
Um preparo prático do operador

CAPACITAÇÃO
DA EQUIPE DE

PLANTIO 



Máxima produtividade é
importante.
Um bom plantio é
resultado de um time
capacitado.

Buscamos preparar operadores capazes de
realizar um bom plantio



O desafio da equipe 
no plantio
Pontos que devem ser observados para garantir uma boa execução

A máquina

Alguns ajustem são necessários
para que a plantadeira possa

entregar a sua melhor
performance

Quais as inconformidades?

A equipe

Todos devem estar engajados com
o resultado da operação e em
condições de zelar pela sua

segurança
 

Estamos comprometidos?

A execução

Imprevistos acontecem e ser capaz
de tomar boas decisões reduz

consideravelmente as perdas por
erros no plantio

O que fazemos?



Formação prática

 Abordagem de conceitos
técnicos fundamentais no

plantio
 

Estudos de Caso

Apresentação de situações reais
para antecipação de

eventualidades no plantio
 

Segurança

A saúde e a vida de todos devem
receber cuidado especial durante

a operação

Preparo dos operadores
Formando um time vencedor



Conteúdo Prático

Palhada Fertilizante Semente

Estratégias para melhorar o corte
de palha

Controle do embuchamento

Como garantir a profundidade e
a dose corretas

Uso correto

A profundidade correta e os
prejuízos por erros no plantio

Profundidade ideal



Conteúdo Prático

Sulco de Plantio Velocidade Umidade

Como evitar problemas com
germinação, envaletamento e

selamento superficial

Melhores práticas

Porque não existe receita de bolo
para velocidade, e quais os

cuidados devem ser tomados

As imposições do meio

Quando esperar ou plantar em
função da condição do solo e da

janela de plantio

Ajustes possíveis



Corte de palha

Pressão das molas do disco de corte

Itens
avaliados Sulcador do fertilizante

Pressão das molas do sulcador do
fertilizante 
Profundidade do fertilizante
Taxa do fertilizante 



Carrinho de semente

Pressão das molas do carrinho de
semente
Profundidade da semente
Pressão das molas das rodas
compactadoras
Inclinação das rodas compactadoras
Taxa de semente
Escolha e ajuste do disco de semente
Posição do seletor de duplas

Itens
avaliados



Muito obrigado!


