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EXERCÍCIOS SEMEADOR/ADUBADORA: 

 
1 – Um agricultor deseja cultivar 500 ha. Sabe-se que a densidade de 
semeadura recomendada é de 125 kg/ha e de adubo 500 kg/ha. Para 
realizar o trabalho, o agricultor possui uma semeadora/adubadora 
marca LAVRALE, modelo SD 613, com as seguintes características: 
13 linhas, perímetro da roda motriz que transmite os movimentos = 
2,52m, distância entre linhas = 17cm. Pergunta-se: 
 
a) Quais serão as quantidades (kg) de adubo e de sementes que 
deverão cair em uma regulagem prévia, por linha, se girarmos a roda 
que transmite movimento aos mecanismos dosadores 15 vezes? 
R: 0,08 kg de sementes e 0,32 kg de adubo. 
 
b) Dentro desta mesma área teórica de prova, quais serão as 
quantidades totais de adubo e de semente que deverão cair para que 
sejam atingidos os objetivos do agricultor de semear 125 kg/ha e de 
aplicar 500 kg/ha de adubo? R: 1,04 kg de sementes e 4,17 kg de adubo. 
 
c) Quantos kg de sementes e de adubo este agricultor necessitará 
comprar para atender suas necessidades, ou seja, para adubar e 
semear toda a sua propriedade?  
R: 62.500 kg de sementes e 250.000 kg de adubo. 
 
 
2 – Um agricultor deseja cultivar 1200 ha. Sabe-se que a densidade 
de semeadura recomendada e de 150 kg/ha e de adubo 610 kg/ha. 
Para realizar o trabalho, o agricultor possui uma 
semeadora/adubadora marca SEMEATO, modelo TDAX 2500, com as 
seguintes características: 10 linhas, perímetro da roda motriz que 
transmite os movimentos = 2,52m, distância entre linhas = 25 cm. 
Pergunta-se: 
 
a) Quais serão as quantidades (kg) de adubo e de sementes que 
deverão cair em uma regulagem prévia, por linha, se girarmos a roda 
que transmite movimento aos mecanismos dosadores 10 vezes? 
R: 0,3843 kg de adubo e 0,0945 kg de sementes. 
 
b) Dentro desta mesma área teórica de prova, quais serão as 
quantidades totais de adubo e de semente que deverão cair para que 
sejam atingidos os objetivos do agricultor de semear 150 kg/ha e de 
aplicar 610 kg/ha de adubo? R: 3,843 kg de adubo e 0,945 kg de sementes. 
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c) Quantos kg de sementes e de adubo este agricultor necessitara 
comprar para atender suas necessidades, ou seja, para adubar e 
semear toda a sua propriedade? R: 180.000 kg de sementes e 732.000 kg 
de adubo. 
 
 
3 – Um agricultor deseja cultivar 890 ha. Sabe-se a densidade de 
semeadura recomendada é de 210 kg/ha e de adubo 532 kg/ha. Para 
realizar o trabalho, o agricultor possuí uma semeadora/adubadora 
maracá SEMEATO, modelo TDX3800, com as seguintes 
características: 12 linhas, perímetro da roda motriz que transmite os 
movimentos=2,52m, distância entre linhas=31 cm. Pergunta-se: 
 
a) Quais serão as quantidades (kg) de adubo e de sementes que 
deverão cair em uma regulagem prévia, por linha, se girarmos a roda 
que transmite movimento aos mecanismos dosadores 13 vezes? 
R: 0,5402 kg de adubo e 0,2132 kg de sementes.  
 
b) Dentro desta mesma área teórica de prova, quais serão as 
quantidades totais de adubo e de semente que deverão cair para que 
sejam atingidos os objetivos do agricultor de semear 210 kg/ha e de 
aplicar 532 kg/ha de adubo? R: 6,4833 kg de adubo e 2,5592 kg de 
sementes. 
 
c) Quantos kg de sementes e de adubo irão cair em 3 linhas na área 
de prova? R: 0,6398 kg de sementes e 1,6206 kg de adubo. 
 
