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1 COLHEITA MECANIZADA DE GRÃOS 

No processo de produção agrícola, a colheita é a última operação a ser realizada no campo. De acordo com 

BALASTREIRE (1987) e BLANCA (1999), o trabalho de colheita inicialmente era realizado de forma 

manual, por trabalhadores, com ferramentas rudimentares. Mais tarde surgiram as segadoras, que cortavam e 

enleiravam o material sobre o solo, sendo seguidas por outras máquinas que além de cortar, debulhavam o 

material colhido. Finalmente, surgiram as colhedoras, máquinas complexas que realizam todas as etapas do 

processo da colheita. 

De acordo com SILVEIRA (1991), a colheita mecanizada faz com que o produto chegue mais rápido ao 

consumidor, pois as colhedoras cortam, debulham e limpam os produtos em uma única passada, sendo o 

material colhido depositado a granel (forma atual) ou ensacado (forma antiga). 

Segundo BALASTREIRE (1987), a primeira colhedora de cereais surgiu em 1836, em Michigan (EUA), 

desenvolvida por Moore e Hascall. Entretanto, esta colhedora só veio obter sucesso em 1854, na Califórnia. 

Desde então, as colhedoras têm se desenvolvido, buscando obter melhor desempenho, de forma a alcançar 

maior capacidades operacionaL e melhor qualidade do produto colhido. 

Existem, atualmente, vários tipos de colhedoras, desde as mais sofisticadas até as mais simples. Estas 

colhedoras apresentam, entre outras vantagens na sua utilização, uma maior capacidade de trabalho, 

acarretando uma redução no período de colheita e a desocupação da área mais cedo, o que permite o plantio 

em áreas maiores, menor necessidade de mão de obra e menor perda de grãos. As limitações são o elevado 

custo inicial da máquina, necessidade de uma área mínima de plantio, exigência de operadores e mecânicos 

especializados e topografia do terreno regular (SILVEIRA, 1991). 

2 Sistemas de colheita 

A colheita de grãos é composta das seguintes etapas: 

Corte e Alimentação; 

Trilha; 

Separação; 

Limpeza; 

Transporte e armazenamento de grãos. 

 

Dependendo da forma como estas etapas são efetuadas, a colheita pode ser classificada em colheita manual, 

semimecanizada e mecanizada. 

 

2.1.1 Colheita manual  

Neste tipo de colheita a planta é arrancada ou cortada diretamente por métodos manuais, com ou sem o auxílio 

de ferramentas. As principais características da colheita manual são: 

Baixa capacidade operacional na colheita de grãos; 

Menor perda em relação à colheita mecanizada; 

É seletiva, permitindo a escolha do produto em função de características desejáveis; 

Menor danos mecânicos às sementes; 

Adequa-se bem a áreas pequenas e de relevo acidentado. 

2.1.2 Colheita semimecanizada 

Neste tipo de colheita algumas etapas são realizadas com auxílio de uma máquina. Assim, pode-se efetuar o 

corte e recolhimento manual e a trilha de forma mecanizada ou vice-versa. As principais características da 

colheita semimecanizada são: 

Menor emprego de mão-de-obra quando comparada à colheita manual; 
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Permite secar a cultura no campo. 

2.1.3 Colheita mecanizada 

Na colheita mecanizada todas as operações são realizadas por máquinas. As principais características da 

colheita manual são: 

Alta capacidade operacional; 

Uso reduzido de mão-de-obra: 

100 homens na colheita de feijão (Duarte, 1986 citado por MORAES et al. (1996)); 

80 homens na colheita de cana-de-açúcar. 

Possibilidade de mais de um cultivo ao ano; 

Maior perda em relação à colheita manual; 

Não é seletiva; 

Maior possibilidade de ocorrência de danos mecânicos às sementes; 

Indicada para grandes áreas, com declividade de até 10%. 

A colheita mecanizada pode ser classificada em colheita direta, quando uma única máquina realiza todas as 

operações de colheita e colheita indireta, quando estas operações são realizadas por diferentes máquinas. 

2.2 MANEJO APROPRIADO PARA COLHEITA MECANIZADA 

De acordo com MORAES et al. (1996), todos os esforços devem ser direcionados no sentido de se colher o 

produto com um mínimo de danificações mecânicas, no menor prazo possível e, ainda assim, mantendo-se as 

perdas em níveis aceitáveis, tanto aquelas devidas a fatores naturais, quanto as devidas à operação da 

máquina. Segundo COSTA & TAVARES (1995), a colheita da soja e de outros cereais é a última etapa de 

campo do processo produtivo, podendo representar a recompensa ou o prejuízo do produtor, devido, 

principalmente, ao grande número de riscos existentes nesta fase. SILVEIRA (1991) e MORAES et al. (1996) 

afirmam que é comum que ocorram algumas perdas na colheita, por isso, deve-se tentar reduzi-las a um 

mínimo para que se tenha um bom lucro. Dentre os vários fatores que afetam a eficiência da colheita, COSTA 

& TAVARES (1995) citam o preparo do solo, época de semeadura, espaçamento, densidade e umidade da 

lavoura, dentre outros fatores. 

2.2.1 Preparo do solo 

Um solo mal preparado pode causar prejuízos durante a colheita, devido aos desníveis do terreno. Neste caso, 

a barra de corte da colhedora sofre oscilações, provocando cortes desuniformes, fazendo com que grande 

porcentagem de vagens deixe de ser levadas para o interior da plataforma, ficando desperdiçadas na lavoura. 

Outro grande problema é a presença de materiais estranhos na área, como paus e pedras, podendo causar 

danos na barra de corte. Estes materiais fazem com que ocorram quebras de facas da barra de corte, 

prejudicando o funcionamento desta e deixando muitas plantas sem serem cortadas (COSTA & TAVARES, 

1995). Segundo MARCOS FILHO (1986), o preparo do solo também influi na emergência uniforme das 

plântulas, bem como no desenvolvimento e maturação. 

De acordo com HIPÓLITO et al. (1982), em terrenos com mais de 8% de declividade, o funcionamento destas 

máquinas é prejudicado. 

2.2.2 Época de semeadura, espaçamento e densidade 

Deve-se tomar cuidado para que não ocorra a aplicação inadequada destas práticas, pois a lavoura pode tomar-

se pouco adaptada à colheita mecânica. De acordo com BALASTREIRE (1987) e COSTA & TAVARES 

(1995), a população de plantas pode influir no desenvolvimento vegetativo das mesmas, tornando-as menos 

adequadas à colheita mecanizada, e se a população (estande) for menor que a recomendada, as plantas ficarão 

mais baixas, com caule mais grosso, formando vagens muito próximas ao solo, as quais dificilmente serão 

alcançadas pela barra de corte, causando assim grandes perdas na colheita. SICHMANN (1982) relata que por 

causa destes problemas pode ocorrer o acamamento. 
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Segundo COSTA & TAVARES (1995) e EMBRAPA (2000), fazer a semeadura em épocas pouco indicadas 

pode causar redução no tamanho das plantas e baixa inserção das primeiras vagens. A semeadura em terreno 

de topografia convenientemente nivelada e suave é de grande importância para o desempenho das colhedoras 

(MARCOS FILHO, 1986). 

