 

onde foram realizados os processos de cortes das peças que compõe o suporte da 

roda, reservatórios de sementes, roda de acionamento, sistema de articulação de 

linha, defletores de solo e suporte de reservatórios. Logo após, esse material foi 

encaminhado para o Curso de Eletromecânica do Instituto Federal Sul-Rio-

grandense/Campus Pelotas, dando sequência aos processos de corte, soldagem e 

furação dos elementos.  Terminada essa etapa, a máquina foi encaminhada para o 

Departamento de Engenharia Rural da Universidade Federal de Pelotas, onde se 

iniciou o processo de montagem e regulagem da semeadora. 

Na construção do chassi, foi utilizada longarina U40x75, em aço SAE 1010. 

Para sua confecção, foram realizados os processos de corte, solda, furação e 

dobramento. A união dos perfis ocorreu através do processo de solda. Nessa etapa, 

também foram soldados ao chassi, os suportes do reservatório de sementes e o 
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suporte da plataforma de transporte do operador. A Figura 51 apresenta o chassi 

montado com os suportes.   

 

Figura 51 – Chassi montado e sistema de transporte 
 

A Figura 52 apresenta o suporte junto com a roda de acionamento.  Nessa 

fase foram realizados os processos de corte, solda e usinagem (usinagem das 

buchas de nylon para o sistema de balança da roda de acionamento).  

 

Figura 52 – Chassi montado com a roda de acionamento 
 
O processo de fabricação dos reservatórios de adubo foi realizado na 

Metalúrgica IOST, confeccionado em chapa de aço SAE 1010 de 3 mm. Os 

processos para a manufatura desse elemento foram: corte, furação, dobramento e 

soldagem. Sua produção envolveu também o processo de pintura com tinta “epóxi”. 

Esse procedimento foi realizado para minimizar os efeitos de corrosão do aço em 

contato com o adubo. O reservatório de sementes foi confeccionado em chapa de 

aço SAE 1010 de 2 mm. Para obter o perfil cilíndrico, foi utilizado o processo de 
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calandragem. Após a obtenção da forma, o reservatório foi rebitado. A Figura 53 

apresenta o reservatório de adubo e o reservatório de sementes. 

 

Figura 53 – Reservatórios de adubo e sementes. 
 

O sistema de controle da profundidade de sementes foi confeccionado com 

tubo quadrado, de aço SAE 1010, de 4 mm.  Esse sistema foi fixado no suporte dos 

discos desencontrados (elementos adquiridos no depósito da Universidade Federal 

de Pelotas). Os processos envolvidos para a construção foram: solda, corte, furação 

e usinagem. 

 Devido à falta de rodas específicas para o fechamento dos sulcos, foram 

utilizadas rodas de cortador de grama, de borracha maciça, disponibilizadas no 

mercado. Conforme é apresentado na Figura 54. 

 

Figura 54 – Roda de controle de profundidade da semente. 
 

O sistema de transporte e operação foi desenvolvido conforme as 

necessidades dos clientes vistos na fase do processo informacional e conceitual, 

sendo produzido com um tubo cilíndrico e chapas de aço SAE 1010. Ele foi fixado 
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em uma das extremidades do chassi, por meio de um tubo de diâmetro maior, 

também de aço. Esse mecanismo é composto por um sistema deslizante que serve 

tanto para o transporte do operador como para a operação. Para a construção desse 

mecanismo, foram empregados os processos de corte, solda, furação e usinagem e 

uma roda pneumática de “carrinho de mão”, disponível no comércio, foi agregada, 

como mostra a Figura 55. 

 

Figura 55 – Roda de transporte e operação 
 

O sistema de apoio para a linha de semeadura foi ensaiado na fase do 

projeto conceitual. O desenvolvimento desse mecanismo, nessa fase, iniciou com a 

construção dos suportes das linhas, o emprego da mola elíptica (MB-452), defletores 

de solo e o suporte para os mecanismos de deposição de sementes. Para adaptar a 

mola ao mecanismo, foi necessário aplicar o processo de calandragem, a fim de 

atender as especificações de projeto. O suporte foi confeccionado com chapas de 

aço SAE 1010. Seu mecanismo tem a função de regular a altura e a pressão sobre 

os discos sulcadores de sementes. Para a construção desses mecanismos, foram 

empregados os processos de corte, solda, furação e usinagem como mostra a 

Figura 56. 
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Figura 56 – Sistema da linha de semeadura. 
 

O mecanismo de acionamento dos dosadores foi desenvolvido com um 

conjunto de rodas dentadas (modelos comerciais Semeato). Para o desenvolvimento 

desse mecanismo, foram estabelecidas, por meio de equações, as relações de 

transmissão. Nesse momento, foram selecionados os eixos (seção quadrada e 

sextavada) para a conexão das rodas dentadas. A roda de acionamento foi 

confeccionada em aço SAE 1010, com travas para minimizar o deslizamento. Nessa 

etapa, também foram confeccionados buchas de náilon e os esticadores de 

correntes, conforme a Figura 57. Para sua construção foram empregados os 

processos de corte, solda, furação e usinagem. 

 

Figura 57 – Sistema de transmissão de movimento e torque. 
 

O sistema sulcador foi ensaiado na fase do projeto conceitual, na etapa da 

busca por soluções alternativas. O desenvolvimento desse mecanismo, nessa fase, 

iniciou com a construção dos rotores, para o suporte das enxadas sulcadoras, em 

aço SAE 1010 de 10 mm. Esse sistema apresenta um mecanismo de travamento e 
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regulagem de linha. Utilizando a cadeia cinemática do trator, foi confeccionado um 

tubo cilíndrico em substituição ao eixo original da enxada rotativa. A Figura 58 

apresenta o sistema sulcador com as enxadas sulcadoras. 

 

Figura 58 – Sistema sulcador. 
 

4.15 Teste e avaliação do protótipo 

 

4.15.1 Teste preliminar e final do protótipo 

Com o propósito de avaliar o desempenho do protótipo, antes de iniciar os 

ensaios de campo, foram realizados testes preliminares.  Foram verificados os 

mecanismos e suas funções, em condições de trabalho, e possíveis interferências 

espaciais decorrentes de erros de projeto ou de fabricação que pudessem impedir o 

processo de semeadura e adubação da máquina.  

Dessa forma, foi elaborada uma lista dos sistemas e subsistemas da 

máquina para que pudessem ser registrados os pareceres da equipe de trabalho. 

Inicialmente, a máquina foi preparada para a semeadura de milho, com 

espaçamento entre linhas de 80 cm, com disco dosador de 50 orifícios, regulada 

para depositar cinco sementes por metro linear, sendo transportada para uma área 

adjacente a dos ensaios, onde foram realizadas quatro passagens de 10 m. A Figura 

59 apresenta a máquina no campo. 
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Figura 59 – Teste preliminar da máquina. 
 

Nesse teste foram detectados alguns problemas que geraram a necessidade 

de alterações no projeto de determinados componentes.  

Lista de verificação dos problemas constatados: 

   Problema no tubo condutor de sementes – nos testes realizados no 

laboratório, a semente saiu do dosador e percorreu o interior do tubo condutor sem 

nenhum problema. Já, nos testes de campo, as sementes ficaram paradas no 

interior do tubo condutor. Devido à movimentação das linhas de semeadura, em 

função do relevo, gerar uma amplitude vertical maior que a prevista, observou-se um 

aumento do ângulo do tubo condutor. A solução para este problema foi a elevação 

do dosador de sementes, troca dos tubos condutores e a alteração da posição de 

entrada do tubo condutor no sistema dos discos desencontrados. A Figura 60 

apresenta o acúmulo de sementes no sulco. 

