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RESUMO 

 

A produção de grãos no Brasil se torna maior a cada ano que passa, com isso se faz 
necessário a adoção de práticas que visam a melhoria do sistema produtivo. Sendo 
uma das principais culturas produzidas no país, é muito importante que o cultivo da 
soja seja realizado de forma otimizado desde a semeadura até a colheita. A colheita 
mecanizada é um símbolo de evolução na agricultura, mas não significa dizer que as 
perdas e prejuízos serão totalmente excluídos. Colhedoras precisam ser reguladas 
para que sua função seja exercida de forma eficiente. Ainda não existem colheitas 
totalmente sem perdas, pois vários podem ser os fatores que influenciam. Além das 
perdas mecanizadas, podem ocorrer perdas antes mesmo da passagem da máquina, 
e também por excesso de umidade. Objetivou-se com este trabalho avaliar as perdas 
da soja em função de diferentes velocidades de deslocamento e períodos do dia. Foi 
analisado diferentes velocidades da máquina em horários distintos do dia, a fim de 
observar qual seria o melhor período para colher e também se é possível aumentar a 
velocidade da máquina sem que aconteçam prejuízos. Foi coletado também a 
umidade dos grãos nos mesmos períodos em que se analisou as perdas totais dos 
grãos. A análise descritiva mostra que durante a manhã as perdas de grãos são mais 
intensas e durante o final da tarde menores. Já as velocidades escolhidas de 4, 5,5 e 
7 km.h-1 não apresentaram diferença estatística entre elas, concluindo que pode ser 
realizada mais rápida para adiantar o processo. Percebe-se também nos resultados 
que durante a manhã, e na velocidade de 7km.h-1 as perdas são maiores. As perdas 
gerais desta área analisada estão bem próximas ou maiores do limite recomendado 
por diversos autores, é perceptível a necessidade de regulagem da máquina e análise 
de todos os fatores que podem resultar em prejuízos, já que foi calculada a perda total. 
Recomenda-se que seja coletado a umidade dos grãos para determinar o melhor 
horário de se iniciar a colheita, neste trabalho foi perceptível que durante a manhã a 
umidade é maior e influencia diretamente nas perdas. 

Palavras-chave: colhedora, perdas, soja, velocidade. 

 

 

ABSTRACT 

 

The production of grains in Brazil is increasing with each passing year, which makes it 
necessary to adopt practices aimed at improving the production system. As one of the 
main crops produced in the country, it is very important that soy cultivation is carried 
out in an optimized way from sowing to harvest. Mechanized harvesting is a symbol of 
evolution in agriculture, but it does not mean that losses and damages will be totally 
excluded. Harvesters need to be regulated so that their function is carried out 
efficiently. There are still no harvests completely without losses, as there can be 
several influencing factors. In addition to mechanized losses, losses can occur even 
before the machine passes, and also due to excess humidity. The objective of this work 
was to evaluate soybean losses as a function of different displacement speeds and 
periods of the day. Different machine speeds were analyzed at different times of the 



day, in order to see what would be the best period to harvest and also whether it is 
possible to increase the machine speed without causing damage. The moisture of the 
grains was also collected in the same periods in which the total grain losses were 
analyzed. Descriptive analysis shows that grain losses during the morning are more 
intense and during the late afternoon less. The chosen speeds of 4, 5.5 and 7 km.h-1 
did not show statistical difference between them, concluding that it can be performed 
faster to advance the process. It can also be seen in the results that during the morning, 
and at a speed of 7km.h-1, losses are greater. The general losses of this analyzed 
area are very close or higher than the limit recommended by several authors, the need 
for machine adjustment and analysis of all the factors that can result in losses is 
noticeable, since the total loss was calculated. It is recommended that the grain 
moisture be collected to determine the best time to start harvesting, in this work it was 
noticeable that during the morning the moisture is higher and directly influences losses. 

Keywords: harvester, losses, soybeans, speed. 
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INTRODUÇÃO 

 

Originária da China, acredita-se que o cultivo da soja para consumo humano 

iniciou cerca de cinco mil anos atrás. De acordo com Tejo et al. (2019) o Leste Asiático 

é considerado o centro genético primário do vegetal. Sabe-se que “[...] o registro mais 

antigo vem desde 2838 A.C. no herbário Pen Ts' Ao Kang Um”. (BONATO & BONATO, 

1987). 