2.2.3 Teor de água  

O teor de água é um fator importante na colheita e o material deve estar maduro para que seja garantida boa 

eficiência, quebra mínima de grãos e segurança no armazenamento (SILVEIRA, 1991). Segundo 

BALASTREIRE (1987) e SILVEIRA (1991), umidades altas aumentam a quebra de grãos, diminuindo a 

qualidade. Em teores de umidade baixos, o nível de perdas é elevado devido à deiscência das vagens ou 

mesmo à queda de grãos, ocasionados pela ação dos elementos ativos da colhedora. Também ocorrem perdas, 

pois tanto os grãos como as hastes tornam-se quebradiços, embora esta condição seja importante na 

consplantação. COSTA & TAVARES (1995) afirmam que, para o caso específico da cultura da soja, 

umidades altas podem acarretar danos mecânicos latentes e umidades muito baixas, danos mecânicos 

aparentes, sendo que em soja destinada para sementes, a umidade limite entre estes dois casos, para a colheita 

é de 13,5%, sendo 13% a umidade mais viável para a colheita mecânica, tanto em aspectos de perdas físicas 

como danos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Umidade de grãos ideal para trilha mecânica. 

Cultura Umidade (%) 

Arroz 20 a 26 

Feijão 16 a 18 

Milho 13 a 15 

Soja 12 a 14,5 

Trigo 15 a 16 

Fonte: Adaptada de DUARTE (1986), citado por MORAES et al. (1996). 

A umidade dos grãos influencia diretamente no sistema de trilha, pois grãos submetidos a trilhagem com 

umidade elevada são facilmente danificados pelo fato de apresentarem baixa resistência mecânica. Grãos 

demasiadamente secos podem ser partidos pelos mecanismos de trilha, por possuírem baixa elasticidade 

(MORAES et al., 1996). 

2.2.4 Outros fatores 

Também influenciam na eficiência da colheita a escolha de cultivares e presença de plantas daninhas. 

O uso de cultivares pouco adaptadas à determinadas regiões afeta o desenvolvimento da colheita. Estas perdas 

ocorrem pelo fato de ocorrer alteração na altura de inserção, índice de acamamento, incidência de caule verde 

ou retenção foliar, alta produção de palha em proporção à quantidade de grãos e maturação desuniforme. Por 

esses motivos, a escolha da cultivar tem grande importância para a colheita mecanizada. Para que não ocorram 

problemas na colheita, deve-se usar cultivares que não apresentem estes tipos de problemas. 

2.2.5 Classificação das máquinas para colheita 

A) Quanto à forma pela qual recebem potência de acionamento 

Colhedora acoplada: acionada pela TDP do trator  (Figura 1), apresenta baixa capacidade operacional, 

dificuldades de manobras e problemas no sistema de acoplamento. Porém seu custo de aquisição é baixo e 

possibilita um melhor aproveitamento do trator disponível. 
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Figura 1. Colhedora de milho acoplada ao trator. 

Fonte: Moraes et al, 1996. Foto do autor. 

 

Colhedora combinada: acionada por um motor próprio que promove o seu deslocamento e o acionamento de 

todos os seus mecanismos internos (Figura 2). Apresenta menores problemas de manobra e operacionalização. 

Entretanto trata-se de uma máquina complexa, constituída por mais de 35 mil peças, de elevado custo inicial e 

de difícil manutenção, exigindo boa qualificação dos operadores. Também denominada de colhedora 

autopropelida ou automotriz. 

 

Figura 2. Colhedora autopropelida. 

 

B) Quanto ao fluxo do material trilhado 

Colhedora de fluxo radial: é o tipo mais comum. O material flui perpendicularmente ao eixo do cilindro 

(Figura 3.a). 

Colhedora de fluxo axial:: o material flui paralelamente ao eixo do cilindro, que é longo e realiza a trilha e a 

separação (Figura 3.b). 

 

 

 

Figura 3.a) Fluxo radial. Fonte: JOHN DEERE (2000). 

              b) Fluxo axial. Fonte: CASE (s.d)a 
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2.3 CONSTITUIÇÃO DAS COLHEDORAS COMBINADAS 

Para compreender o funcionamento de uma colhedora combinada, deve-se obsplantar cuidadosamente a 

função de cada um de seus sistemas. Uma vez que o funcionamento de cada um de seus componentes for 

compreendido, fica mais fácil entender como eles se relacionam e o funcionamento da máquina como um 

todo. 

Em uma colhedora combinada estas operações são realizadas pelos mecanismos apresentados na Figura 4. , 

que segundo COSTA & TAVARES (1995) são: 

a) Mecanismo de corte e alimentação: composto por plataforma de corte, molinete, barra de corte, sem fim 

alimentador (caracol), esteira e rolo flutuador; 

b) Mecanismos de trilha; tem como constituintes o cilindro e o côncavo; 

c) Mecanismo de separação: extensão do côncavo, batedor e saca palha são os componentes; 

d) Mecanismo de limpeza: composto pelo bandejão, peneira superior, extensão da peneira superior, peneira 

inferior e ventilador; 

e) Armazenamento e transporte; seus componentes são o cano de descarga e o tanque graneleiro. 

 

 
Figura 4. Operações básicas das colhedoras combinadas. 

Fonte: Adaptada de CLAAS (2002). 

 

 

2.3.1 Sistema de corte e alimentação 

O conjunto de mecanismos que compõe o sistema de corte e alimentação de uma colhedora combinada é 

normalmente conhecido como plataforma (Figura 5). Nas colhedoras existem plataformas que cortam o 

produto, denominadas plataformas de corte, bem como plataformas de recolhimento e plataformas para milho. 

O sistema que alimenta o sistema de trilha após o sistema de corte é comumente denominado sistema 

alimentador. Cada uma destas unidades será discutida detalhadamente mais adiante.   

A plataforma é acoplada à colhedora por um dispositivo pivô que permite elevar ou abaixa-la (por meio de 

cilindros hidráulicos) para obter a altura de corte desejada (Erro! Fonte de referência não encontrada.). 

a) Plataforma de Corte 

Dependendo da cultura, uma colhedora pode ser equipada com uma plataforma de corte convencional usada 

na maioria das colheitas, exceto para a colheita de milho e de arroz, ou pode ter uma plataforma com correia 

transportadora muito usada em arroz (Erro! Fonte de referência não encontrada.). A plataforma de corte 

com correia transportadora é semelhante à plataforma de corte convencional salvo por ter uma correia 
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transportadora entre a barra de corte e o condutor helicoidal. A correia transportadora auxilia na coleta ou no 

fornecimento de mais produto a colhedora. 

As plataformas de corte podem ser classificadas em rígidas, flexíveis, e flutantes. 

Nas rígidas (Figura 6), mais comuns, a barra de corte não apresenta movimento relativo em todo o seu 

comprimento. 

As plataformas flexíveis (Figura 7) foram desenvolvidas para culturas de baixa inserção, como a soja e o 

feijão, permitindo que a plataforma acompanhe pequenas ondulações na superfície do solo. 

Para trabalhar em terrenos mais inclinados ou em terraços existem as plataformas de flutuação lateral (Figura 

8), com movimento angular em torno de 5º para cada lado. 

 

 
Figura 5. Sistema de corte e alimentação 

 

 

 
Figura 6. Plataforma de corte fixa 

 

 

 

 
 

Figura 7. Plataforma flexível (Fonte: Deere & Co.) 

 

 

 

 

 



unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

CÂMPUS DE JABOTICABAL

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS

 
 

8 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Plataforma de flutuação lateral (Fonte: Claas Co.) 

 

i) Separadores 

Os separadores ou divisores e a chapa lateral protetora (Figura 10) localizam-se nas extremidades da 

plataforma de corte e têm como principal função, separar uma fileira do resto da cultura. Eles também atuam 

como proteção para evitar que a cultura cortada caia lateralmente e têm importante papel em culturas muito 

carregadas, acamadas ou embaraçadas. 

  
Figura 9.  Separador  e chapa lateral 

 

ii) Molinete 

O molinete é um rotor com largura igual à da plataforma de corte e diâmetro entre 0,9 e 1,5 m. Existem dois 

tipos de molinetes - molinetes de barras e de dentes (Figura 10) , que podem ser usados de acordo com os 

tipos de culturas e das diferentes condições de campo.  