     Problema nas rodas compactadoras e no limitador de profundidade - 

conforme a máquina trabalhava, o sistema desconectava-se devido à pressão que o 

solo exercia, sendo necessário aumentar o reforço do sistema de regulagem. Outro 

problema identificado foi no dimensionamento da roda, que apresentou o diâmetro 

insuficiente para exercer a função. A Figura 61 mostra o momento em que o sistema 

apresenta o problema, com o solo acumulando sobre as rodas. 

    Necessidade da utilização de lastro na frente do trator para os momentos 

de manobra. No entanto, não foi acrescentado o lastro para os ensaios, devido a 

este fator não representar problemas na execução da tarefa de semear.  
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Figura 60 – Acúmulo de sementes no sulco. 
 

 

Figura 61 – Problemas nas rodas compactadoras. 
 

4.16 Ensaio final do protótipo 

 

4.16.1 Caracterização do solo 

Quanto à textura, o solo foi caracterizado como franco arenoso: areia 

(63,2 kg.kg-1), silte (20,8 kg.kg-1) e argila (16,1 kg.kg-1).  

A densidade do solo na camada superficial era de 1,9 g.cm-3 e umidade 

gravimétrica de 0,13 kg.kg-1 (camada entre 0,0 e 120 mm).  

Os dados referentes às características físicas do solo da área do experimento 

e as respectivas análises estatísticas são apresentados na Tabela 31 e os de 

cobertura vegetal na Tabela 32 e ainda no Quadro 19. 
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Tabela 31 - Dados médios de textura, índice de cone e teor de água da camada de solo 
presente na área do experimento. 

Bloco 
Milho 

Textura (kg.kg-1) Índice de Cone (kPa) Teor de água 0-150 
mm (kg.kg-1) Areia Silte Argila 0-60 mm 60-120 mm 

1 77,1 12,2 10,6 153,2 a 1.267,7    0,146 

2 75,5 14,8 9,8 173,3 a 890,3   0,118 

3 76,6 13,9  9,6 126,4 a 838,6   0,140 

4 76,2 11,5  12,2 186,7 a 925,7   0,147 

Média      0,138 

 

Tabela 32 - Dados médios de textura, índice de cone e teor de água da camada de solo 
presente na área do experimento. 

Bloco 
Feijão 

Textura (kg.kg-1) Índice de Cone (kPa) Teor de água 0-150 
mm (kg.kg-1) Areia Silte Argila 0-60 mm 60-120 mm 

1 77,1 12,2 10,6 143,2  948,5    0,160 

2 75,5 14,8 9,8 173,3  790,3   0,138 

3 76,6 13,9  9,6 166,3  938,6   0,128 

4 76,2 11,5  12,2 186,4  835,2   0,127 

Média      0,139 

 

Quadro 19 - Dados médios de massa da cobertura vegetal seca e espécies vegetais 
presentes na área de cada bloco do experimento. 

Massa 
seca 

(kg.ha-1) 

Espécies em porcentagem (%) 

Capim 
Papuã              

Brachiaria 
plantaginea  

Grama-
seda              

Cynodon 
dactylon   

Corda-de-
viola 

Ipomoea 
spp. 

Capim milhã       
Digitaria 

sanguinalis  
Outras 

Bloco Feijão 

40% 15% 2% 35% 8% 

1 1.100 

2 1.580 

3 3.800 

4 3.420 

Bloco Milho 

1 3.100 

2 2.600 

3 3.220 

4 2.360 
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4.16.2 Deslizamento da roda de acionamento 

 

Quando a semeadora é deslocada, o movimento obtido pela rotação da roda 

é transmitido aos dosadores e, assim, é liberado um determinado volume de adubo 

e uma determinada quantidade de sementes dos dosadores. No momento em que o 

sistema desliza, os dosadores de sementes e adubos não são acionados, causando 

falhas no processo.  

A determinação do deslizamento da roda de acionamento foi realizada 

através da distância percorrida ao longo dos 15 m em operação e relacionada com a 

distância percorrida pela roda nas mesmas condições de superfície usadas no 

ensaio, estando a máquina com o sistema sulcador desativado. 

Dessa forma, verificou-se que a roda de acionamento da semeadora-

adubadora teve o mesmo comportamento estatístico entre as culturas do milho e do 

feijão. O índice encontrado de deslizamento foi de 2,3 e 4,0%, com a média de 

2,7%, para velocidade de deslocamento de 3.2 km.h-1. 

 

4.16.3 Patinamento das rodas motoras do trator 

 

Os resultados do patinamento estão apresentados na Tabela 33 para a 

cultura do milho e na Tabela 34 para a cultura do feijão, com as médias do 

patinamento em percentuais. 

Tabela 33  – Resultados do patinamento das rodas motoras na cultura do milho. 

Ensaio (milho) 
Distância 

teórica  
Distância 

real 
Diferença Patinamento 

 
(m) (m) (m) % 

1 15 15,2 -0,2          -1,3 

2 15 14,4  0,6 4,0 

3 15 15.0 0 0,0 

4 15 14,8  0,2 1,4 
M (Média) 14,8    0,15 1,0 

 (desvio padrão) 0,4  0,3 2,3 

CV (%) (coeficiente de variação) 2,7    227,7 221,4 
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Tabela 34 – Resultados do patinamento das rodas motoras na cultura do feijão. 

Ensaio (feijão) 
Distância 
teórica  

Distância 
real 

Diferença Patinamento 

  (m) (m) (m) % 

1 15 15 0 0 

2 15 14,5 0,5 3,4 

3 15 15.3 -0,3 -2 

4 15 15 0 0 

M (Média) 14,8 0,1 0,7 

 (desvio padrão) 0,3 0,3 2,9 

CV (%) (coeficiente de variação) 1,9 663,3 398,1 

 

No entanto, Schlosser (2006), afirma que as pesquisas apontam perdas de 

energia entre 20 e 55% nos elementos de tração (interface pneu-solo), 

principalmente em tratores de baixa potência. No entanto, o desempenho do 

conjunto trator-implemento, nesse ensaio, apresentou valores de patinamento 

abaixo, ainda em determinadas parcelas foram identificados valores negativos. Este 

fato pode estar relacionado ao sentido do movimento dos sulcadores rotativos que 

apresentam um movimento cicloidal, no mesmo sentido do deslocamento da 

máquina, proporcionando uma força extra para o trator. 

 

4.16.4 Análise da cobertura das sementes e fechamento do sulco e vazão de 

adubo 

 

Para esse experimento, foram selecionadas oito parcelas, quatro para a 

cultura do milho e quatro para a cultura do feijão. 

A análise foi realizada ao longo dos 15 m de cada parcela, por meio da 

contagem de sementes que ficaram expostas sobre o solo, após a passagem da 

máquina. A Tabela 35 apresenta os resultados da contagem. 

Inicialmente, a máquina foi preparada para a semeadura de milho, com a 

regulagem de 4,8 sementes por metro linear, que correspondeu a 72 sementes por 

parcela. Para a cultura do feijão, a semeadora foi regulada para 10.1 sementes por 

metro linear, ou seja, 151 sementes por parcela. A Tabela 35 apresenta os dados 

obtidos nas parcelas cultivadas com milho e a Tabela 36 apresenta os dados obtidos 

na cultura do feijão.  
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Tabela 35  – Número de semente descobertas. 

Parcelas 
Grãos de 

milho 15 m 

Número de sementes 
por linha (teórica) 

Número de sementes 
sobre o solo 

Índice de cobertura 
das sementes (%) 

1 72 2 97,2 

2 72 0 100,0 

3 72 2 97,2 

4 72 1 98,6 

M (Média) 1,2 98,2 

 (desvio padrão) 0,9 1,3 

CV (%) (Coeficiente de variação) 76,6 1,3 

 

Tabela 36 – número de semente descobertas. 

