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A etapa mais importante na produção de grãos é a semeadura, pois
estão envolvidos os maiores custos e as maiores tecnologias. Por isso, a
importância de fazê-la sem falhas ou com o mínimo possível delas. O maior
problema de erro na semeadura é que não há como corrigir, ou seja, uma
semente não depositada no solo, ou depositada de forma desuniforme, vai levar
a uma falha, e essa não será mais corrigida naquela safra.
Fato comum no meio rural, sementes com tecnologia genética para alta
produção, vendidas a preços elevados, às vezes, podem não corresponder às
expectativas do produtor no campo. Os motivos desta perda na produtividade
são variados, sendo um deles pelo uso da máquina de forma inadequada, ou
seja, no caso de semeadoras, sem a regulagem correta, devido a falta de
conhecimento do produtor que a adquiriu. Como consequência, não se tem o
resultado esperado, frustrando o produtor na hora da colheita.
Diversos estudos publicados nos últimos anos mostram que ainda é
grande o percentual de falhas, devido aos erros de calibração e à deficiência de
manutenção das semeadoras em uso no Brasil, sendo que a situação não é
diferente nos demais países latino-americanos. Por esta razão, a inspeção
periódica é considerada uma das ferramentas mais eficazes para a redução dos
prejuízos causados por estes problemas no campo.
O Projeto IPS foi idealizado e está sendo desenvolvido pelo Grupo de
Plantio Direto (GPD) da Faculdade de Ciências Agronômicas UNESP de
Botucatu-SP, que tem trabalhado com pesquisa e desenvolvimento envolvendo
máquinas de plantio, semeadura e adubação há 20 anos, visando diminuir
custos, minimizar gastos energéticos e promover a sustentabilidade na produção
agrícola.

O principal conceito que dá suporte ao desenvolvimento do Projeto IPS
é a busca pela excelência em PLANTABILIDADE (característica de
desempenho da semeadora visando a correta distribuição longitudinal das
sementes no campo), pois esse fator contribui para a obtenção de um estande
adequado de plantas na cultura, promovendo a melhoria de desempenho do
sistema e a otimização de recursos (sementes, fertilizantes, combustíveis, mãode-obra, etc.). Em suma, o bom desempenho na plantabilidade é um fator
decisivo na busca pela sustentabilidade do agronegócio no Brasil.
Para se ter a noção da importância do conceito da plantabilidade, dados
de empresas que comercializam sementes apontam que numa cultura de milho,
para cada 10% de aumento no Coeficiente de Variação do espaçamento entre
uma semente e outra ao lado, perde-se 1,5 sacos de grãos produzidos por
hectare de lavoura implantada.
Um exemplo de erro muito comum, que inclusive já foi detectado em
muitas pesquisas realizadas pelo GPD, são as falhas na semeadura, ou seja, a
quantidade inadequada de sementes depositadas no solo. Tomando como
exemplo a seguinte situação, temos:
- Área a ser cultivada: 100 hectares
- Cultura a ser instalada: milho
- Valor da saca do grão: R$ 33,00 (07/02/2018)
- Espaçamento da cultura: 0,5 metros
- Metros lineares em um hectare: 20000 metros
- Sementes colocadas por metros: 3,3 sementes
- Falha: 1 semente a cada 3 metros de linha
- 20000/3 = 6666 sementes não colocadas em um hectare.
- Cada espiga = 0,220 kg de grãos
- Total de perda = 1466,5 kg, ou seja, 24,4 sacas (60kg)
- Total em dinheiro = R$ 780,00/ha ou R$ 78.000,00 em 100 hectares.

Em relação a perdas, no que se refere ao uso de semeadorasadubadoras, diversos fatores interferem no estabelecimento do estande
adequado de plantas, destacando-se:
- a uniformidade de tamanho das sementes;
- profundidade de deposição das sementes e adubos no solo;
- velocidade de deslocamento da máquina;
- quantidade de sementes e adubos depositados no solo;
- distância entre as sementes na linha de semeadura;
- pressão correta das ferramentas contra o solo, entre outras.
Além da avaliação de plantabilidade da semeadora-adubadora, a
metodologia da inspeção é realizada por meio de check list com a identificação
do proprietário, da propriedade, da máquina; características de qualidade,
quantidade, segurança e tecnologia utilizada.
O Projeto IPS se posiciona, portanto, como uma ferramenta importante
na busca de possíveis soluções para os problemas comumente encontrados na
operação das semeadoras-adubadoras de precisão, colaborando para a busca
da racionalização do uso de energia e insumos, com reflexos na sustentabilidade
do sistema de produção.