 

 
(a) 

 
(b) 
Figura 10. (a) Molinete de dentes; (b) Molinete de barras (Fonte:Deere & Co.) 

 

O molinete separa uma seção da cultura e a conduz contra a barra de corte. Com o material cortado pelas facas 

da barra de corte, o molinete continua conduzindo e/ou levantando a cultura em direção ao condutor 

helicoidal. Nas plataformas para arroz, o molinete ergue a cultura sobre a correia transportadora que leva o 

material para o condutor helicoidal. 

O molinete de barras é constituído de  quatro a seis barras de madeira ou aço, que giram contra a cultura 

posicionando-a para assegurar que a cultura seja cortada pelas facas da barra de corte no local adequado. 
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Assim o molinete, por meio das barras, direciona a cultura, agora cortada, para a região de ação do condutor 

helicoidal. 

O molinete de dentes tem vários dentes ou "dedos" unidos às suas barras. Os dedos apanham a cultura que foi 

derrubada ou esteja muito entrelaçada, por exemplo a cultura de arroz ou cevada. Um molinete de barras, sem 

dedos, não pode apanhar a cultura nestas condições. 

Os dedos no molinete podem alcançar as plantas derrubadas e levantá-las para que a barra de corte possa 

cortá-las (Figura 11). O molinete de dedos também é usado em colheitas de culturas muito maduras, como 

feijão e soja, porque um molinete de barras bateria os feijões para fora da vagem, causando pesadas perdas na 

colheita. Os dedos do molinete tende a juntar as plantas maduras com suavidade em lugar de batê-las no 

condutor helicoidal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Funcionamento do molinete. 

 

Os molinetes apresentam barras e os dedos que podem ser ajustados para que a cultura entre no ângulo mais 

adequado ao processo. Estes ajustes ajudam a prevenir danos ao produto e permitem a entrega uniforme do 

produto ao condutor helicoidal da plataforma. Estas regulagens podem ser realizadas nas posições horizontal e 

vertical (Figura 12), bem como na velocidade tangencial do molinete. 

Em condições normais de colheita, em plantas de porte mais alto, o molinete deve atuar com seu eixo 

deslocado, à frente da barra de corte. Já em plantas mais baixas o molinete deve ser retraído, sendo 

posicionado mais próximo da barra de corte. 

 

 
Figura 12. Ajustes do Molinete (Fonte: Deere & Co.) 

 

Em relação à regulagem vertical, em lavouras normais o molinete deve tocar a cultura no ponto mais alto 

possível. No caso da cultura da soja recomenda-se regular o molinete para tocar no terço superior, enquanto 

que para culturas do trigo e do arroz, a ponta do dente deve ser posicionada 5 a 10 cm abaixo do cacho. 

Ambos os ajustes são importantes para assegurar que o material será realmente empurrado à barra de corte e 

ao condutor helicoidal. 

Estando a cultura caída e entrelaçada, o molinete de dedos deve ser fixado de tal forma que o mesmo possa 

apanhar a cultura e leva-la à faca e ao condutor helicoidal. Isto assegurará que o material será apanhado, 

cortado e direcionado ao condutor helicoidal da plataforma com a mínima perda de grãos. 
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O molinete também deve girar na velocidade adequada de trabalho para evitar perdas e danos nos grãos. A  

rotação é controlada pelo operador, sendo que a rotação  deve estar acima de  0 e abaixo de 60 rpm. Em 

condições normais de trabalho a velocidade tangencial do molinete deve ser de 25% a 50% superior à 

velocidade de deslocamento da máquina. Desta forma define-se o Índice de Velocidade do Molinete (Ivm) 

como sendo a relação entre a velocidade  tangencial do  molinete e a velocidade de avanço da colhedora: 

 

V

R,nrm

V

V
I m

vm

m 104670 
                 

(1) 

em que, 

Ivm: Índice de velocidade do molinete 

Vm:  Velocidade tangencial do molinete (m s
-1

) 

V:    Velocidade de avanço da colhedora (m s
-1

) 

nrm:  rotação do molinete (rpm) 

Rm:  raio do molinete (m) 

 

Obsplantações: 

se IVm < 1,25    risco de tombamento da cultura à frente da barra de corte; 

se IVm > 1,5  perdas por debulhamento e arremesso. 

 

O ajuste correto da rotação do molinete permite que as plantas entrem na plataforma com as vagens voltadas 

para trás o que proporciona menos perdas. 

 

Na Tabela 2 encontra-se de forma resumida as principais regulagens para o molinete. 

 
Tabela 2. Regulagens do molinete. 

Condição  

da cultura 
Posição do molinete 

Inclinação  

dos dentes 
Ivm 

Porte normal 
Eixo do molinete 15 a 20 cm à frente da barra 

de corte. 
Retos (verticais) 1,25 a 1,50 

Porte pequeno Eixo do molinete próximo à barra de corte. Retos (verticais) 1,25 a 1,50 

Acamada 
Eixo do molinete 23 a 30 cm à frente da barra 

de corte. 
Inclinados para trás < 1,25 

 

 Exercícios:  

Calcular o índice de velocidade de um molinete de uma colhedora cuja velocidade de avanço é 6 km/h e seu 

molinete possui um diâmetro de 1,4 m, estando regulado a uma rotação de 45 rpm. 

Com base no resultado do exercício anterior você identificaria algum problema nesta colheita? Em caso 

afirmativo, qual seria a solução? 

sabe-se que uma determinada colheita está sendo realizada com um índice de velocidade do molinete igual a 

1,35, sendo que o mesmo tem diâmetro de 1 m e rotação de 45 rpm. Qual é a velocidade de avanço desta 

máquina? Qual seria a máxima velocidade da colhedora para trabalhar com este molinete a 40 rpm? 

 

iii) Barra de Corte 

Por meio do molinete a planta é direcionada contra a barra de corte, que tem como  princípio a ação de dois 

elementos cortantes opostos que se encontram e se cruzam com pouca folga entre si, efetuando o corte da 

planta. A barra de corte é constituída por uma barra móvel (faca) contendo facas de aço, dispostas na parte 
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dianteira da plataforma, que se movem alternadamente em relação a uma outra barra, fixa (contra-faca), 

composta por facas, guardas, placas de apoio e placas de desgaste (Figura 13). É esse movimento alternado 

entre as duas barras que corta as plantas. 

  

Figura 13. Barra de corte de uma colhedora: 1) barra, 2) faca, 3) condutor helicoidal. 

        Fonte: BALASTREIRE, 1987 

 

A faca é composta de várias lâminas triangulares, denominadas de facas ou seções da faca, arrebitadas ou 

aparafusadas a uma barra plana de aço (Figura 14). O curso completo da faca consiste no deslocamento de seu 

vértice do centro de um dedo até o centro do dedo adjacente, quando então há a inversão do sentido do 

movimento. A parada da faca para inversão do movimento ocorre em uma região onde há pouco corte, 

denominada zona morta. 

 
Figura 14. Faca em fim de curso 

 

A extremidade da faca é conectada a um mecanismo de transmissão que causa movimento alternado às 

mesmas. Algumas plataformas com maior dimensão são compostas por duas facas dispostas alternadamente, 

cada qual com sua extremidade ligada a distintas barras de transmissão. Isto permite uma maior velocidade na 

operação e reduz o peso da faca por unidade de transmissão. 

        As placas de apoio e a barra de facas ficam abaixo das seções de corte e são fixas por grampos, e as 

placas guardas apóiam o material que será cortado 

 

iv) Condutor Helicoidal  

O condutor helicoidal (Figura 15), também chamado de caracol, é um cilindro giratório (100 a 150 rpm) que 

ocupa toda a largura da plataforma de corte. É composto de dois helicóides com passo em sentidos opostos 

que levam as plantas para o centro da plataforma, até o canal alimentador. 
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Figura 15. Condutor helicoidal. 

