04/12/2019

Colheita da soja

Introdução
A colheita é uma das operações mais importantes
na cultura da soja
Devido às grandes áreas cultivadas com soja no
Brasil, a colheita mecanizada torna-se indispensável
A inobservância de cuidados técnicos durante sua
execução pode acarretar sérios danos ao produto
(grãos) e perdas de até 20% da produção
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Máquina

Mão de obra

Colhedora
Radial / axial
Capacidade

Os fatores que
interferem sobre o
resultado final do
processo de
colheita podem ser
esquematicamente
representados
através do
diagrama de
Ishikawa, adaptado
para operações
agrícolas

Tamanho plataforma
Tipo plataforma
Sensores perdas
Distribuidor palha

Operador +Agrônomo
Treinamento
Experiência
Renumeração
Gratificação
Responsabilidade
Participação

Conservação
Manutenção

Qualidade de vida

Aval. qualidade
Deiscência natural
Aval. perdas
Retenção haste
Umidade solo
Picador
Uniformidade maturação
Plantas daninhas
Peneiras
Acamamento
Ventilador
Densidade
Resíduos área
Saca-palhas
Espaçamento
Uniformidade área
Trilha
Inserção vagem
Declividade
Plataforma
Altura planta
Velocidade
Variedade
Condições Lavoura
Regulagens
Características da soja
Tipo de solo

Werich (1999)

Meio

Método

Colheita

Material

Normatização ABNT

Colhedeira
Colhedora
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Sistemas ativos de uma
colhedora

Como funciona uma colhedora
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Colhedora: trilha radial
O material flui perpendicularmente ao
eixo do cilindro trilhador

90% dos grãos

No côncavo deve ocorrer a principal separação dos
grãos da palha (80 a 90%) para não sobrecarregar as
etapas de separação e limpeza
Cilindro

Côncavo
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Colhedora: trilha axial (rotor)

Colhedora: trilha axial (rotor duplo)
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Mão de obra

A colhedora é uma máquina complexa que realiza
várias operações simultâneas
O operador precisa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conhecer a máquina, os comandos e o funcionamento
Identificar mudanças nas condições da cultura
Efetuar as regulagens necessárias em operação
Saber identificar falhas nos mecanismos da máquina
Conhecer a cultura que está colhendo
Identificar e quantificar perdas e danos em grãos
Realizar corretamente a manutenção periódica da colhedora

Presença de grãos partidos
ao meio
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Meio: condições de campo

7

04/12/2019

Meio: condições de campo

Foto: Emerson Fey

Fatores que afetam a
eficiência da colheita








Mau preparo do solo
Inadequação da época de semeadura, do espaçamento e da densidade de plantas
Cultivares não adaptados
Ocorrência de plantas daninhas
Retardamento da colheita
Umidade inadequada dos grãos
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Cultura da soja com corda de viola
(Ipomoea grandifolia)

Retardamento
da colheita
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Momento adequado para colheita?
1 vagem com
coloração de madura
(palha) no dossel da
planta em 50% da
lavoura

Maturidade
Fisiológica

Fehr e Caviness (1977)

VE

VC

V2

V5

VN

R1

R2

ESTÁDIOS VEGETATIVOS

R3

R5

R6

R7

R8

ESTÁDIOS REPRODUTIVOS

Maturidade fisiológica (MF)
e momento de colheita

MF

Maturação
de campo

Momento
de colheita

50 a 55% de
água

Aprox. 30% de
água

13 a 15% de
água

Colheita

Estádios reprodutivos

MF
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Momento de colheita

Perdas na colheita mecanizada
“Em todo processo de colheita de espécies
vegetais com a utilização de equipamentos
mecanizados haverá uma maior ou menor
perda de produto, devido às naturezas
constitutivas tanto da planta quanto da
máquina (Balastreire, 1987)
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Onde ocorrem as perdas?
Plataforma de corte
80% a 85%

12%
Sistema de trilha,
separação e limpeza

3%
Pré-colheita

Deiscência natural
de vagens

Principal causa:
atraso na colheita
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Perdas na plataforma de
corte










altura desuniforme de inserção das 1as vagens
corte alto
acamamento de plantas
queda de grãos => velocidade de trabalho
não recolhimento de plantas pelo molinete
presença de plantas daninhas
posição inadequada do caracol
posição ou velocidade inadequada do molinete

Acamamento de plantas
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Regulagem inadequada do cilindro, côncavo e peneiras
Possíveis causas:
 folga entre cilindro e côncavo
 côncavo torto
 velocidade do cilindro => umidade do grão
 sobrecarga no “saca-palha”;
 peneiras um pouco fechadas e sujas
 ventilador com rotação excessiva
 colhedora trabalhando inclinada

Avaliação de perdas de grãos:
método do copo volumétrico
(Embrapa)

Tolerância = 1 saco de 60 kg/ha
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Fonte: Embrapa
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Passo a passo da determinação das perdas totais de grãos na
colheita de soja com o uso do copo medidor da Embrapa
1.
2.
3.
4.
5.

Após a passagem da colhedora, colocar a armação de 2,0 m2
Fixar bem a armação para evitar variação na amostragem
Coletar todos os grãos soltos e que estão dentro de vagens
Depositar no copo medidor
Fazer a leitura das perdas e/ou dos desperdícios pontuais:
 Até 1,0 saco/ha = a colheita segue sem interrupção
 Acima de 1,0 saco/ha = a colheita é interrompida
para a identificação do (s) problema (s), sua (s)
causa (s) e possível solução

15

04/12/2019

Foto: folhaagricola.com.br

Dessecação pré-colheita

Estádio R7.3
(76% das folhas amarelas)
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Dessecação pré-colheita
CAUSAS DA DESSECAÇÃO

Retenção foliar
(haste verde)
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Aspecto da lavoura
após a dessecação

Antecipação
média de cinco
dias

Fonte: Syngenta
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PRODUTOS INDICADOS PARA DESSECAÇÃO
Gramoxone + Agral
Dose: 1,0 a 1,5 l/ha + 0,1% v.v.
Volume de calda: 150 a 200 l/ha
Utilização: dessecação para antecipação de colheita ou lavoura com infestação mista
predominante de gramíneas
Carência: pelo menos 7 dias.
Reglone + Agral
Dose: 1,0 a 2,0 l/ha + 0,1% v.v.
Volume de calda: 150 a 200 l/ha
Utilização: dessecação para antecipação de colheita ou lavoura com infestação mista
predominante de folhas largas
Carência: pelo menos 7 dias
Gramoxone + Reglone (+ Agral)
Dose: 0,75 a 1,0 l/ha de cada produto (+ 0,1% v.v.)
Volume de calda: 150 a 200 l/ha
Utilização: dessecação para antecipação de colheita ou lavoura com infestação mista de
gramíneas e folhas largas
Carência: pelo menos 7 dias

Dessecação pré-colheita


A dessecação é uma importante prática agrícola, mas só deve
ser realizada se houver necessidade específica da cultura



Dessecações antecipadas (antes de R7) diminuem o potencial
produtivo da soja e afetam a “qualidade” do produto colhido



Dessecação realizada dentro “da lei” (R7.3 – 7 dias), resulta
em média de resíduo de 0,1 mg/kg



Colheita com menos de 5 dias após a dessecação pode
aumentar o nível de resíduo

19