Parcelas 
Grãos de 

feijão 15 m 

Número de sementes 
por linha (teórica) 

Número de sementes 
sobre o solo 

Índice de cobertura 
das sementes (%) 

1 151 0 100,0 

2 151 1 99,3 

3 151 3 98,0 

4 151 5* 96.7 

M (Média) 1,3 99,1 

 (desvio padrão) 1,5 1,0 

CV (%) (coeficiente de variação) 114,6 1,0 
*Houve vazamento de sementes entre o reservatório e o dosador na parcela 4. 

 

Com base nos resultados obtidos nas tabelas, verificou-se que a cobertura 

das sementes, tanto para a cultura do milho como para a do feijão, pode ser 

considerada satisfatória. 

Para avaliar a quantidade de adubo depositado durante o ensaio, foram 

realizados testes preliminares com a semeadora adubadora. Inicialmente, foi 

determinada a marcação de uma área com o comprimento de 10 m. Com os 

dosadores do tipo transbordo (mecanismo do tipo helicoidal) instalados na máquina, 

foram selecionados os grupos de rodas dentadas. Nesse momento, foram colocados 

sacos plásticos na saída de cada um dos dosadores para a coleta do volume 

ensaiado.   

Utilizando a rotação e marcha de trabalho pré-determinada, foram realizadas 

quatro passagem pela área, sendo que, para cada passagem, o volume do saco era 

coletado e pesado. Utilizando-se uma regra de três simples, obteve-se a quantidade 

de adubo necessário por hectare. 
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4.16.5 Regularidade da distribuição em profundidade das sementes 

 

Na Tabela 37, estão apresentados os resultados das medições dos grãos de 

milho. Verificou-se que não houve diferença estatística entre as médias de 

profundidade entre as linhas pelo teste t ao nível de 5% de probabilidade. A média 

geral de profundidade de deposição de sementes de milho foi de 5,4 cm com um 

coeficiente de variação de 29,8%. 

Tabela 37 – Profundidade para a semeadura do milho e a respectiva distância entre 
sementes. 

  Parcela 3 Parcela 5 Parcela 10 Parcela 14 

  
Prof. 
(cm) 

Dist. 
(cm) 

Prof. 
(cm) 

Dist. 
(cm) 

Prof. 
(cm) 

Dist. 
(cm) 

Prof. 
(cm) 

Dist. 
(cm) 

Linha Direita 7,0 25,0 5,5 17,0 6,9 1,6 4,3 13,0 

6,5 21,0 8,8 15,0 5,8 44,0 3,5 35,0 

4,5 38,0 5,4 52,0 6,6 15,0 4,8 76,0 

7,0 30,0 5,1 39,5 6,8 28,0 6,4 25,0 

6,0 9,0 4,4 13,7 6,9 22,0 7,1 114,0 

7,5 20,0 3,6 29,5 4,8 55,0 5,7 27,0 

6,5 20,0 2,9 20,6 3,9 46,0 7,6 19,0 

Linha Esquerda 7,0 40,0 3,0 182,0 6,4 47,5 6,4 13,5 

8,0 4,0 6,4 47,5 3,6 30,0 7,5 30,0 

8,0 18,0 3,6 77,5 4,6 26,5 6,5 104,0 

5,5 33,0 6,0 144,0 5,7 19,0 4,9 29,0 

3,0 40,0 4,6 104,0 6,0 21,0 6,4 20,0 

2,0 28,0 5,7 123,0 3,0 38,0 5,5 19,0 
Média 6,0 25,1 5,0 66,6 5,5 27,2 5,9 40,3 

Dp (desvio padrão) 1,8 11,2 1,6 55,3 1,3 16,1 1,2 34,4 

CV (%)(coeficiente de variação) 30,7 45,0 32,2 83,1 24,6 59,2 21,2 85,3 
 

 

Na Tabela 38, estão apresentados os resultados das medições dos grãos de 

feijão. Da mesma forma que ocorreu com a cultura do milho, não houve diferença 

significativa pelo teste t ao nível de 5% de probabilidade entre as médias de 

profundidade de deposição de sementes de feijão nas linhas esquerda e direita. A 

média geral de profundidade foi de 4,0 cm com um coeficiente de variação de 

30,2%. 
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Tabela 38 – Profundidade para a semeadura do feijão com as respectivas distâncias 
entre sementes. 

  Parcela 3 Parcela 6 Parcela 11 Parcela 14 

  
Prof. 
(cm) 

Dist. 
(cm) 

Prof. 
(cm) 

Dist. 
(cm) 

Prof. 
(cm) 

Dist. 
(cm) 

Prof. 
(cm) 

Dist. 
(cm) 

Linha Direita 

3,0 15,0 2,5 7,0 4,9 4,6 4,3 13,0 
4,5 11,0 3,8 5,0 5,8 4,4 3,5 15,0 
4,5 8,0 5,4 5,0 2,6 15,0 4,8   6,0 
5,0 10,0 5,1 9,5 3,8 18,0 6,4   5,0 
5,0 11,0 4,4 13,7 5,9 22,0 2,0  14,0 
4,5 20,0 3,6 19,5 4,8 15,0 5,7    7,0 
4,5 6,0 2,9 14,6 3,9 6,0 7,6    9,0 
3,0 8,0 3,0 13,0 2,6 6,0 3,5  10,0 
3,2 12,0 2,5 12,0 2,3 17,0 5,0  14,0 
4,0 11,0 2,3 11,0 2,5 7,5 5,0 10,0 
4,5 14,0 3,0 11,5 3,8 10,0 4,0  17,0 
2,9 6,0 2,9 13,0 4,0 13,0 7,0    7,5 
3,8 7,0 3,0 13,5 3,7 11,0 5,5   10,0 
3,0 15,0 2,6 22,0 2,3 12,0 5,2   13,0 
3,2 2,0 2,9 21,0 2,5 11,0 4,5   11,0 
4,0 16,0 2,8 17,0 3,8 14,0 5,0 11,0 

Linha Esquerda 

4,0 16,0 2,8 7,0 3,8 14,0 5,0 11,0 
4,5 9,0 2,9 12,5 2,5 11,0 5,0 13,0 
4,0 11,0 2,3 11,0 2,5 7,5 5,0 10,0 
4,5 14,0 3,0 11,5 3,8 10,0 4,0 17,0 
3,0 4,0 4,6 10,0 6,0 12,0 6,4 20,0 
5,0 10,0 5,1 9,5 3,8 18,0 6,4 5,0 
5,0 11,0 4,4 13,7 5,9 23,0 2,0 14,0 
4,5 20,0 3,6 14,5 4,8 15,0 5,7 7,0 
4,5 6,0 2,9 14,6 3,9 6,0 7,6 9,0 
4,0 11,0 2,3 11,0 2,5 7,5 5,0 10,0 
4,5 14,0 3,0 10,5 3,8 10,0 4,0 17,0 
5,0 11,0 2,3 11,0 2,5 7,5 5,5 10,0 
4,0 10,0 2,3 12,0 2,5 7,5 4,0 9,0 
4,5 9,0 3,0 11,5 3,8 10,5 4,5 10,0 
4,5 12,0 3,0 11,5 3,8 15,0 4,0 11,0 
6,0 21,0 6,4 20,0 4,5 8,0 3,0 11,5 

M (Média) 4,19 11,28 3,33 12,50 3,74 11,53 4,88 11,16 

 (desvio padrão) 0,75 4,47 1,04 4,10 1,14 4,79 1,36 3,61 
CV (%)                             

(coeficiente de variação) 
17,86 39,66 31,30 32,76 30,59 41,53 27,79 32,35 

 

 

4.16.6 Verificação da distribuição longitudinal das sementes  

Na Tabela 39, apresentam-se as porcentagens médias de espaçamentos 

falhos, aceitáveis e múltiplos obtidos, utilizando-se 20,8 cm como espaçamento 

referência (Xref) para as sementes de milho e de 10,1 cm para as de feijão. 
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Tabela 39 – Porcentagem de espaçamentos aceitáveis nas linhas de semeadura e 

análise estatística. 