 

O caracol possui em sua região central um conjunto de dedos retráteis (Figura 16) que servem para 

impulsionar o material colhido até o canal alimentador. Na parte frontal do caracol os dedos projetam-se para 

fora do cilindro, empurrando o material para trás. Ao atingirem a parte posterior dos dedos se retraem, 

evitando que a cultura seja jogada para por sobre o caracol. O movimento de retração dos dedos é obtido por 

meio da excentricidade dos seus eixos (Figura 17. 

 

 
Figura 16. Dedos retráteis. 

 

Figura 17. Funcionamento dos dedos retráteis. 

 

O caracol possui folga ajustável entre os helicóides e o fundo da plataforma, devendo ser regulado de forma a 

permitir o fluxo contínuo do material colhido para o centro da plataforma e posteriormente, para o canal 

alimentador. Esta regulagem se dá em função do tipo de cultura e do volume de material colhido, de modo que 

não haja embuchamentos. De um modo geral esta regulagem é de 20 mm para a cultura da soja, 8 a 15 mm 

para o trigo e 10 mm para o azevém. 

Outra regulagem possível em algumas plataformas é o deslocamento do caracol para frente – culturas de 

pequeno porte, muita secas e de fácil debulha, ou para trás – culturas de porte alto, com pequeno volume de 

palha, verdes ou pesadas. 

Na parte posterior da plataforma existe uma barra raspadora para evitar acúmulos de material cortado em volta 

do caracol. Esta barra pode ser ajustada para que a distância entre ela e os helicóides seja a menor possível. 
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v) Plataforma com Controle Automático da Altura de Corte 

Algumas colhedoras possuem sensores em sua plataforma que controla a altura de corte quando esta trabalha 

muito próximo ao solo. Por exemplo, quando se trabalha na cultura do feijão e soja. Isto alivia o trabalho do 

operador, que é obrigado constantemente a ajustar a altura da plataforma, e é também muito importante 

quando se trabalha em solo desuniforme ou à noite. Os sensores podem ser ajustados para atingir a altura de 

corte desejada em diferentes condições de colheita. O controle automático da altura da plataforma é padrão em 

algumas plataformas com barra de corte flexível e é opcional em outros modelos. 

 

vi) Outros tipos de plataformas  

 

* Plataforma de recolhimento 

Existem outros tipos de plataformas, além das mencionadas anteriormente. Quando as plataformas são usadas 

para juntar e enfileirar a cultura para que uma segadora faça seu trabalho, elas são denominadas de plataforma 

de recolhimento. Esta plataforma é igual a uma plataforma convencional, exceto por ela não ter um molinete 

nem uma barra de corte. Elas são equipadas com uma correia de transporte composta de dedos de aço ou de 

plástico. Estes dedos apanham a cultura e a entregam ao helicoidal de plataforma (Figura 18). 

Para converter uma plataforma de corte em uma de recolhimento, basta instalar uma correia de recolhimento 

na mesma.  

 

Figura 18. Plataforma de recolhimento.  

Fonte: Deere & Co. 

 

* Plataforma para Milho 

A cultura do milho, por ser plantada com maior espaçamento entre linhas, produzir maior quantidade de 

matéria verde e por seu fruto ser disposto em espigas com mais massa, requer uma plataforma de corte 

específica como a mostrada na Figura 19. 

 
Figura 19. Plataforma de corte para milho. 
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A plataforma para milho deve ser capaz de levantar plantas tombadas, conduzi-las até o mecanismo 

destacador e posteriormente, até o canal alimentador, com o mínimo possível de perdas. Para realizar esta 

tarefa a plataforma é constituída separadores, um conjunto de  correntes coletoras e rolos espigadores e um 

caracol (Figura 20). 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.Separadores 

2.Rolos espigadores 

3. Correntes 

4. Caracol 

5. Canal alimentador 

Figura 20. Constituição da plataforma de corte para milho.  (Fonte: Deere & Co.) 

 

 Separadores ou ponteiras: são extensões feitas normalmente de chapa ou de fibra, que percorrem o 

espaço entre as linhas da cultura. Para cada linha a ser colhida existem duas ponteiras, que têm por função 

levantar as plantas caídas para serem recolhidas pelos demais mecanismos e, guiar as fileiras de plantas 

até os rolos giratórios (Figura 21). A ponteira possui  mobilidade na direção vertical para acompanhar a 

superfície do solo e possibilitar a recuperação de plantas caídas. 
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Figura 21. Funcionamento das ponteiras. 

 

 Rolos giratórios: são em número de dois para cada linha de plantas e giram em sentidos opostos  de 

forma a puxar o colmo da planta para baixo (Figura 22). As espigas, por apresentarem maior diâmetro 

ficam retidas nas facas destacadoras. As pontas dos rolos são em forma de espiral para facilitar a entrada 

da planta. As facas destacadoras são chapas  que se encontram sobre os rolos giratórios para evitar o 

contato direto entre os mesmos e as espigas, diminuindo as perdas por debulha. 

 

  
 

Figura 22. Rolos espigadores  

 Correntes transportadoras: também formam um par para cada linha de plantas e giram em sentidos 

opostos, sobre as facas destacadoras (Figura 23). Têm por  função conduzir as espigas destacadas para o 

canal alimentador e auxiliar a alimentação dos rolos giratórios. 
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Figura 23. Corrente coletoras. 

 

 Caracol: é semelhante ao de uma plataforma de corte convencional, porém o seu diâmetro é inferior e não 

apresenta  dedos retráteis. 

 

O uso de uma plataforma de milho requer algumas alterações na colhedora, tais como: instalar chapas de 

fechamento no cilindro de trilha, usar batedor traseiro com dentes e adicionar contrapesos nas rodas do eixo 

traseiro. 

 

* Plataforma para Colheita de Grãos Miúdos 

A Plataforma para colheita de grãos miúdos (Figura 24) é usada em culturas como o sorgo, o girassol, e outras 

culturas de grãos miúdos, para reduzir as perdas no corte e no recolhimento. Após o corte, a planta é 

empurrada para o condutor helicoidal por correias de borracha dispostas em cada linha. As facas que realizam 

o corte são localizadas ao final de cada correia.  

Cada linha da plataforma pode flutuar sobre o solo, assim seguindo o contorno do terreno, o que é uma 

vantagem para o caso de culturas rasteiras, pois o corte pode ser feito bem baixo. 

       Nesse tipo de plataforma a ausência de molinete e de alternância de facas diminui em muito os danos às 

sementes e grãos. Dessa maneira, pode-se trabalhar a maiores velocidades do que aquelas usadas nas 

colhedoras convencionais. 

 
Figura 24. Plataforma para grãos miúdos (Fonte: Deere & Co.) 

 

 

b) Mecanismo de Alimentação 

Após o corte da planta, independente do tipo de plataforma usado, o material deve ser levado ao sistema de 

trilha para se efetuar a debulha. Nas colhedoras combinadas esse papel cabe ao elevador, transportador ou 
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canal alimentador (Figura 25), que nada mais é do que uma esteira transportadora composta de correntes 

longitudinais, interligadas por travessas de perfil “U ou “L”, que arrastam o material sobre o fundo trapezoidal 

até o mecanismo de trilha.  

 
Figura 25. Canal  alimentador (Fonte: Deere & Co.) 

    Em algumas colhedoras combinadas, um mecanismo alimentador auxiliar é usado para ajudar a mover o 

material do condutor helicoidal da plataforma para o mecanismo de alimentação. Este alimentador auxiliar 

consiste em um tambor redondo equipado com dedos retráteis que são semelhantes àqueles usados na 

plataforma de recolhimento ou no próprio condutor helicoidal.  