 
4 – Um agricultor deseja cultivar 9000 ha. Sabe-se que a densidade 
de semeadura recomendada é de 213 kg/ha e de adubo 700 kg/ha. 
Para realizar o trabalho, o agricultor possuí uma 
semeadora/adubadora marca SEMATO, modelo TDNG 420, com as 
seguintes características: 26 linhas, perímetro da roda motriz que 
transmite os movimentos=2,52m, distância entre linhas=17 cm. 
Pergunta-se: 
 
a) Quais serão as quantidades (kg) de adubo e de sementes que 
deverão cair em uma regulagem prévia, por linha, se girarmos a roda 
que transmite movimento aos mecanismos dosadores 18 vezes? 
R: 0,54 kg de adubo e 0,16 kg de sementes. 
 
b) Dentro desta mesma área teórica de prova, quais serão as 
quantidades totais de adubo e de semente que deverão cair para que 
sejam atingidos os objetivos do agricultor de semear 213 kg/ha e de 
aplicar 700 kg/ha de adubo? R: 14,035 kg de adubo e 4,27 kg de sementes. 



EGR 1003 – MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS – Monitora Guidiane Moro - Exercícios  3 

 
c) Quantos kg de sementes e de adubo este agricultor necessitará 
comprar para atender suas necessidades, ou seja, para adubar e 
semear toda a sua propriedade? R: 1.917.000 kg de sementes e 6.300.000 
kg adubo. 
 
 
5 – Um agricultor deseja cultivar 2000 ha. Sabe-se que a densidade 
de semeadura recomendada é de 100 kg/ha e de adubo 340 kg/ha. 
Para realizar o trabalho, o agricultor possuí uma 
semeadora/adubadora marca SEMEATO, modelo TDNG 300E, com 
as seguintes características: 17 linhas, perímetro da roda motriz que 
transmite os movimentos=2,52m, distancia entre linhas=17 cm.  
Pergunta-se: 
 
a) Quais serão as quantidades (kg) de adubo e de semente que 
deverão cair uma regulagem prévia, por linha, se girarmos a roda que 
transmite movimento aos mecanismos dosadores 20 vezes? 
R: 0,29 kg de adubo e 0,085 kg de sementes. 
 
b) Dentro desta mesma área teórica de prova, quais serão as 
quantidades totais de adubo e de semente que deverão cair para que 
sejam atingidos os objetivos do agricultor de semear 100 kg/ha e de 
aplicar 340 kg/ha de adubo? R: 1,45 kg de sementes e 4,95 kg de adubo. 
 
c) Quantos kg de sementes e de adubo irão cair em 8 linhas na área 
de prova? R: 2,32 kg adubo e 0,68 kg sementes. 
 
 

EXERCÍCIOS TEMPO DE VIDA DA GOTA: 
 

1 - Qual será o tempo de vida de uma gota cujo seu diâmetro seja de 
200 µm, sendo que o higrômetro apresenta em seu bulbo seco registro 
de uma temperatura de 40°C e no bulbo úmido 30°C? R: 50s. 
 
2 - Qual será o tempo de vida de uma gota cujo seu diâmetro seja de 
180 µm, sendo que o higrômetro apresenta em seu bulbo seco registro 
de uma temperatura de 42°C e no bulbo úmido 31°C? R: 36,81s. 
 
3 – Qual será o tempo de vida de uma gota cujo seu diâmetro seja de 
290 µm, sendo que o higrômetro apresenta em seu bulbo seco registro 
de uma temperatura de 38°C e no bulbo úmido 26°C? R: 87,60s. 
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4 – Qual será o tempo de vida de uma gota cujo seu diâmetro seja de 
190 µm, sendo que o higrômetro apresenta em seu bulbo seco registro 
de uma temperatura de 44°C e no bulbo úmido 37°C? R: 64,46s. 
 
5 – Qual será o tempo de vida de uma gota cujo seu diâmetro seja de 
230 µm, sendo que o higrômetro apresenta em seu bulbo seco registro 
de uma temperatura de 35°C e no bulbo úmido 21°C? R: 47,23s. 
 