 Milho Feijão 
 LE* LD**  LE LE  

R1 (%) 78,7 58,3  47,4 64,0  
R2 (%) 73,6 77,2  63,2 61,2  
R3 (%) 41,1 57,4  80,8 72,9  
R4 (%) 64,4 56,0 Média geral 81,7 87,0 Média geral 

Média 64,5 a 62,2 a 63,3 68,3 a 71,3 a 69,8 
D. padrão 16,7 10,0  16,3 11,6  
CV (%) 25,8 16,1  23,9 16,3  
* Linha esquerda; ** linha direita. 
Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem estatisticamente ao nível de 5% de 
significância pelo teste de t. 

 

Verificam-se na Tabela anterior que não houve diferenças significativas, ao 

nível de 5% de probabilidade pelo teste t, entre as médias de espaçamentos 

aceitáveis produzidas pelas linhas esquerda e direita da máquina, para ambas as 

culturas testadas. A média geral de espaçamentos aceitáveis para o milho foi de 

63,3% e para o feijão 69,8%. De acordo com Coelho (1996), os espaçamentos 

aceitáveis devem contemplar, no mínimo, 60% do total para semeadoras com 

dosadores de disco horizontal, sendo verificado que, para ambas as culturas, 

obtiveram-se valores de espaçamentos aceitáveis na faixa recomendada. 

As porcentagens médias de espaçamentos múltiplos e falhos para a cultura 

do milho foram, respectivamente, 9,0 e 27,6% e de 6,8 e 23,6% para a cultura do 

feijão. Em ambos os casos houve a predominância de falhas na semeadura em 

relação à ocorrência de espaçamentos duplos. Não foi possível determinar de forma 

clara as razões para essa característica. No entanto, aspectos relacionados à 

adequação do tamanho dos orifícios em relação ao tamanho das sementes e o 

comprimento excessivo do cano condutor de sementes (400 mm) podem ser 

considerados fatores para tal problema. 

Em ensaios realizados com sementes de milho em laboratório, Teixeira 

(2008) utilizou a velocidade periférica do disco dosador de 0,99 m.s-1, obtendo uma 

média de espaçamentos aceitáveis de 92,1% nas saídas de um dosador de mesma 

marca e modelo do que foi empregado neste trabalho. Relacionando a velocidade 

periférica do ensaio realizado em laboratório por esse autor com o ensaio realizado 

pela máquina no campo, onde foi obtida a velocidade periférica de 0,10 m.s-1 no 

disco dosador, com a média dos espaçamentos aceitáveis de 63,3%, a relação entre 
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os ensaios justificaria essa diferença no mecanismo dosador. Dessa forma, pode-se 

relacionar essa diferença com o uso de condutores de sementes, que nos testes de 

laboratório não foram empregados. Junto a isso, durante os testes preliminares da 

máquina, foi necessário aumentar a altura do mecanismo dosador de sementes, 

devido ao comprimento e a inclinação dos tubos condutores apresentaram 

problemas para a deposição correta das sementes. Dentro do mesmo ensaio, 

também foram realizados teste com a cultura do feijão, na qual apresentou dados 

mais semelhantes aos realizados por Teixeira (2008), utilizando a velocidade 

periférica de 0,16 m.s-1, obteve-se a média dos espaçamentos aceitáveis de 69,8 %, 

mais próximo dos 86,6% com a velocidade periférica de 0,15 m.s-1, encontrado pelo 

autor.  

 

4.16.7 Avaliação do protótipo em relação às especificações de projeto  

 

Além do ensaio avaliar o desempenho do protótipo, em âmbito funcional, 

também foram analisadas as especificações de projeto, levantadas no inicio desse 

trabalho, baseadas nos requisitos de projeto com valores meta.  

Como foi descrito no capitulo anterior, algumas especificações só podem ser 

avaliadas quando o protótipo se converte em produto, sendo elas: 

Peso (massa da máquina + operador) – a especificação foi atendida a 

soma da massa do operador mais o peso da máquina foi inferior ao limite de 300 kg 

como foi estabelecido 

Variação da distância entre linhas – essa especificação foi plenamente 

atendida, podendo ainda se obterem mais de três regulagens. 

Distância horizontal entre adubo e semente – o sistema de sulcador 

rotativo faz o revolvimento da palha e solo na linha, incorporando assim, o adubo ao 

longo da camada revolvida.  

Potência requerida – relacionando esta especificação com o desempenho 

da máquina no campo, o valor meta foi atendido, pois o trator foi capaz de acionar a 

máquina na velocidade pretendida sem a ocorrência de problemas. 

Número de regulagens manuais – Essa especificação foi atendida, pois 

para regular a as linhas de semeadura e a relação de transmissão para os 

dosadores são necessárias 6 ferramentas, enquanto a meta está entre 10 e 15 

intervenções. 
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Número de componentes padronizados – essa especificação não foi 

atendida plenamente, pois houve a necessidade de produzir muitos mecanismos 

para a adaptação da máquina ao trator. 

Número de proteções de partes móveis – esta especificação não foi 

plenamente contemplada foi realizada somente as proteções dos sulcadores 

rotativos. As proteções das partes móveis serão realizadas no processo seguinte. 

Informações na máquina – essa especificação ainda não pode ser 

avaliada, pois não foram implementadas no protótipo. Para essa especificação será 

realizado um estudo de adequação as normas da ABNT. 

Deslocamento vertical das linhas de semente – esta especificação foi 

plenamente atendida, pois o deslocamento vertical das linhas com o sistema de 

mola admite uma amplitude acima do valor meta requerido, que foram determinados 

entre 10º e 30º. 

Força vertical sobre as rabiças – O valor meta de 60 a 80 N dessa 

especificação foi atendida com a distribuição de peso da semeadora. 

Duração da manutenção – essa especificação não pode ser avaliada, pois 

não houve tempo suficiente de ensaios para realizar a manutenção.   

Raio de giro e espaço de raio de giro – essas especificações atenderam 

os valores metas estabelecidos no projeto.  

Densidade de semeadura – essa especificação foi plenamente atendida, 

pois as relações de transmissão desenvolvidas na máquina contemplaram mais de 

30 regulagens. Variando de 6.1 a 13.9 sementes por metro linear na cultura do feijão 

e de 4.1 a 6.1 sementes por metro linear para a cultura do milho. 

Produtividade – A verificação de danos na semente não foi contemplado 

nos ensaios, pois foi utilizado um mesmo mecanismo dosador já ensaiado por 

Teixeira (2008) no qual, já tinham sido realizadas essas determinações. A 

produtividade foi plenamente contemplada tanto para o milho com 2,75 h/ha-1, como 

para o feijão com 5,2 h.ha-1.  

Capacidade do reservatório de sementes – foi atingida a meta de 18 Kg 

para as duas linha, já que o reservatório dosador é de dupla saída. 