O canal alimentador deve ser ajustado de forma a fornecer o material cortado de maneira continua e uniforme 

ao mecanismo de trilha, evitando o embuchamento do sistema de trilha. Esta regulagem é realizada alterando-

se a altura entre as travessas e o fundo do canal. Em algumas colhedoras é possível efetuar o controle da 

velocidade do alimentador, permitindo o ajuste da velocidade de alimentação para diferentes condições da 

cultura e da velocidade de trabalho. Além disso, pode-se ter também um sistema de transmissão reversível, 

que auxilia na limpeza do transportador alimentador no caso de embuchamento. 

O canal alimentador e a plataforma de corte são fisicamente interligados por meio de um sistema de engate 

rápido. 

 

2.3.2 Sistema de trilha 

O mecanismo de trilha, considerado por alguns autores como o “coração da máquina”, tem por função a 

remoção de 60 a 90% dos grãos de suas vagens, espigas ou cachos. Pode-se dizer que todo funcionamento da 

colhedora depende diretamente do mecanismo de trilha, pois se esta etapa não for bem sucedida as demais 

funções da máquina serão afetadas (SILVEIRA, 1991; COSTA & TAVARES, 1995; MORAES et al., 1996). 

Com o passar do tempo, algumas mudanças ocorreram neste mecanismo. De acordo com BALASTREIRE 

(1987), os mecanismos de trilha existentes nas colhedoras de cereais são compostos basicamente por um 

cilindro e um côncavo, podendo ser de três tipos; cilindros radiais de dentes ou de barras e cilindro axial. Esta 

classificação é feita em função do sentido do fluxo do material colhido no interior da máquina, indicado pelas 

setas na Figura 26. O mais utilizado, atualmente, é o de fluxo radial. Além destes, encontra-se em fase de 

protótipo um outro sistema, denominado “mecanismo não convencional de trilha”.  

 
(a) 

 

 

 
 

 

(b) 
Figura 26. Mecanismos de trilha: a) fluxo radial; b) fluxo axial. 

Fonte: CASE (s.d)a e JOHN DEERE (2000). 
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a) Mecanismo de trilha do tipo radial 

O mecanismo de trilha do tipo radial é constituído de um cilindro giratório e de um côncavo perfurado, 

envolvendo-o parcialmente (Figura 27). É por meio deste sistema que ocorre quase toda a trilha do material 

colhido. O mecanismo de trilha radial não faz separação, por isso, a máquina do tipo radial apresenta 

mecanismo de separação independente do sistema principal (Figura 28). O cilindro de trilha apresenta um 

diâmetro de 400 a 610 mm dependendo do fabricante da colhedora. O conjunto cilindro-côncavo possui 

largura entre 670 e 1.300 mm, conforme o tamanho da máquina, pois existe uma relação direta entre a largura 

e a capacidade operacional da colhedora.  

O material colhido flui perpendicularmente ao eixo do cilindro, sofrendo trilha por atrito e trilha por impacto. 

A trilha por atrito ocorre pela ação de um cilindro de barras enquanto que a trilha por impacto se dá pela ação 

de um cilindro de dentes. Na verdade esta divisão é puramente didática pois os dois tipos de cilindro 

provocam impacto ao material trilhado. 

 

 

 

Figura 27. Colhedora combinada do tipo radial. No destaque o seu mecanismo radial. Fonte: 

Adaptada de BLANCA (1999) e JOHN DEERE (2000). 

 

 
 

 

Figura 28. Esquema geral do sistema de trilha radial. Fonte: John Deere (2000). 

 

 

* Cilindro de Barras e Côncavo 

O cilindro de barras (Figura 29) consiste em vários barras de aço com ranhuras presas à circunferência 

exterior de uma série de flanges. A rotação de trabalho do cilindro varia de 150 a 1.500 rpm. Este intplantalo 

de rotação é necessário para que se possa atingir todo leque de diferentes culturas e condições de trabalho. As 

maiorias das culturas podem ser trilhadas a rotações entre 400 e 1.200 rpm.  

Pente de 

arame 

Mecanismo 
de separação 

Cilindro 

de barras 

Côncavo 
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Figura 29. Cilindro de barras. 

 

O côncavo consiste de uma série de barras de aço paralelas presas por barras laterais curvas (Figura 29). Este é 

montado sob e ligeiramente ao fundo do cilindro. A circunferência exterior do cilindro geralmente acompanha 

a curvatura do côncavo. O côncavo retém o material, expondo-o a sucessivos golpes das barras do cilindro 

(Figura 30). As barras de raspagem têm ranhuras localizadas em direções contrária às das barras adjacentes 

fazendo com que o material se mova em ziguezague dentro da trilha (MORAES et al., 1996).. Estas ranhuras 

proporcionam a raspagem e pressão no material quando este atravessa a região de trilha. A vantagem do 

cilindro de barras sobre o cilindro de dentes é que ele, no ato da trilha, rasga menos as plantas daninhas. Isto 

facilita a secagem e a limpeza dos grãos e, conseqüentemente, menor sobrecarrega do sistema de limpeza. 

 

 
                     (a) 

 
 (b) 

Figura 30. Cilindro de barras (a) e côncavo de arames (b). Fonte: NEW HOLLAND (2001). 

 

* Cilindro de Barras Anguladas e Côncavo 

Em algumas colhedoras o cilindro de barras anguladas (Figura 31). Este tipo consiste de barras de aço 

anguladas, tipos helicóides, presas a flanges como os demais tipos. Ambos, barras e côncavo são faceados por 

borracha. Pela disposição angulada e pela cobertura de borracha, seu processo de trilha é menos danoso para o 

grão que os demais tipos. Por isso, são mais utilizados em culturas de pequeno porte e para obtenção de 

sementes. 

 
Figura 31. Cilindro de barras anguladas e côncavo (Fonte: Deere & Co.) 

 

* Cilindro de Dentes e Côncavo 

MORAES et al. (1996) afirmam que a trilha por impacto se dá por meio do cilindro de dentes, os quais 

penetram no material recolhido, puxando-o para o interior da área de trilha, fazendo com que a trilha dos grãos 

ocorra pelo choque do material colhido contra a superfície frontal do côncavo (Figura 32). 
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Figura 32- Cilindro e côncavo de dentes. (Fonte: MANUAL... ,2001). 

 

O cilindro de dentes consiste de um cilindro composto por duas flanges laterais nas quais estão presas barras 

contendo os dentes responsáveis pela trilha. O côncavo é composto por uma chapa perfurada curva, com um 

comprimento suficiente para cobrir ¼ da circunferência do cilindro trilhador. Quando o cilindro é de dentes, o 

côncavo possui também barras com duas fileiras de dentes, sendo o número total de dois, quatro e seis barras 

no côncavo, conforme a cultura e as condições de trilha. Os dentes do côncavo são montados alternadamente, 

de maneira que um dente do cilindro passe entre dois dentes de duas fileiras diferentes do côncavo. Estes 

dentes têm como objetivo auxiliar na debulha do material. Como o cilindro gira, seus dentes passam entre os 

dentes estacionários do côncavo, o que causa a ação trilhadora. 

De todos os  tipos de unidades de trilha, a de cilindro de dentes e côncavo é a mais agressiva, mas também é a 

que debulha maior volume de material. Quase todas colhedoras de arroz são equipadas com cilindros de dente. 

Estes também são muito comuns em colheita de feijão, pois, o cilindro tem excelente ação trilhadora com 

pouco dano ao grão ou semente. 

A desvantagem do cilindro de dente é que ele tende a rasgar a palhada e plantas daninhas presentes na cultura, 

o que pode resultar em problemas na separação e limpeza. 