No Brasil o estimulo para a produção da soja aconteceu em meados de 1960, por 

dois motivos no Sul do país o trigo sendo a principal cultura, e a soja como uma opção 

de cultivo na estação do verão, e também com o aumento de produção de suínos e 

aves, aumentou o consumo do farelo de soja, o que alavancou a produção desta 

oleaginosa (EMBRAPA SOJA, 2016). 

A soja é uma das culturas fundamentais na importância da economia mundial, 

sendo no Brasil a principal cultura produzida e também maior commodity agrícola 

brasileira, em tamanho de área e também em volume produzido (SOJA, 2013). A 

expansão da área cultivada de soja no Brasil é resultado tanto da incorporação de 

novas áreas, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Norte, quanto da substituição 

de outras culturas, como é o caso da Região Centro-Sul (EMBRAPA, 2000). Sendo 

assim é necessária uma produção eficiente, diminuindo ao máximo o risco de 

prejuízos para os produtores desse grão.  

A produção de grãos no Brasil cresce significativamente a cada safra. De acordo 

com o calendário agrícola de 2020/2021, o país deve atingir o recorde de 273,8 

milhões de toneladas que em relação à safra passada, o crescimento pode chegar a 

um percentual de 6,5%, ou seja, um acréscimo de 16,8 milhões de toneladas (Conab, 

2021).  

O aumento da produção agrícola passou a exigir maior qualidade e rapidez na 

colheita, contudo a necessidade de agilidade e a instabilidade meteorológica aliado à 



desinformação dos operadores, a falta de manutenção e regulagem das colhedoras, 

a velocidade de deslocamento da colhedora e a velocidade do molinete dentre outros 

fatores acarretam em perdas que reduz a produtividade e o lucro dos agricultores 

(Ferreira et al., 2007; Schanoski et al., 2011; Holtz; Reis, 2013). 

Segundo Galvão, Borém e Pimentel (2015) não existem perdas zero nas 

operações mecanizadas, porém deve sempre buscar o mínimo de perdas. As perdas 

são relacionadas principalmente aos mecanismos internos das colhedoras (abertura 

entre cilindro e côncavo, rotação do cilindro e abertura das peneiras), uma vez que 

em condições de alta umidade, velocidade de deslocamento e inclinação da máquina, 

a correta regulagem destes mecanismos internos é fator determinante nos índices de 

perdas na colheita (HENSEL, 2014). 

Dentre os fatores que afetam as perdas na colheita, a velocidade de deslocamento 

da colhedora tem destaque especial. A John Deere (2004), recomenda uma 

velocidade de avanço que não sobrecarregue a colhedora, o motor deve estar com 

rotação máxima para manter a trilha a toda rotação. Para Cunha e Zandbergen (2007), 

os limites recomendados para a velocidade de trabalho são de 4 a 7 km h-¹. 

As perdas ocasionadas durante a colheita da soja podem resultar em grandes 

prejuízos, essas perdas são consideradas irregulares quando ultrapassam o limite de 

60 kg/ha que representa 1 sc ha-1 (SILVEIRA E CONTE, 2013). Tendo em vista o 

acompanhamento destas perdas existem várias metodologias que podem ser 

aplicadas em sua avaliação buscando reduzir os prejuízos (TANAKA et al., 2016). 

Como as perdas podem ser ocasionadas por fatores da colhedora, por exemplo a 

velocidade do deslocamento, este trabalho tem como objetivo avaliar o uso de três 

velocidades de deslocamento em três períodos do dia, a fim de analisar qual a 

interferência desses fatores na perda mecanizada da soja. 

OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar as perdas da colheita mecanizada da soja em função de diferentes 

velocidades coletadas em três períodos do dia. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 



• Quantificar os grãos perdidos no decorrer de diferentes períodos do dia; 

• Avaliar a umidade em função dos três períodos utilizados; 

• Analisar a diferença de quantidade de perdas entre as velocidades pré-estabelecidas; 

• Calcular a perda de produtividade média da área 

 

 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em um talhão de 35 hectares durante a colheita da 

safra 2020/2021, no mês de março de 2021 na zona rural do município de Campo 

Alegre de Goiás/GO.  As coordenadas geográficas do local de estudo são latitude 

17º38’51.6’’ Sul e longitude 47º46’40.3’’Oeste (FIGURA 1). 

 

 

 

Figura 1. Local de estudo 



Para coleta dos dados utilizou-se uma estrutura de madeira e barbante de 2m² (4 

m de comprimento e 0,5 m de largura) para coleta dos grãos caídos no solo. 

O estudo foi realizado em três períodos do dia, sendo na manhã entre 09:00 e 

11:00, o segundo foi feito entre 13:00 e 15:00 e por último no final do dia, entre 17:00 

e 19:00 do mesmo dia, e durante todos esses períodos a umidade do grão foi coletada, 

afim de analisar em qual deles a umidade pode ser maior. 

 

 

 

O solo da área experimental é classificado como latossolo vermelho. Foi realizado 

o método de plantio direto da semente cuja variedade é Brasmax única IPRO, que tem 

uma produtividade média de 84 sc ha-1 de acordo com as informações contidas na 

embalagem do produto. 

 Para colheita mecânica usou-se uma colhedora da marca Case 4130 (axial-flox), 

com uma plataforma de 25 pés, com a medida de 9,1 metros (FIGURA 3). Foi feita 

uma regulagem fixa da máquina de 600 rotor, 15 côncavo, 1200 de ventilação, peneira 

inferior 10 mm e superior 13 mm. 

Figura 2. Coleta de grãos caídos 

no solo 



 

 

Detalhamento do monitor de velocidade da colhedora com as diferentes 

velocidades de deslocamento durante o ensaio ou estudo (FIGURA 4). 

 

 

 

 Após coletado os grãos, esses foram colocados em sacos plásticos, identificando 

cada amostra. Em seguida, os sacos com as amostras foram levados a um armazém 

para a pesagem dos grãos feita com uma balança de precisão e também para verificar 

a umidade da soja em cada período (Figura 5 e 6). 

 

Figura 3. Máquina utilizada para colheita. 

Figura 4. Velocidades da 

máquina. 



 

 

 

O delineamento experimental foi em blocos casualizados com esquema fatorial 

3x3, sendo três velocidades de deslocamento (4, 5,5 e 7 km.h-1) e três períodos de 

colheita (manhã – entre as 09:00 e 11:00, meio do dia – entre 13:00 e 15:00 e final do 

dia – entre 17:00 e 19:00), com quatro repetições cada, totalizando 36 parcelas.  

Os dados coletados foram submetidos a Análise de Variância (ANOVA) e sendo 

constatado diferença significativa (p<0,05) aplicou-se o teste de comparações 

múltiplas - Tukey a 5% de significância. As referidas análises foram realizadas com o 

auxílio do software estatístico Sisvar.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados obtidos quando verificado a umidade, estão sendo mostrado no 

quadro 1 (manhã), quadro 2 (meio do dia) e quadro 3 (fim de tarde), sendo observado 

que este parâmetro é maior no período da manhã, o que pode resultar em mais 

perdas. 

 

Amostra Peso das 

amostras (g) 

Horário Umidade 

1 200 09:00 15,2 

2 200 09:15 15,4 

Figura 5. Pesagem dos 

grãos 

Figura 6. Umidade dos 

grãos 

Tabela 1. Dados de umidade coletados às 09:00 horas da manhã.  



