
DICAS SIMPLES PARA REGULAGEM DE PLANTADEIRA 

Dicas simples para regulagem de plantadeira. Uma plantadeira pode ter até 45 

linhas de semeadura e cada uma delas deve ser regulada conforme o tipo de 

solo e cultura. 

 

A regulagem da plantadeira é específica para cada cultura, tipo de solo, sistema 
de manejo de solo, entre outros fatores 

 

A regulagem correta da plantadeira promove o sucesso do plantio e 
o aumento da produtividade da cultura. Por tais motivos, é de suma 
importância regular a máquina para que a distribuição das sementes no solo 
seja correta e uniforme. O primeiro passo é escolher os discos adequados ao 
tipo de semente a ser plantada. Em seguida, um teste prático faz os ajustes 
necessários. No próprio manual de instruções da plantadeira, é possível 
encontrar a relação de engrenagem ideal para o número de sementes desejado 
por metro linear. 

https://www.portalagropecuario.com.br/agricultura/dicas-simples-para-regulagem-de-plantadeira/attachment/como-regular-plantadeira-portal-agropecuario/


É essencial que a regulagem da plantadeira seja feita em terrenos sem 
compactação - caso contrário, o solo muito duro pode prejudicar o ajuste da 
máquina devido à trepidação. No momento dos ajustes, é preciso verificar a 
quantidade de sementes que cai por metro linear, bem como a sua distribuição 
no solo, além da profundidade e uniformidade do plantio. Da mesma forma, é 
fundamental averiguar o local de deposição do adubo - posicionado ao lado e 
abaixo da semente, para evitar problemas na germinação e emergência das 
mudas. 

Na verdade, a regulagem da máquina é específica para cada cultura, tipo de 
solo, sistema de manejo de solo, entre outros fatores. Vejamos algumas dicas 
simples para regular plantadeira. 

Ajuste do disco de corte 

Primeiramente, é preciso verificar a capacidade de corte do disco da frente, 
que corta a palhada. O ajuste da pressão do disco sobre a palha é de 
fundamental importância - o corte ideal é de 5 - 6 cm. A regulagem é feita 
apertando a mola para pressionar o disco sobre o solo. 

Ajuste da adubação 

No fundo do depósito de adubo, há uma rosca sem fim. Esta lança o adubo 
dentro de um tubo que segue para os dois discos sulcadores - a quantidade de 
adubo depende da análise do solo. Para regular, é preciso que a máquina faça 
a distribuição da análise do solo (em gramas por metro) - realizada em uma caixa 
de transmissão da plantadeira (aumento ou redução da quantidade de adubo 
pretendida). 

Ajuste da distribuição das sementes 

As sementes são armazenadas em um depósito maior na plantadeira. Por 
pressão (máquina pneumática), elas são lançadas em um depósito menor - por 
vácuo, as sementes são distribuídas para um condutor, que segue até o disco 
duplo da semente - o ajuste deve buscar a regularidade de distribuição das 
sementes. 

Ajuste de plantio 

A plantadeira possui rodas laterais - limitadoras de profundidade - o ajuste é feito 
nas furações próximas às rodas - estas permitem o ajuste fino 
do posicionamento das sementes no solo. 

Ajuste de cobertura 

Por fim, é feito o ajuste de cobertura nas rodas cobridoras e compactadoras 
das sementes - ficam na parte traseira da plantadeira. Elas são duplas e em 
formato enviesado e, por pressão e angulação, jogam mais ou menos solo nas 
sementes. 

Uma plantadeira pode ter até 45 linhas de semeadura e cada uma delas deve 
ser regulada conforme o tipo de solo e cultura. Em geral, o próprio fabricante 
da máquina oferece treinamento para regulagem. 

Importante! 



Não se esqueça da velocidade de trabalho da plantadeira - entre 4 e 8 
km/hora - mantém a regularidade de distribuição das sementes. 

Fontes: Pioneer Sementes e Globo Rural. 

 