 

* Regulagens do sistema de trilha 

Para que se tenha uma boa produtividade e uma perfeita trilha, devem ser feitas algumas regulagens 

fundamentais (Tabela 3) na rotação do cilindro e na abertura entre o côncavo e o cilindro (BALASTREIRE, 

1987; SILVEIRA, 1991; MORAES et al., 1996). 

O ângulo de envolvência do cilindro pelo côncavo situa-se entre 95 e 130º, na maioria dos casos, sendo 

também, em alguns casos, de 90º. A distância do côncavo ao cilindro na parte frontal é de duas a três vezes 

maior que a da parte traseira, o que facilita a entrada do material a ser trilhado. 

De acordo com SILVEIRA (1991), a abertura entre o côncavo e o cilindro afeta a ação trilhadora e a 

quantidade de grãos trilhados. Quando ocorre dificuldade de trilhagem, a abertura entre o côncavo e o cilindro 

deve ser reduzida, para que ocorra uma grande densidade de palha entre os mesmos. Desse modo, ocorre o 

impacto direto das vagens, espigas ou cachos com o cilindro. 

No caso de grãos pequenos a abertura entre o côncavo e o cilindro deve ser de modo que ocorra a separação 

do grão do restante do material colhido. Em colheita de grãos grandes, o processo de regulagem é o mesmo de 

grãos pequenos, com exceção de que a abertura entre o côncavo e o cilindro deve ser maior. 

A abertura entre o côncavo e o cilindro é regulada por uma alavanca ou por uma manivela que atua sobre o 

côncavo, mantendo relação constante entre a parte frontal e a distância traseira (SILVEIRA, 1991; MORAES 

et al., 1996). 

 
Tabela 3. Velocidades periféricas de um cilindro padrão e aberturas do côncavo, para várias culturas. 

Cultura 
Velocidade periférica do cilindro   

(m s
-1

) 
Folga cilindro/côncavo (mm) 

Alfafa 23-30 3-10 

Cevada 23-28 6-13 

Feijão 8-15 8-19 

Feijão para semente 5-8 8-19 

Trevos 25-33 1,5-6 

Milho 13-22 22-29 
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Linho 20-30 3-13 

Sorgo 20-25 6-13 

Aveia 25-30 1,5-6 

Ervilha 10-15 5-13 

Arroz 25-30 5-10 

Centeio 25-30 5-13 

Soja 15-20 10-19 

Trigo 25-30 5-13 
Fonte: Adaptado de PORTELA, 2000. 

 

Quando ocorrem condições adversas na trilhagem, a rotação do cilindro deve ser aumentada e a distância entre 

ele o côncavo, diminuída. Isto faz com que ocorra maior concentração de grãos sendo forçados a passar pelas 

grades do côncavo. A qualidade dos grãos trilhados e a quantidade de grãos quebrados ou descascados são 

afetadas pela rotação do cilindro. Produtos que exigem baixo impacto para serem trilhados, mas que podem 

sofrer; um alto impacto sem se quebrar, permitem uma faixa mais ampla para o ajuste da rotação do cilindro. 

Quando o produto exige um impacto que é quase o mesmo que quebra o grão, a regulagem da, rotação do 

cilindro deve ser feita cuidadosamente (SILVEIRA, 1991; MORAES et al., 1996). 

Entre as culturas diferentes ocorre variação de rotação no cilindro (COSTA & TAVARES, 1995), como 

mostrado na Tabela 4. 

 
Tabela 4. Rotação do cilindro, adequada para diversas culturas. 

Cultura Rotação do cilindro (rpm) 

Arroz 200-600 

Milho 600-900 

Soja 450-650 

Trigo 800-1000 

Fonte: Adaptada de COSTA & TAVARES (1995). 

 

b) Mecanismo de trilha axial 

Em sistema de fluxo axial, o rotor - como é mais comumente denominado o cilindro, recebe o material a ser 

trilhado pela frente e não radialmente. O rotor é constituído de dentes ou barras de raspagem em disposição 

helicoidal e aletas de transporte, fazendo com que o material colhido flua paralelamente ao eixo do cilindro 

trilhador (Figura 33). 

 

 

Figura 33. Colhedora de fluxo axial de rotor simples. Fonte: Adaptado de CASE (s.d.) e SRIVASTAVA, 

GOERING & ROHRBACH (1996).  

 

O côncavo é disposto abaixo do rotor, e Segundo SRIVASTAVA, GOERING & ROHRBACH (1996), o 

côncavo é disposto abaixo do rotor e, normalmente, o rotor é montado longitudinalmente na máquina (Figura 

33), com entrada do material pela frente do mesmo. Há também rotores que são montados transversalmente na 

máquina mas que recebem o material a ser trilhado pela parte lateral, numa de suas extremidades (Erro! 
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Fonte de referência não encontrada.). Existem colhedoras combinadas cujo sistema de fluxo axial apresenta 

dois rotores paralelos (Figura 34). 

 

 

 

Figura 34. Colhedora de fluxo axial de rotor duplo (destaque). Fonte: Adaptado de SRIVASTAVA, 

GOERING & ROHRBACH (1996) e NEW HOLLAND (2001). 

 

O rotor possui por volta de 760 mm de diâmetro, 2.740 mm de comprimento e apresenta em sua extremidade 

um alimentador formado por hélices que puxa a massa colhida para o seu interior. A superfície do rotor tem o 

formato de um parafuso de rosca sem fim, sendo envolvida por um cilindro fechado na parte superior e 

apresentando orifícios na sua parte inferior. 

De acordo com SRIVASTAVA, GOERING & ROHRBACH (1996), este sistema possui duas seções que 

realizam a trilha e, posteriormente, a separação (Figura 35). A seção de trilha apresenta barras raspadoras em 

disposição helicoidal, de superfície arredondada que, com a rotação do cilindro, promovem a debulha do 

material colhido, por meio do atrito entre cilindro e côncavo. A seção de separação, localizada na parte final 

do rotor é formada por dedos separadores e um côncavo. A separação é favorecida pela força centrífuga 

existente. 

 

 

Figura 35. Rotor com barras raspadoras e dedos separadores em destaque. Fonte: JOHN DEERE (2000). 

 

Uma variação deste sistema foi desenvolvida e patenteada pela John Deere (JOHN DEERE, 2000), com nome 

de “Módulo STS”. Ela apresenta diâmetro progressivo, capaz de promover uma ação de compressão e 

descompressão do material, auxiliando na separação dos grãos e reduzindo o consumo de potência (Figura 

36). 
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Figura 36. Módulo STS mostrando diâmetro progressivo do rotor e direção de giro. Fonte: JOHN DEERE 

(2000). 

 

As regulagens de um sistema axial para as diferentes culturas podem ser feitas variando a rotação do rotor 

(normalmente entre 280 e 1.000 rpm), ou trocando-se as varetas do côncavo para que se adaptem ao tamanho 

do grão ou ainda, variando a distância entre o rotor e o côncavo. 

A abertura entre o rotor e o côncavo é maior que a abertura do sistema convencional para uma variedade de 

cultura, pois, o produto passa mais de uma vez pelo sistema. Nesse sistema de fluxo axial, a rotação do rotor 

pode ser ajustada de acordo com a cultura e velocidade de trabalho. Dessa forma, isso resulta em menor 

possibilidade de danos aos grãos 

Alguns trabalhos mostram que a eficiência de separação do sistema rotor-côncavo pode chegar a 90%, 

mostrando ser melhor que o sistema convencional. 

Como desvantagens, pode-se citar dificuldades de alimentação do cilindro axial em culturas leves; 

suscetibilidade a embuchamento em culturas de palha longa, úmida ou resistente; maior consumo de energia; e 

quebra em excesso da palha, em caso de culturas utilizadas para forragens. 