3 200 09:30 14,9 

4 200 09:45 15,1 

5 200 10:00 14,8 

 

 

Amostra Peso das 

amostras (g) 

Horário Umidade 

1 200 13:00 14,3 

2 200 13:15 14,2 

3 200 13:30 14,6 

4 200 13:45 14,4 

5 200 14:00 14,6 

 

 

 

 

Amostra Peso das amostras 

(g) 

Horário Umidade 

1 200 17:00 14,2 

2 200 17:15 14 

3 200 17:30 14,1 

4 200 17:45 14,2 

5 200 18:00 14 

 

As médias obtidas nas três aferições foram, respectivamente, 15.08, 14.42 e 14.1, 

da mesma forma que foram estabelecidos horários para coleta dos grãos, foi realizada 

computação dos dados de umidade. Percebe-se que a umidade da soja é maior 

durante o período da manhã, isso acontece devido ao orvalho que cai e molha de 

forma significativa. É perceptível nas próximas tabelas que no final do dia, em que a 

umidade era menor e considerada bem próxima da ideal, as perdas foram menores, 

 

Tabela 2. Dados de umidade coletados às 13:00 horas. 

Tabela 3. Dados de umidade coletados às 17:00 

horas. 



confirmando estudos como de Heiffing e Câmara (2006), e Loureiro Jr. et al. (2014), 

que a soja colhida com umidade próxima a 13% reduz os problemas de danos 

mecânicos e perdas na colheita. A cultura deve estar pronta para trilhar, o teor de 

umidade não deve ser muito alto e a palha não deve estar verde (JOHN DEERE, 

2004). É possível observar que a umidade tem uma relação diretamente proporcional 

com as perdas. 

A tabela 4 e 5 indicam o resultado do teste Tukey a 5% de probabilidade aplicado 

para as velocidades estabelecidas (4 km.h-1, 5.5 km.h-1 e 7km.h-1) e para os horários 

em que foram coletados os grãos (09:00 – 11:00; 13:00 – 15:00; 17:00 – 19:00), 

definidos como A, B e C, respectivamente. 

 

Velocidade (km/h) Médias (sc.ha-1) 

4 0,99 a1 

5,5 1,10 a1 

7 1,30 a1 

*Médias seguidas de mesma letra e mesmo número na coluna não se diferem 
estatisticamente pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 
DMS: 0,34 
CV: 29,80 
 

Observa-se que na velocidade de 4km.h-1, as médias de perdas foram menores, o 

que se assemelha com resultados encontrados por Ferreira et al. (2007) em que 

avaliou as perdas em diferentes velocidades 3, 3.7 e 4 km.h-1 e as menores médias 

de perdas foram na velocidade de 3.7 km.h-1. Apesar dos resultados encontrados não 

apresentarem diferença estatística, é possível perceber que as perdas aumentam de 

acordo com maiores velocidades porque a rapidez do processo pode resultar numa 

menor eficiência da máquina. Se não existe diferença significativa entre as 

velocidades, pode-se realizar a colheita de forma mais rápida, na maior velocidade, 

aumentando assim a eficiência operacional. 

 

Horários Médias (sc.ha-1) 

 C 0,83 a1 

B 1,24 a2 

A 1,33 a2 

*Médias seguidas de mesma letra e mesmo número na coluna não se diferem 
estatisticamente pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

Tabela 4. Dados da análise das velocidades 

Tabela 5. Dados da análise dos horários 

jjjohooohhhhhohohorários. 



 
 Na tabela 5 observa-se que as médias dos horários B e A, foram iguais, porém 

maiores do que em C, esses dados mostram que a perda dos grãos na colheita 

mecanizada foi maior durante o período da manhã e do meio do dia, o que também 

confirma a necessidade de iniciar a colheita quando os grãos estão mais secos e 

normalmente existe mais presença de sol. 

 Quando é analisado cada horário com cada velocidade, não se encontra 

interação e nem diferença estatisticamente significativa, exceto quando a velocidade 

foi 7 km/h, (Tabela 6). 

 

 

Horários Médias (sc/ha) 

 C 0,91 a1 

B 1,40 a1 a2 

A 1,59 a2 

 *Médias seguidas de mesma letra e mesmo número na coluna não se diferem 
estatisticamente pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Percebe-se que nesta velocidade as perdas foram maiores durante o período 

da manhã, e menores no final do dia, pode-se recomendar que no início do dia seja 

utilizado uma velocidade menor, devido a umidade maior presente nos grãos, e no 

final do dia a velocidade pode ser a máxima permitida, assim agilizando o processo e 

sem risco de grandes perdas. 