 

EXERCÍCIOS DE PULVERIZADORES: 
 
1 – Qual deverá ser o volume de aplicação e que quantidade de 
herbicida deverá ser colocado em um tanque, com capacidade para 
600 litros, de um pulverizador equipado com barra de 41 bicos, 
espaçados em 25 cm? Sabe-se que, foi obtida por bico, uma vazão de 
0,50 litros em 25 segundos, na distância de 50m e a dosagem 
recomendada do herbicida é de 3 litros/ha. R : V= 400 l/ha e 4,5 l. 
 
2 – Qual deverá ser o volume de aplicação e que quantidade de 
herbicida deverá ser colocado em um tanque, com capacidade para 
500 litros, de um pulverizador equipado com barra de 20 bicos, 
espaçados em 19 cm? Sabe-se que, foi obtida por bico, uma vazão de 
0,40 litros em 20 segundos, na distância de 30m e a dosagem 
recomendada do herbicida é de 5 litros/ha. R : V = 701,754 l/ha e 3,56 l.  
 
3 – Qual deverá ser o volume de aplicação e que quantidade de 
herbicida deverá ser colocado em um tanque, com capacidade para 
700 litros, de um pulverizador equipado com barra de 22 bicos, 
espaçados em 21 cm? Sabe-se que, foi obtida por bico, uma vazão de 
0,70 litros em 22 segundos, na distância de 70m e a dosagem 
recomendada do herbicida é de 3,5 litros/ha. R: V = 476,2 l/ha e 5,15 l.  
 
4 – Qual deverá ser o volume de aplicação e que quantidade de 
herbicida deverá ser colocado em um tanque, com capacidade para 
400 litros, de um pulverizador equipado com barra de 36 bicos, 
espaçados em 18 cm? Sabe-se que foi obtida por bico, uma vazão de 
0,75 litros em 25 segundos, na distância de 42m e a dosagem 
recomendada do herbicida é de 4,2 litros/ha. R: V =992,06 l/ha e 1,7 l. 
 
5 – Qual deverá ser o volume de aplicação e que quantidade de 
herbicida deverá ser colocado em um tanque, com capacidade para 
300 litros, de um pulverizador equipado com barra de 44 bicos, 
espaçados em 15 cm? Sabe-se que, foi obtida por bico, uma vazão de 
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0,36 litros em 18 segundos, na distância de 48m e a dosagem 
recomendada do herbicida é de 6 litros/ha. R: V = 500 l/ha e 3,6 l.  
 
6 - Qual deverá ser o volume de aplicação e que quantidade de 
herbicida deverá ser colocado em um tanque, com capacidade para 
200 litros, de um pulverizador equipado com barra de 22 bicos, 
espaçados em 20 cm? Sabe-se que, foi obtida por bico, uma vazão de 
0,60 litros em 15 segundos, na distância de 33m e a dosagem 
recomendada do herbicida é de 4,3 litros/ha. R: V = 909,09 l/ha e 0,946 l. 
 
 

EXERCÍCIOS ALTURA BARRA PULVERIZAÇÃO: 
 
1 – Qual deve ser a altura da barra de um pulverizador tratorizado, 
onde o ângulo do bico é de 50°, o espaçamento entre eles é de 50 cm 
e a largura do jato é de 85 cm? R: 35,66 cm. 
 
2 – Qual deve ser a altura da barra de um pulverizador tratorizado, 
onde o ângulo do bico é de 55°, o espaçamento entre eles é de 45 cm 
e a largura do jato é de 82 cm? R: 28,70 cm. 
 
3 – Qual deve ser a altura da barra de um pulverizador tratorizado, 
onde o ângulo do bico é de 45°, o espaçamento entre eles é de 57 cm 
e a largura do jato é de 74 cm? R: 37 cm. 
 
4 – Qual deve ser a altura da barra de um pulverizador tratorizado, 
onde o ângulo do bico é de 40°, o espaçamento entre eles é de 60 cm 
e a largura do jato é de 90 cm? R: 53,62 cm. 
 
5 - Qual deve ser a altura da barra de um pulverizador tratorizado, 
onde o ângulo do bico é de 50°, o espaçamento entre eles é de 55 cm 
e a largura do jato é de 87 cm? R: 36,50 cm. 
 
 
 
 
 
 