2.3.3 Sistema de separação 

Após passar pelo sistema de trilha, o material restante é composto por um aglomerado, onde está presente 

palha inteira e triturada, grãos debulhados e não, e materiais estranhos. Torna-se necessário então, separar os 

grãos do material não grão (MOG), o que ocorre no sistema de separação, que é composto por batedor 

traseiro, pente do côncavo, cortinas defletoras e saca-palhas (Figura 37). 

 

Figura 37. Detalhe do sistema de separação. (Fonte: IOCHPE-MAXION) 

 

O batedor traseiro é um cilindro disposto na parte traseira do sistema de trilha, que tem como função reduzir a 

velocidade do material que sai do conjunto cilindro-côncavo e direcioná-lo em direção aos saca-palhas. Caso o 
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material a ser separado não se choque com o batedor, o processo de separação está comprometido. Para 

auxiliar o trabalho do batedor traseiro, ao final do côncavo existe uma grade, denominada de pente do 

côncavo, que não deixa produto cair fora do saca-palhas após chocar-se com o batedor. Esses dois 

componentes são apresentados na Figura 39. 

O processo de separação termina no saca-palhas (Figura 39), que é um mecanismo composto em seções, sendo 

que cada seção é composta de duas chapas laterais, dispostas como dentes de serras voltados para a traseira da 

máquina. O material não separado pelo sistema de trilha (MOG + grãos) após passar pelo sistema batedor 

traseiro-côncavo, atinge o saca-palhas sendo distribuído sobre o mesmo por meio da ação das cortinas 

defletoras (Figura 40). 

 

 

Figura 38. Batedor traseiro e pente do côncavo. Fonte: JOHN DEERE, 2000. 

 

 

Figura 39. Saca-palhas. Fonte: JOHN DEERE, 2000. 
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Figura 40. Saca-palhas e cortina defletora.  

 

Cada uma das seções do saca-palhas tem movimento alternado, pois são montadas em munhões excêntricos de 

duas árvores de manivelas. Este fato propicia a condução da palhada para fora da máquina (Figura 41). Há 



unesp
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

CÂMPUS DE JABOTICABAL

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E VETERINÁRIAS

 
 

25 

dois tipos de saca-palhas, um com apenas uma parte, ou seja, o movimento oscilatório é realizado como um 

todo e não em cada parte, como o citado anteriormente. 

 

 

Figura 41. Árvore de manivelas do saca-palhas. 

O saca-palhas possui aberturas de diferentes formas e tamanhos para permitir uma melhor caída do grão, sem 

impedir o bom caminhamento da palha para fora da máquina. Por vários anos, as aberturas quadradas e 

retangulares foram as mais usadas, mas com o aumento da colheita de milho por colhedoras combinadas, 

passou-se a utilizar em grande escala a abertura tipo "boca", desenvolvida com o objetivo de se diminuir as 

perdas de grãos, que ainda se encontram na espiga no ato da separação.  

 

 

Quando o sistema de trilha da colhedora é em fluxo axial (rotor) a separação é realizada nesse mesmo 

mecanismo. Neste caso, é a força centrífuga que retira o grão da palhada o lançando contra as grades do 

côncavo. A palhada e os grãos ainda não separados continuam se movendo em torno do helicóide, e a palhada 

é lançada para fora. Nesse sistema é muito difícil restarem grãos não trilhados, e conseqüentemente não 

separados. Os grãos separados são levados ao sistema de limpeza por canaletas ou mecanismos de transportes. 

No sistema de separação rotativo a separação é realizada pela força centrífuga, assim pode-se trabalhar com 

maiores declividades do terreno sem comprometer a qualidade da separação. 

2.3.4 Sistema de limpeza 

Após passar pelo sistema de trilha e separação, grãos e impurezas, devem ser levados ao sistema de limpeza 

da máquina. Eles podem ser levados por gravidade ou por meio de um transportador. Na operação por 

gravidade, após passarem pelas aberturas do saca-palhas os grãos são direcionados para uma bandeja 

recolhedora – chamada de bandejão, localizada abaixo de cada uma de suas seções (Figura 42). É o  bandejão 

que encaminha o produto para a limpeza. Há colhedoras que não possuem este sistema, ou então, possuem 

todo seu fundo livre e um sem-fim que carrega o material ao sistema de limpeza. 

 

 

  

Figura 42. Bandejão. Fonte: Deere & Co. 
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Além do bandejão, compõem o sistema de limpeza o ventilador e  as peneiras superior e inferior (Figura 42, 

no detalhe). 

O ventilador é montado em frente ao suporte das peneiras (Figura 43). O fluxo de ar do ventilador é que 

remove a maioria das impurezas contida na massa de grãos. Na maioria as colhedoras a rotação do ventilador 

pode variar entre 250 a 1500 rpm, dependendo das condições da cultura e de trabalho. Porém, em algumas 

colhedoras a rotação do ventilador é fixa, e para variar o fluxo de ar somente fechando ou abrindo a sua saída 

de ar. Esse controle do fluxo de ar pode ser feito pelo ajuste da rotação do ventilador, por uma borboleta 

(chapas defletoras) na saída do mesmo ou ainda por janelas de entrada de ar. 

 

 

Figura 43.Ventilador. 

 

O fluxo de ar do ventilador deve ser ajustado para diferenciar o peso da massa de grãos das impurezas. Quanto 

mais alta for sua rotação, maior será a limpeza e também os riscos de perda de grãos. Enquanto se a rotação 

for abaixo da adequada, as impurezas não serão jogadas para fora da máquina, assim sobrecarregando as 

peneiras. Para trabalhar com eficiência na limpeza é importante conhecer a velocidade terminal do produto a 

ser colhido, é por ela que devemos nos basear. 

A peneira superior é localizada abaixo do saca-palha e logo atrás o bandejão. A limpeza do material sobre a 

peneira é realizada pela ação vibratória da própria peneira e pela ação do fluxo de ar imposta a mesma pelo 

ventilador. Esse movimento vibratório (e/ou alternado) é propiciado por balancins, orientados para dar um 

leve movimento para cima, no curso da peneira. Ela é constituída por partes retangulares dentadas e 

sobrepostas, estando cada parte montada em um eixo pivô, ao redor do qual ela pode sofrer rotação, 

permitindo, assim, a regulagem das aberturas de suas malhas. A peneira inferior (Figura 44) separa os grãos 

das pequenas impurezas que não foram removidas pela peneira superior. Logo, pode-se concluir que ela tem a 

mesma construção que a peneira superior, salva ter menores aberturas.  

Segundo BALASTREIRE (1990), a área da peneira superior deve ficar na proporção de 127cm2 e a área da 

peneira inferior na proporção de 102cm2 para cada cm de abertura do cilindro trilhador. 

 

 

Figura 44.Peneiras. 
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2.3.5 Sistema de transporte e armazenamento 

Após a limpeza é necessário o manejo da colheita, ou seja, mover os grãos trilhados, separados, e limpos para 

o tanque graneleiro, e então deste tanque para um vagão ou caminhão para seu transporte. Além disso existe a 

retrilha, que é outra fase do manejo dos grãos a ser também incluída. 

Dentre os componentes de manejo destaca-se, o elevador de grãos limpos; o elevador de carregamento do 

tanque graneleiro; todos os condutores helicoidais, incluindo os de material não trilhados e limpos; tanque 

graneleiro e o condutor helicoidal de descarga do graneleiro (Figura 45). 

Os grãos limpos que passam pela peneira inferior, caem num condutor helicoidal que entrega os grãos a outro 

condutor, que então os leva para o tanque graneleiro, onde outro condutor descarrega os grãos (Figura 46). Os 

grãos que não lograram ser limpos são encaminhados novamente para região de trilha, pela retrilha da 

máquina. 

 

Figura 45. Sistema de manejo dos grãos limpos e não limpos. Fonte: Deere & Co. 