Observa-se que no horário A (09:00-11:00) as perdas foram bem superiores ao 

limite estabelecido pela Embrapa (2012), em que as perdas toleráveis durante a 

colheita de soja devem estar entre 42 e 60 kg.ha-1., quando convertido para kg/ha as 

perdas entre 09:00 e 11:00 horas chegam a 95,4 kg.ha-1. Para Portella (2000), se as 

perdas na colheita mecanizada forem superiores a 1,0 saca por hectare (60 kg.ha-1) 

há uso inadequado da máquina. Conclui-se que as médias encontradas neste trabalho 

estão próximas e em alguns casos até acima do recomendado pelos autores citados, 

o que pode gerar prejuízos ao produtor. 

 

Tabela 6. Desdobramento velocidade e horários 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que é possível utilizar as três velocidades pré-estabelecidas, que não 

apresentaram diferença estatística entre elas, mas é necessário se atentar as perdas, 

já que a velocidade 7km.h-1 as perdas chegam a 78 kg. ha-1. Pode-se recomendar que 

no início do dia seja utilizado uma velocidade menor, devido a umidade maior presente 

nos grãos, e no final do dia a velocidade pode ser a máxima permitida, assim 

agilizando o processo e sem risco de grandes perdas.  
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ANEXO 

 

NORMAS DA REVISTA ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, EDIÇÃO Nº29/2019. 



  
A Formatação incorreta, a grafia incorreta de referências e demais solicitações 

de normas que não forem atendidas implica em RECUSA SUMÁRIA do artigo. Por 
gentileza leia atentamente as regras, siga modelo de artigo já publicado no 
endereço:  http://www.conhecer.org.br/enciclop/2018B/AGRAR/a%20bovinocultura.p
df 
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS 

1) Forma de apresentação: O artigo cientifico, relato de caso ou revisão 
bibliográfica deverá ser apresentado de forma completa 
– Digitado em formato DOC (não sendo aceito formato DOCX, PDF ou outro), 
contendo Título, nome(s) completo(s) do(s) autor(es) (sem abreviações), e-mail do 
autor correspondente somente incluindo instituição de origem, cidade e país. 

2) O trabalho deve ter: 
- resumo em língua portuguesa (centralizado) 
- palavras-chave escrita em negrito e caixa alta (palavras em ordem alfabética, 

no mínimo três palavras) 
- título em língua estrangeira (negrito, caixa alta, centralizado) 
- resumo em língua estrangeira (abstract), palavras-chave em língua 

estrangeira (keywords). 
-O resumo deve ter o máximo de 250 palavras. 
  

USO DE REFERENCIAS: 
CITAÇÕES  
  
*Citações (ABNT), sobre caixa baixa ou ALTA: *Citação no início ou meio de frase 
(ano) - caixa baixa; CITAÇÃO NO FINAL DE FRASE (ano) - CAIXA ALTA. 
  
Exemplos:  
Se um autor: Vieira (2012) ou (VIEIRA, 2012); 
Exemplo; 
De acordo com Vieira (2012) a vacinação deve ser realizada até os cinco anos de 
idade.   OU    A vacinação deve ser realizada até os cinco anos de idade (VIEIRA, 
2012) 
  
Se dois autores: Keller e Karmelli (1974) ou (KELLER; KARMELLI, 1974); 
Exemplo:  
De acordo com Keller e karmelli (1974) o estágio larval ocorre aos 7 dias. OU:  O 
estágio larval ocorre aos 7 dias (KELLER ; KARMELLI, 1974)  
  
Se três ou mais autores: Vieira et al. (2011) ou (VIEIRA et al., 2011). 
Exemplo:  
Conforme verificado por Vieira et al. (2011) as incidências temporais são 
sazonais.  OU; As incidências temporais são sazonais (VIEIRA et al., 2011) 
  
Na lista de Referências só colocar et al. *após* quinto autor e os títulos dos periódicos 
deverão ser completos e não abreviados. Incluir DOI quando o periódico possuir este 
número, aqueles que não tem DOI colocar apenas o endereço eletrônico do 
documento. 
  

3) O número de palavras-chave e os respectivos keywords deverão ser três. 