Capacidade do reservatório de sementes – foi atingida a meta de 25 Kg 

por linha, já que a máquina tem a capacidade de 50Kg.  
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4.16.7 Realizar o detalhamento da documentação e configuração 

 

A fase de projeto detalhado finaliza com o registro do detalhamento de cada 

mecanismo da semeadora, finalizações de desenhos e especificações das partes, 

materiais, providenciando toda a documentação necessária para a fabricação. 

Conforme é apresentado no Apêndice 4.  
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5. Conclusões 

 

Nesse capítulo, foram realizadas as avaliações dos processos de 

desenvolvimento da semeadora adubadora, analisando-se a metodologia de projeto, 

o desempenho e as características do protótipo, no que tange às especificações de 

projeto.  

O processo empregado para o desenvolvimento desse protótipo foi baseado 

em metodologias previamente existentes, que serviram de base para a escolha das 

melhores opções na confecção deste projeto. Dessa forma, a aplicação da 

metodologia de projeto propiciou o aumento do número de informações e 

conhecimento, durante todas as fases, servindo como ferramenta indispensável para 

o sucesso do trabalho. 

A busca por informações a respeito das soluções propostas, a análise 

funcional e o julgamento das concepções alternativas foram etapas cruciais ao longo 

do desenvolvimento do projeto, tendo sido, nesse momento, a criatividade dos 

membros da equipe de trabalho de grande auxílio, através da criação de 

mecanismos para a busca de soluções.  

Dessa forma, concluiu-se que a principal inovação tecnológica desenvolvida 

foi a utilização de sulcadores rotativos para a abertura do sulco. Esse sistema foi 

testado, inicialmente, com a utilização dos três modelos de sulcadores rotativos 

acionados pela cadeia cinemática do trator de duas rodas (de rabiças), onde 

apresentou resultados tecnicamente viáveis quanto à profundidade e largura do 

sulco produzido para o uso em SPD. 

Ao longo do trabalho, pode-se observar que, na semeadura direta, as 

características de largura, profundidade e área mobilizada na seção transversal dos 

sulcos obtidos com os três tipos de sulcadores rotativos testados, na fase do projeto 

conceitual, foram semelhantes às geradas com sulcadores tipo haste. 

Outra inovação tecnológica aplicada no desenvolvimento desse projeto foi a 

implementação do sistema de mola elíptica para o suporte da linha de semeadura, o 

qual possibilitou o acompanhamento das irregularidades do terreno, gerando uma 

diminuição significativa no número de componentes da semeadora quando 

comparada às máquinas já existentes no mercado.  
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Concluiu-se, também, que a utilização de um único dosador de sementes 

para duas linhas de plantio ofereceu vantagens para o leiaute da máquina, em 

função do emprego das molas elípticas para suporte das linhas.  

O sistema desenvolvido para o transporte do operador, previsto nas 

necessidades dos clientes, apresentou resultados satisfatórios durante a operação, 

não comprometendo o deslocamento da máquina durante o processo de 

semeadura. Na questão de segurança, a plataforma também apresentou também 

resultados satisfatórios. 

Por meio dos dados obtidos com o protótipo, no ensaio de campo, após 

análise e interpretação dos resultados, observou-se que: 

 A utilização de uma semeadora adubadora para SPD, na agricultura 

familiar, é plenamente viável; 

 O sistema de sulcador rotativo, utilizando a cadeia cinemática dos 

tratores de rabiças, ofereceu bons resultados na abertura do sulco e 

corte da palha. Esse sistema auxiliou também o deslocamento da 

máquina, diminuindo o patinamento das rodas motoras do trator; 

 O protótipo atendeu às recomendações mínimas para a distribuição 

longitudinal de sementes, tanto para o milho como para o feijão; 

 A profundidade de deposição das sementes ficou dentro dos limites 

recomendados; 

 

Como conclusão final dessa tese, afirma-se que o desenvolvimento de uma 

semeadora adubadora, com sulcadores rotativos, pode atender às necessidades dos 

agricultores familiares que produzem milho e feijão e que visam à melhoria das 

práticas conservacionistas de preparo do solo. 

 

 

6. Recomendações para trabalhos futuros 

 

As recomendações aqui apresentadas abordam as ações que podem ser 

implementadas, a fim de complementar este projeto. A seguir, são detalhadas 

algumas sugestões para trabalhos futuros, tais como:  



163 
 

 Desenvolvimento de um sistema que substitua o mecanismo original 

das enxadas rotativas, para que o conjunto trator máquina possa 

trabalhar em posição horizontal; 

 Substituição do acoplamento existente, entre o trator e a máquina, por 

um acoplamento tipo engate rápido; 

 Desenvolvimento ou adaptação do disco sulcador de sementes de 

menor diâmetro. Essa recomendação auxiliará o mecanismo condutor 

de sementes, diminuindo as curvas que o tubo realiza; 

 Análise da possibilidade de melhoria do sistema de regulagem entre 

linhas de semeadura; 

 Necessidade da montagem de um gabarito, no momento da 

construção, para ajuste da placa de interface do chassi com o trator; 

 Desenvolvimento de carenagens para os sistemas de transmissão da 

máquina, de modo a garantir a segurança do operador; 

 Desenvolvimento de um novo sistema para fechamento e compactação 

de solo, utilizando rodas mais adequadas; 
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Apêndice 1 

 

Para os parâmetros selecionados nos testes, foram seguidas as orientações 

de Mialhe (1996) que orienta a avaliação dos seguintes fatores: 

  Deslizamento da roda de acionamento; 

Regularidade da distribuição em profundidade das sementes; 

Cobertura das sementes e adubo; 

  Índice de emergência de plântulas; 

Patinamento das rodas motoras (esse fator está relacionado com o 

grupo “máquina/implemento”); 

  
Verificação da distribuição longitudinal de sementes; 
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  Deslizamento da roda de acionamento; 

Regularidade da distribuição em profundidade das sementes; 

Cobertura das sementes e adubo; 

 Procedimento 

 Deslizamento da roda de acionamento – Realizar a contagem do 

número de voltas da roda de acionamento. 

 Regularidade da distribuição em profundidade das sementes – 

Determinar 2m em cada parcela, abrir o sulco e verificar a 

profundidade da semente. 

 Cobertura das sementes e adubo – Conferir ao longo dos 15m o 

número de sementes que estão sobre o solo. 

 

  Índice de emergência de plântulas; 

Patinamento das rodas motoras (esse fator está relacionado com o 

grupo “máquina/implemento”); 

Procedimento 

 Índice de emergência de plântulas – Realizar a semeadura e adubação. 

 Patinamento das rodas motoras – Realizar a contagem do número de 

voltas de cada uma das rodas motoras ao longo dos 15m. 

 Marcar o tempo com um cronômetro ao longo dos 15m. 

 

  
Verificação da distribuição longitudinal de sementes; 

Procedimento 

 Verificação da distribuição longitudinal de sementes – Retirar o 

mecanismo sulcador e realizar a contagem de sementes ao longo dos 

15m, verificando a distância entre sementes (milho 4,8 cm e feijão 

10.1 cm). 

 

  

Testemunha 

Procedimento 

 Testemunha – Realizar a semeadura dos grãos utilizando uma barra de 

ferro, na profundidade de 7cm para o milho em um total de 10m na 

parcela, e 4 cm de profundidade para o feijão em um total de 5 m na 

parcela. 
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Apêndice 2 
 

 Universidade Federal de Pelotas 

Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel 

Departamento de Engenharia Rural – 
Programa de Pós-Graduação em 

Sistemas de Produção Agrícola Familiar 

 

 
MODELO de QUESTIONÁRIO FORMATADO 

Objetivo: Este questionário faz parte da disciplina de Metodologia de projetos de produtos 

agroindustriais do Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar da UFPel, 
tem como meta, auxiliar no projeto de desenvolvimento de uma máquina agrícola para pequenas 
propriedades. 