 
 

  

Figura 46.Mecanismos de transporte. 

 

O tanque graneleiro  é o compartimento de armazenagem rápida dos grãos limpos na máquina. Estes estão 

disponíveis em várias formas e tamanhos, e podem ser dispostos na parte superior, em um lado, ou em ambos 

os lados da colhedora combinada (Figura 47). 
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Figura 47.Tanque graneleiro. 

 

Um problema no projeto da colhedora combinada é como aumentar a capacidade do tanque sem aumentar a 

altura da mesma. A altura é um problema devido a pequenas alturas das portas dos abrigos de máquinas, 

limites de pontes e viadutos quando estas são transportadas de caminhões. Para resolver este problema, os 

engenheiros ampliaram o tanque em suas laterais. 

Para aumentar a capacidade do graneleiro, pode-se instalar extensões laterais. Deve-se ter cuidado ao adotar 

estas extensões, pois, seu uso pode resultar em supercarregamento das transmissões, das rodas, dos 

mecanismos de separação e limpeza, podendo gerar tensões indesejadas nestes componentes, chegando até a 

danificar suas estruturas.  

 

2.3.6 Acessórios 

A palhada jogada fora do saca-palhas, antes de sair da máquina, é picada por um picador de palhas (Figura 

48). Esse picador é composto por facas rotativas. A importância de se jogar a palhada picada fora da máquina, 

é por evitar a concentração de material no solo, o que poderia causar problema de embuchamento das 

máquinas usadas após a colheita. Além desse fato, a palhada picada pode auxiliar no plantio, caso esse fosse 

em semeadura direta.  

 

 

Figura 48.Picador de palhas. 

 

Devido às condições climáticas da região do cerrado, vários produtores optam por substituir o picador de 

palhas por um espalhador (Figura 49), pois desta forma a palha não picada levará um maior tempo para se 

decompor, favorecendo o emprego do plantio direto. 
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Figura 49.Espalhador. 

 

A capacidade operacional (ou eficiência) de uma colhedora está vinculada ao seu sistema de trilha e não ao de 

separação e limpeza. Assim sendo, deve-se ajustar bem a abertura entre cilindro-côncavo e a rotação do 

cilindro para que a debulha seja feita com alta eficiência, não restando muito para os sistemas subseqüentes. 

 

2.4 PERDAS NA COLHEITA 

2.4.1 Introdução 

Em se trabalhando com colheita um fator que necessita de especial atenção é com relação às perdas 

ocasionadas no processo. Estas perdas são influenciadas por fatores inerentes à cultura que se trabalha e 

fatores relacionados com a colhedora. 

Dentre os fatores relacionados com a cultura podemos destacar a sua variedade, teor de umidade, população 

de plantas, grau infestação por plantas daninhas, produção de massa verde, características de preparo e 

consplantação do solo, enfim, tudo aquilo que está ligado diretamente à planta e sua volta. 

Já com relação aos fatores relacionados com a colhedora destacam-se a velocidade de trabalho, velocidade e 

posição do molinete, rotação do cilindro trilhador, abertura entre cilindro-côncavo, condições de 

funcionamento da barra de corte, regulagem dos transportadores, manutenção e regulagem dos sistemas de 

transmissão, fluxo de ar do ventilador e velocidade de oscilação do saca-palhas e peneiras. Por sua vez, os 

fatores relacionados com a máquina podem ser facilmente contornados pelos técnicos enquanto aqueles 

relacionados com a cultura podem fugir um pouco a nosso controle. 

2.4.2 Produtividade da Lavoura  

Colha uma amostra de 100m², dividindo igualmente em pequenas áreas de 2x2m². Pese o material colhido em 

uma balança de precisão. Transforme a quantidade colhida em 100m² para 1ha. A produtividade da lavoura é 

dada pela relação: Peso da amostra x 100(kg/ha). 

 

Exemplo: Suponha que a quantidade colhida nos 100m², de determinado produto, tenha sido de 30 kg. Qual é 

a produtividade desta lavoura por hectare? 
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2.4.3 Determinação de perdas quantitativas 

2.4.3.1 Perdas Pré-Colheita (ou Naturais) 

Antes de iniciar a colheita, faça de três a 25 medições (ou que supor suficiente) em locais diferentes da área 

que se pretende colher. Coloque a armação (Figura 1) no sentido transversal ao plantio das linhas. Conte os 

grãos soltos e os que estão nas espigas ou vagens caídas encontrados dentro da armação. Pese o total de grãos 

encontrados nas medições, e some as áreas das armações, repita o cálculo realizado no item anterior, usando 

regra de três, para encontrar o peso da perda de pré-colheita por hectare. 

 

 

Figura 50. Armação colocada para a colheita de pré-colheita. 

 

2.4.3.2 Perdas na Plataforma de Corte 

Para determinar as perdas na plataforma de corte colha uma pequena área, aproximadamente ¼ do tanque 

graneleiro. Pare a colhedora e deixe-a em funcionamento até que toda a palha tenha saído da mesma. Dê ré na 

colhedora a uma distância igual a de seu comprimento. Coloque a armação na parte colhida em frente a 

colhedora e recolha todos os grãos ali presentes, estando soltos ou dento das vagens ou espigas. Repita essa 

operação em áreas diferentes até completar as medições que julgar necessárias. As repetições são importantes 

para se ter um valor mais confiável. 

Pese os grãos, repetindo os procedimentos acima citados para se obter o peso dos grãos perdidos na 

plataforma por hectare. Lembre-se que se deve subtrair as perdas de pré-colheita das perdas na plataforma de 

corte. 

Na Figura 51 é mostrado um esquema de colocação da armação para coleta dos grãos perdidos na plataforma 

de corte. 

 

Figura 51. Esquema de colocação da armação para medição das perdas na plataforma de corte. 

 

2.4.3.3 Perdas na Trilha, Saca-Palhas e Peneiras 

Coloque a armação atrás da Colhedora, na parte colhida, e colete os grãos presentes nesse espaço, estando eles 

nas vagens ou espigas, ou não. Como para as perdas na plataforma de corte, repita está operação várias vezes, 

ou que for suficiente para expressar com significância as perdas. 

        Pese os grãos coletados, repita os cálculos mostrados anteriormente para obtenção do resultados em 

kg/ha. Não se esquecer de subtrair as perdas anteriores das perdas na trilha, saca-palhas e peneiras. 

        Para realizar este procedimento para determinar as perdas nos sistemas de trilha e separação e limpeza, é 

importante que o picador de palha esteja desligado. 

Na Figura 1 apresenta um esquema de colocação da armação para se determinar as perdas do sistema de trilha, 

separação e limpeza. 
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Figura 52. Esquema de colocação da armação para medição das perdas de trilha, saca-palhas e peneiras. 

 

2.4.3.4 Perda Total da Colhedora 

A perda total da colhedora é expressa pela seguinte relação: 

 

Perdas totais = (perdas na plataforma) + (perdas na trilha, saca-palhas e peneiras) 

  

2.4.3.5 Porcentagem das Perdas e Eficiência 

É importante conhecer a porcentagem de perdas, para se determinar a eficiência de colheita na máquina. Para 

se determinar a porcentagem de perdas da máquina utiliza-se a seguinte expressão: 

 

 

 

A título de exemplo, suponha que se obteve em campo uma perda total da colhedora de 100 kg.ha-1 e 

produtividade igual a 3000kg.ha-1, pergunta-se qual a porcentagem de perdas e qual é a eficiência de colheita 

da máquina? 

 

        E a eficiência é: 

 

        Assim podemos dizer que para uma produtividade de 3000 Kg/ha, uma perda de 100 Kg/ha corresponde 

a 3,33% e a máquina teve uma eficiência de 96,67%. 
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