4) O artigo científico regular deve apresentar as seções: introdução, 
objetivos (que podem estar inseridos na introdução), material e métodos, 
resultados e discussão, conclusão (se for o caso), agradecimentos (se houver) 
e referências. 

A revisão bibliográfica deve possuir as seguintes seções: introdução, 
tópicos diversos escolhidos pelos autores, considerações finais, 
agradecimentos (se houver) e referências. 

O relato de caso deve apresentar: introdução, relato de caso, resultados 
e discussão, conclusão. 

A formatação seguirá as normas de 
- corpo do texto justificado 
- espaçamento simples entre linhas 
- margem superior e esquerda de 3 cm, margem inferior e direita de 2 cm 
- O texto deve ter no mínimo 7 (sete) páginas e com limite máximo de 15 para 

relatos de caso e artigos científicos, incluindo a lista de referências neste número de 
páginas. 

- Revisões de literatura NÃO devem apresentar número de páginas inferior a 
15, isto inclui a lista de referências. 

- papel tamanho A4, com fonte Arial tamanho 12 
- NÃO NUMERAR nem linhas, nem páginas do documento. 
5) Inserção de Tabelas e Figuras deverá ser feita imediatamente após a 

chamada no texto. As figuras deverão ser apresentadas em formato jpg, com 
resolução mínima de 300 dpi. Orientamos para que o trabalho tenha 
preferencialmente tamanho máximo de 1.000Kb. 

- As figuras devem informar a FONTE.  
- O cabeçalho da Tabela deve vir acima da Tabela (NORMA ABNT) 
- A descrição da Figura deve vir abaixo da Figura. Para mais detalhes a respeito 

da formatação de Tabelas e Figuras consultar trabalhos já publicados no periódico 
(NORMA ABNT) 

 6) As situações não previstas devem seguir o que é determinado pelas normas 
da ABNT. 

7) São aceitos trabalhos nos idiomas: português, espanhol e inglês. 
           8) São aceitos artigos nas formas: 
                a - Pesquisa científica com resultados; 
                b - Estudo de caso; 
                c - Revisão Bibliográfica; 
            9) Para todas as publicações: devem conter, pelo menos, 60% das referências 
citadas sendo dos últimos cinco anos. 

-  Não citar trabalhos oriundos de resumos de congressos, teses e 
dissertações. 
         10) TRABALHOS QUE NÃO ESTIVEREM DENTRO DA FORMATAÇÃO 
INDICADA NO EDITAL SERÃO RECUSADOS SUMARIAMENTE. 
            11) As submissões de trabalhos devem ser feitas durante o período de 
vigência do edital, obedecendo às regras do mesmo. 
            12) Trabalhos resultantes de pesquisa com pessoas ou animais devem 
informar o parecer do comitê de ética e número de registro. (Esta informação pode ser 
enviada anexa ao trabalho) 
             13) Orientações para desenvolvimento do texto:              
                - Trabalho científico deve ser escrito de forma impessoal, não usem textos 
em terceira pessoa. 



                - Referências no texto devem constar na lista final e vice-versa. 
                - NÃO SÃO ACEITOS ARTIGOS DE OPINIÃO. 
                - Todos os artigos submetidos recebem resposta dos avaliadores e 
orientações para que os autores possam melhorar seus trabalhos (quando for o caso). 
            14) As referências deverão ser apresentadas em ordem alfabética, não 
numeradas e com um espaço entre as mesmas. 
IMPORTANTE: 
  

Para as referências oriundas de artigos científicos, OBRIGATORIAMENTE 
inserir a URL e o número de identificação de DOI: 

 Exemplo: 
VIJAYARAGHAVAN, K.; JOSHI, U. M. Hybrid Sargassum-sand sorbent: A novel 
adsorbent in packed column to treat metal-bearing wastewaters from inductively 
coupled plasma-optical emission spectrometry. Journal of Environmental Science 
and Health, Part A, v. 48, n. 13, p. 1685-1693, 2013. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1080/10934529.2013.815503>. 
doi: 10.1080/10934529.2013.815503 
           Outras informações pelo e-mail biosfera@innovatio.org.br 
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