Município Localidade No Questionário 

   

1 – Qual a sua ocupação? 
(   ) – Produtor(a);(   ) – Técnico(a) em agropecuária; 
(   ) – Técnico(a) agrícola;(   ) – Engenheiro(a); 
(   ) – Extensionista;(   ) – Vendedor(ra) de agropecuária; 
(   ) – Professor(ra) de área agrícola ou mecânica;              (   ) – Técnico(a) mecânica; 
(   ) – Outra: Qual: ___________________________________________________________________; 
 
2 – Quais as culturas cultivadas na propriedade? 
(   ) – Milho (   ) – Mandioca(   ) – Morango           (   ) – Soja       
(   ) – Feijão (   ) – Pêssego(   ) – Aspargo            (   ) – Hortaliças 
(   ) – Batata (Inglesa/doce) (   ) – Arroz(   ) – Maçã                 (   ) – Abóbora 
(   ) – Tomates (   ) – Beterraba(   ) – Laranja / limão 
(   ) – Fumo (   ) – Cana de açúcar(   ) – Trigo                   
(   ) – Outros:________________________________________________________________________  
 
3 – Você utiliza o sistema de “plantio direto” e quais as que você faz o preparo convencional? 
(   ) – Sim (   )–Não  
Qual cultura?________________________________________________________________________ 
 
4 – Quais os tipos de preparo de solo que você executa em sua propriedade? 
(   ) – Aração e gradagem; 
(   ) – Cultivo mínimo (grade destravada, escarificadores, etc.) 
(   ) – Plantio direto; 
(   ) – Outro: Descreva qual_____________________________________________________________ 
 
5 – No plantio direto como é feito o manejo da cobertura vegetal? 
(   ) – Dessecante químico;  
(   ) – Gradagem; 
(   ) – Rolo faca; 
(   ) – Tombamento; 
(   ) – Grade de dentes; 
(   ) – Outra forma: Descreva qual:_______________________________________________________   
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6 – Quais são os tipos de implementos que você possui na propriedade?  
(   ) – Arado de aivecas  (   ) – Escarificadores(   ) – Grades de dentes         (   ) – Enxada rotativa      
(   ) – Arado de discos(   ) – Subsoladores(   ) – Grades de discos            (   ) – Outra 
 
7 – O que chama mais a atenção em um implemento agrícola?(marcar até 3 aspectos) 
(   ) – Resistência mecânica (   ) – Facilidade de manutenção (   ) – Uso em várias condições climáticas 
rotativa      
(   ) – Facilidade de operação (   ) – Facilidade de regulagem   (   ) – Aspectos de segurança 
 
8 – Quais as cores preferidas para um implemento agrícola? (ordem de importância, até 3 cores) 
(   ) – Branco            (   ) – Preto            (   ) – Verde                  (   ) – Cinza     (   ) - Laranja 
(   ) – Azul                     (   ) – Amarelo          (   ) – Vermelho            (   ) – Outra 
 
9 – Qual o problema mais freqüente nas semeadoras / adubadoras?___________________________ 
  
10 – De que forma você faz a limpeza e conservação da semeadora / adubadora?________________ 
 
11 – Você pagaria um valor maior por uma semeadora / adubadora de tração mecânica, que lhe 
transportasse durante o trabalho? 
(   ) – Sim  (   ) – Não 
 
12 – Como você realiza a semeadura das culturas na propriedade? 
(   ) – semeadora manual (saraquá)   (   ) – semeadora de tração animal    (   ) – semeadora de tração 
mecânica 
 
13 – Quais as peças de reposição da semeadora / adubadora de tração mecânica, que mais 
necessitam substituição? Assinalem duas! 
(   ) – Ponteiras para sulcador;(   ) – Disco de corte; 
(   ) – Engrenagens;(   ) – Dosadores de semente e adubo; 
(   ) – Correntes ou correia;(   ) – Reservatório de semente e adubo; 
(   ) – Outras. Descreva quais:_________________________________________________________  
 
14 – Em sua opinião, o que é mais importante para a semeadora/adubadora, para tratores de rabiças 
(tobatta)? 
(   ) – Conforto;(   ) – Baixo preço;        (   ) – Baixa manutenção  (   ) – Velocidade de operação 
(   ) – Desempenho;(   ) – Manobrabilidade; (   ) – Vida útil; (   ) – Adaptação para vários tipos de 
tratores; 
(   ) – Praticidade;(   ) – Outras: Descreva quais:______________________________________  
 
15 – Existem problemas nas semeadoras atuais que dificultam o plantio direto? Assinalem duas! 
(   ) – Preço elevado;           (   ) – Dificuldade de manobra;(   ) – Não corta palha; 
(   ) – Regulagem da linha;   (   ) – Peso elevado;                          (   ) – Embucha;                                                                     
(   ) – Potência requerida     (   ) – Outros. Descreva quais:____________________________________ 
 
16 – Você acha mais adequado obter informações sobre o funcionamento e ajustes da 
semeadora/adubadora: 
(   ) – Por meio do manual técnico; 
(   ) – Por meio de adesivos com orientações gerais fixados à máquina; 
(   ) – Outros. Descreva quais:_________________________________________________________ 
17 – Qual o valor que você estaria disposto a pagar pela máquina?____________________________ 
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Apêndice 3 
Concepção 2 

Sistema da linha com mola elíptica, com 2 reservatórios de adubo e 2 reservatórios de 

semente 
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Concepção 3 

Sistema da linha com mola elíptica, com 1 reservatório de adubo e 1 reservatório de 

semente 
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Concepção 4 

Sistema da linha com mola elíptica, com 1 reservatório de adubo e 2 reservatórios de 

semente 
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Concepção 5  

Sistema da linha com mecanismo de 1 barra com mola helicoidal, com 2 reservatórios 

de adubo e 1 reservatório de semente 
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Concepção 6  

Sistema da linha com mecanismo de 1 barra com mola helicoidal, com 2 reservatórios 

de adubo e 2 reservatórios de semente 
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Concepção 7  

Sistema da linha com mecanismo de 1 barra com mola helicoidal, com 1 reservatório 

de adubo e 1 reservatório de semente 
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Concepção 8  

Sistema da linha com mecanismo de 1 barra com mola helicoidal, com 1 reservatório 

de adubo e 2 reservatórios de semente 
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Concepção 9  

Sistema da linha com mec. 4 barras (pantográfico) com mola helicoidal, 2 reservatórios 

de adubo e 1 reservatório de semente 
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Concepção 10  

Sistema da linha com mec. 4 barras (pantográfico) com mola helicoidal, 2 reservatórios 

de adubo e 2 reservatórios de semente 
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Concepção 11  

Sistema da linha com mec. 4 barras (pantográfico) com mola helicoidal, 1 reservatório 

de adubo e 1 reservatório de semente 
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Concepção 12  

Sistema da linha com mec. 4 barras (pantográfico) com mola helicoidal, 1 reservatórios 

de adubo e 2 reservatórios de semente 
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Apêndice 4 
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1.10
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1.3
1.2
1.1 Inteface de acoplamento rotativa

Perfil U curta esquerda
Perfil U curta direita

Perfil U Longa dir.
Perfil U Longa esq.

