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DIRECTOR 
Lista de verificação 
Use regularmente esta folha como lista de verificação útil para avaliar as 
principais áreas onde a pisadura e os danos podem ocorrer. Use-a para 
monitorizar se o pessoal está a implementar a melhor prática e ajudar a 
manter a pisadura ao mínimo. 

AVALIAÇÕES DO CAMPO 
 EXEMPLO ACÇÃO VERIFICADO 
Fazer uma avaliação de risco, de 
danos, e quando 

Ao iniciar um campo, mudança 
de variedade ou área 
específica de campo (ver o 
ponto abaixo) 

Certifique-se de que os 
condutores da colhedora e do 
reboque estão cientes dos 
resultados da avaliação de 
risco e de danos. 

 

Bem abaixo do alvo (por 
exemplo, 0-5%, alvo 10%) 

Uma vez por dia.  
Pouco abaixo do alvo (por 
exemplo, 8%, alvo 10%) 

Duas vezes por dia (investigar 
a fonte).  

Ligeiramente acima do alvo 
(por exemplo, 12 a 14%, alvo 
10%) 

Necessita de atenção já! 
Investigar a fonte.  

Qual é a frequência com que são 
finalizadas as avaliações de 
danos? 

Bem acima do alvo (por 
exemplo, 20%, alvo 10%) 

Pare! Considere contactar o 
seu técnico 
agrónomo/máquinas para 
aconselhamento adicional. 
Ou mudar para outra colheita. 

 

Há alguma área do campo com 
diferenças conhecidas durante o 
crescimento ou tratamentos da 
colheita? 

Diferentes tipos de solo, 
fertilizante, incidência de 
doença, irrigação, inundação 
ou seca? 

As avaliações de risco e os 
testes de danos devem ser 
feitos em todas as áreas onde 
houve uma diferença no 
crescimento ou nos 
tratamentos da colheita. 

 

Há alguma área do campo onde 
é mais provável encontrar danos 
nos tubérculo durante a 
colheita? 

Marcas da pulverização ou do 
funcionamento da irrigação. 
Passagem dos tractores por 
cima dos regos. 

Tentar e segregar a colheita 
da colheita boa para evitar 
degradar do campo inteiro. 

 

 
OPERAÇÕES NO CAMPO  

Os condutores dos tractores e das colhedoras mantêm as rodas afastadas dos 
regos adjacentes? 

 

Os condutores da colhedora e do reboque fazem entradas e saídas limpas dos 
regos? 

 

O operador da colhedora verifica constantemente as operações e a posição do 
elevador - altura baixa de enchimento e velocidade lenta do elevador? 

 

A colheita corre através da corredora delicadamente, sem paragens, aceleração 
rápida ou impactos? 

 

Os reboques cheios viajam lentamente sobre a terra áspera?  
Os condutores do reboque têm bom conhecimento de que está a acontecer em 
torno da colhedora, com observação constante do processo de colheita e 
enchimento. 

 

As caixas/reboques estão a ser enchidos de acordo com a ordem?  
 

CALIBRADORA  
Ao recuar até ao distribuidor, está alguém a fornecer indicações ao condutor do reboque para impedir que os 
reboques toquem nas batatas que já estão no distribuidor?  
O pessoal de calibração está a verificar se o painel da traseira do reboque não está a tocar nas batatas que 
estão no distribuidor?  



A calibradora está limpa e livre de escombros?  
Ao calibrar para caixas ou para volume, são usadas esteiras de espuma?  
Quando as batatas estão a ser calibradas em caixas, o pessoal de calibração está a verificar se não estão a 
ser demasiado enchidas?  
Ao descarregar num armazém de volume, o enchimento é feito baixando a altura do elevador ao mínimo?  
Ao calibrar para um camião de volume, tem a certeza de que ninguém está a caminhar por cima da carga?  
 
 