Tubo articulação suspensão
Perfil L 2,5”x2,5”x 3/16”
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Suporte dos. e reserv. de Adubo

Suporte Roda guia
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SAE 1010
SAE 1010
SAE 1010
SAE 1010
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Parafuso allen cab.cil M10 x 30 mm Aço alto carbono61.13
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1 Conjunto Soldado chassi

 03 de 55

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

SAE 1010



10

124

13
0

26

10 10

10

10 10

10 42

42
23

23

49 49

100R12
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8
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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1
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 1, 5

Perfil U 75 x40 Longa direirto
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DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

 1, 7
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 1, 8

Cantoneira 2,5”x 2,5”x 3/16” 2

Tubo articulação suspensão
Suporte esticador corrente

1
4
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TÍTULO:
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR
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2.1 2Eixo sulcador rotativo

Cubo disco sulcador rotativo
Disco sulcador rotativo

Enxada rotativa dir.
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Arruela parafuso fixação
Parafuso fixação sulcador
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14 de 55

2.6

2.8

Parafuso fixação sulcador
Arruela parafuso fixação

Chaveta
4
2
2

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo
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2.10 Aço SAE 1020
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3.13

2

2

3.19
3.20

2

Suporte linha inf.
Suporte linha sup.
Coxim de borracha
Suporte linha de semeadura
Defletor de solo
Mola quarto-eliptica

Chapa de fixação aba
Aba defletor

Conjunto disco duplo
Suporte disco duplo

Suporte roda compactadora
Suporte de regulagem de altura

Eixo roda compactadora
Roda compactadora

Pino de fixação linha de semeadura
Pino de fixação mola eliptica
Pino regulagem de mola eliptica
Pino regulagem de profundidade

Limpador disco duplo
Tubo depositor de semente

2

3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28

Parafuso sextavado 1/4"x15mm 
Parafuso sextavado 5/16"x15mm 
Parafuso sextavado 5/16"x30mm 
Parafuso sextavado 3/8"x25mm 
Parafuso sextavado 7/16"x25mm 
Parafuso sextavado 7/16"x45mm 

Porca sextavada 7/16" 
Porca sextavada 3/8" 
Porca sextavada 5/16" 
Porca sextavada 1/4" 

Porca sextavada travante c/ Nylon 1/2" 

3.29
3.30
3.31
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4
8
4
4
4
4
4

12
4

4

Aço SAE 1010

Aço SAE 1010

Aço SAE 1010

Aço SAE 1010
Aço SAE 1010

Aço SAE 1010

Aço SAE 1010

Aço SAE 1010

Aço SAE 1010
Aço SAE 1010

Chapa 3mm
Aço mola 1075

Conj. linha de semeadura3

Lamina de borracha

Pertencente 3.10

Esp.fabricante

Aço SAE 1010

Borracha

Borracha

Aço SAE 1010

Aço baixo carbono
Aço baixo carbono
Aço baixo carbono
Aço baixo carbono
Aço baixo carbono
Aço baixo carbono
Aço baixo carbono
Aço baixo carbono
Aço baixo carbono
Aço baixo carbono

Aço SAE 1010
Aço baixo carbono

3.32
3.33 Cupilha 3 x 20mm

Cupilha 3 x 30mm
12
4

Aço baixo carbono
Aço baixo carbono
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TÍTULO:
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Fabrício A. Medeiros

 1:2 - 1:5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

3.1
3.2

Suporte linha sup.
Suporte linha inf. 2

2

16 de 55

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

3 Conj. linha de semeadura

Aço SAE 1010

Aço SAE 1010



45

30
25
9,5

3/8"

40

R11

19

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 2:1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

3.3 Coxim de borracha 4

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 17 de 55

Conj. linha de semeadura3
Borracha



16

R11
7

13
6

85
7

50

10017
,5

31

7 x 10

38

7x
10

°

120

1010
40

85

9,59,5

80

42
,5

50
17

,5

30

20

30

15

45

5
15

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

18 de 55

3.4 Suporte linha de semeadura 2

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

3 Conj. linha de semeadura
Aço SAE 1010



3

10 55

20

80

20

60

1010

R10

138

72
18

7
72

2

72
12

7

10

53
3

329
138 54

65
°65° 60°

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

3.4 Defletor de terra 2

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 19 de 55

Conj. linha de semeadura3
Chapa 1/8"



39

70
20

9,5
19,5

9,5

28

16

6

R2
03

5

500

15

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

3.6 Mola quarto-eliptica 2

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 20 de 55

3 Conj. linha de semeadura 
Aço mola SAE 1075



5050
18

9

9

35

9 3.7

230

13
0

150

R130

20 50 50

15 3 x 6,4

270

3.8

Esp: 6mm

3 Conj. linha de semeadura
Lamina de borracha
Chapa de aço 1mm

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

3.5
3.6

Aba defletor
Chapa de fixação aba 2

4

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 21 de 55
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110
80

R15

6,4

11 11

R7

R7
78

124 20

40

39
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8

15

8

A

A

9,5

9,5

9,
5

70

35

SEÇÃO A-A 
ESCALA 1 : 1

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

3.7 Suporte disco duplo 2

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 22 de 55

Conj.linha de semeadura3
Aço SAE 1010



12 12

808

8

18

  10

18

Esp. fabricante
3 Conj. linha de semeadura

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

3.10 Conjunto disco duplo 2

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 23 de 55
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8
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3.12

17
20

1720 2

60

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

24 de 55

3.11
3.12

Suporte de regulagem de altura
Suporte roda compactadora

2
2

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

Aço SAE 1010
Aço SAE 1010

3 Conj.linha de semeadura



12
,7

2

20
2

20

30
°

20

50

53

47

72

68

7

4

55

8

20

89
178

130

8
12,7

97
°

3 Conj. linha de semeadura

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

3.13 Eixo roda compactadora 2

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 25 de 55

Aço SAE 1010



13
0

A

A

25

9
17

22

15
,7

12
,7

9
13

SEÇÃO A-A 
ESCALA 1 : 1

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

3.14 Roda compactadora 4

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 02 de 52

 26 de 55

3 Conj.linha de semeadura
Borracha reciclada
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° 12

26

 R 5 R 5
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,5 3.15
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14
0°

3.16

41

 3
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54

41

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

27 de 55

3.16
3.15 Tubo depositor de semente

Raspador disco duplo 2
2

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

Aço SAE 1010
Aço SAE 1010

Conj.linha de semeadura3



16

80
70

4 4

1

1

5

3.19

80
70

10

3 3

5

3.18

50
40

3 3

10

5

3.17

4

78

3

30

83

20

5

3.20

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

3.19
3.20

3.17
3.18

Pino regulagem de profundidade

Pino de fixação mola eliptica
Pino de fixação linha de semeadura 2

4
2

2

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 28 de 55

Pino regulagem de mola eliptica

Aço SAE 1010
Aço SAE 1010
Aço SAE 1010
Aço SAE 1010

Conj.linha de semeadura3



4.1

4.2

4.3

4.6

4.7

4.4

4.5

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

2
2
2
2
2

4
2

4 Conjunto dosador de adubo

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 02 de 52

 29 de 55

Dosador de adubo 
Reservatório de adubo
Tampa reservatório de adubo

Braçadeira tubo condutor
Dobradiça tampa reservatório

Tubo condutor de adubo superior
Tubo condutor de adubo inferior PVC rígido

PVC rígido
Metal
Metal
Chapa aço 1,5mm
Chapa aço 1,5mm
Esp. do fabricante



18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

4.1 Dosador de adubo 2

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 02 de 52

 30 de 55

4
Esp. do fabricante

Conjunto dosador de adubo
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18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:5

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

4.2 Reservatório de adubo 2

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 31 de 55

Chapa aço 1,5mm
4 Conjunto dosador de adubo



287

40
7

307

44
6

20

407 3
414

R4

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

4.3 Tampa reservatório de adubo 2

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 32 de 55

4
Chapa aço 1,5mm

 Conjunto dosador de abubo



36

38

27

20

4x 4

5
16

4.4

0,8

51

4.5

10

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

4.4
4.5

Dobradiça tampa reservatório
Braçadeira tubo condutor

4
2

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 33 de 55

4 Conjunto dosador de adubo

Metal
Metal



51

48

10
5

27
9

R176

70
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48

51

30
0
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18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

4.6
4.7

Tubo condutor de adubo superior
Tubo condutor de adubo inferior 2

2

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 34 de 55

Conjunto dosador de adubo

PVC rígido
PVC rígido

4



5.1

5.2

5.3

5.4

5.6

5.5

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR
Desenvolvimento de uma 

semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 35 de 55

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Dosador de dupla  saida

Tampa reservatório de semente
Reservatório de semente

Trava dosador 
Taco de apoio do dosador
Tubo condutor de semente 2

1
1

1
1
1

5 Conjunto dosador de semente 

Aço SAE 1010

Mangueira 
Madeira

Chapa de aço1mm
Chapa de aço1mm
Esp. do fabricante

5.7 Parafuso M10 x 110mm 2



18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

5.1 Dosador de dupla  saida 1

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 36 de 55

Conjunto dosador de semente
Esp. do fabricante

5
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18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:3

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

5.2 Reservatório de semente 1

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 02 de 52 02 de 52

 37 de 55

Tampa reservatório de semente5.3 1

5

Chapa de aço 1mm
Chapa de aço 1mm

Conjunto dosador de semente
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18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

5.5
5.4

Taco de apoio do dosador
Trava dosador 

1
1

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 02 de 52

 38 de 55

Madeira
Aço SAE 1010

5 Conjunto dosador de semente



420

 37

 31

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

5.6 Tubo condutor de semente 2

 39 de 55

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

Mangueira PVC flexivel
Com espiral PVC rigido

5 Conjunto dosador de semente



6.3

6.9

6.17

6.2

6.4

6.7
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6.13
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6.14

6.6

6.11

6.18

6.16 6.15

6.5

6.12

6.1

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais
RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

6 Conjunto transmisão

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 40 de 55

1

1

6.13

1
2m
1
1
2
23
1
1
1

1

6.15

6.17
6.16

6.14

6.12
6.11
6.10
6.9
6.8
6.7
6.6
6.5
6.4
6.3
6.2
6.1

Suspensão roda acionadora

Roda acionadora

Eixo central transmisão

Eixo roda acionadora

Eixo dosador de semente

Eixo dosador de adubo

Arruela eixos

Roletes esticador corrente

Haste mola suspensão

Mola suspensão
Batente mola

Mola esticador corrente 

Haste esticador corrente dos. sem.

Haste esticador corrente dos. Adubo

Rodas dentadas

2

1

1
6
4

Corrente asa 40

Buchas das articulações 

Aço SAE 1010

Aço SAE 1010

Aço SAE 1010
Aço SAE 1010

Aço SAE 1010

Aço SAE 1010

Aço SAE 1010

Aço SAE 1010

Aço SAE 1010

Aço SAE 1010

Especificação do material:

Tecnil

Tecnil

6.18
6.19

Parafuso trava haste

Cupilha 4 x 40mm
Cupilha 3 x 20mm

6.20 10
8
1

Aço baixo carbono
Aço baixo carbono
Aço baixo carbono
Aço mola

Esp.fabricante

Esp.fabricante

Aço SAE 1010
Aço mola



16
37

6.1

20
22

40
32
16

6.2

Esp: 3mm

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

6.1 Arruela eixos 4

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 41 de 55

6 Conjunto transmissão
Aço SAE 1010

6.2 Buchas das articulações 6 Tecnil
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18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

Suspensão roda acionadora 1

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 42 de 55

6 Conjunto transmissão
Aço SAE 10106.3
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18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

Haste mola suspensão 1

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 43 de 55

6 Conjunto transmissão
Aço SAE 10106.4

6.5 Haste esticador dos. de sem. 1 Aço SAE 1010
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César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

Eixo dosador de semente 1

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 44 de 55

6 Conjunto transmissão
Aço SAE 10106.6

6.7 Mola suspensão 1
Batente mola 16.8 Aço SAE 1010

Aço mola
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18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

6.9 Roda acionadora 1

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 37 de 52

 45 de 55

6 Conjuntotransmissão
Aço SAE 1010
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César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

Eixo roda acionadora 1

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 46 de 55

6 Conjunto transmissão
Aço SAE 10106.10

6.11 Rodas dentadas 23

16 mm

22 mm

Z
14
15
16
17
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19

Qnt
1
1
1
1
1
1

Z
14
15
16
17
19

21
23
24
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40

20

3
1
1
3
2
1
1
1
1

1
2

Qnt

Esp. fabricante
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César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

6.12
6.13
6.14 Eixo dosador de adubo

Roletes esticador corrente
Eixo central transmissão

DESCRIÇÃO:

2
1
1

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 37 de 52

 47 de 55

Tecnil

Aço SAE 1010
Aço SAE 1010

6 Conjunto transmissão
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César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

6.15
6.16
6.17 Mola esticador corrente

Corrente asa 40
Haste esticador corrente dos. Adubo

DESCRIÇÃO:

2m
1
2

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 37 de 52

 48 de 55

Aço SAE 1010

6 Conjunto transmissão

Aço mola

Esp.fabricante
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18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

7

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 49 de 55

7.10
7.9
7.8
7.7
7.6
7.5
7.4
7.3
7.2
7.1

Conjunto roda guia
Haste de levante Roda guia
Apoio haste garfo 
Lateral garfo
Arco estribo
Travessa 1 estribo
Travessa 3 estribo
Travessa 2 estribo
Roda aro/pneu 3,25 x 8"
Eixo roda guia
Arruela batente 1

1

1
1

1
2
2
4
2
2

Aço SAE 1010
Aço SAE 1010
Aço SAE 1010

Aço SAE 1010
Aço SAE 1010

Aço SAE 1010
Aço SAE 1010
Aço SAE 1010
Aço SAE 1010

7.11
7.12

Parafuso M12 x 40mm 
Cupilha 4 x 40 mm 1

1

Esp.fabricante
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ESCALA 1 : 2
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18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

7.1
7.2

Haste de levante Roda guia
Apoio haste garfo 

1
1

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 50 de 55

7 Conjunto roda guia

Aço SAE 1010
Aço SAE 1010
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César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

Lateral garfo7.3 2

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 51 de 55

7 Conjunto roda guia
Chapa 1/4"
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18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

7.4
7.5

Arco estribo
Travessa 1 

2
4

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 52 de 55

7 Conjunto roda guia

Aço SAE 1010
Aço SAE 1010
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18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

7.6
7.7

Travessa 3 estribo
Travessa 2 estribo

1
2

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 53 de 55

7 Conjunto roda guia

Chapa 3/16"
Chapa 3/16"



10025

353

18/02/2013 (mm)

César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

7.8 Roda aro/pneu 3,25 X 8" 1

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 54 de 55

7 Conjunto roda guia
Esp.Fabricante
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César Silva Morais

Especificação do material:

RESPONSÁVEL:

DESCRIÇÃO:Nº:

n° folha:ESCALA: UNIDADE:

TÍTULO:

Q

DESENHISTAS:

Fabrício A. Medeiros

 1:2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

DATA:

DOUTORADO EM  SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR

7.9
7.10

Eixo roda guia
Arruela batente 1

1

Desenvolvimento de uma 
semeadora adubadora para 
plantio direto com sistema de 

sulcador rotativo

 55 de 55

7 Conjunto roda guia

Aço SAE 1010
Aço SAE 1010
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