
N os sistemas de produc;ao do ar
roz, a etapa referente a colhei
ta dos graos e uma das mais im-

portantes, devido ao elevado custo operaci
onal em relac;ao ao custo total de produc;ao 
e, ainda, por refletir na produc;ao e na qua
lidade do produto. Existem tres metodos de 
colheita: 0 manual, 0 semimecanizado e 0 

mecanizado. No primeiro, as operac;6es de 
corte, recolhimento e trilhamento sao fei
tas manualmente; no semimecanizado, 0 

corte e 0 recolhimento das plantas sao, ge
ralmente, manuais, e 0 trilhamento, meca
nizado; no metodo mecanizado, todas as 
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operac;6es sao feitas a maquina. Existem no 
mercado brasileiro diferentes tipos de ma
quinas para colheita do arroz como as ceifa
doras, as trilhadoras e as colhedoras. 

(OLHEDORAS 

As colhedoras de arroz colhem e trilham 
as plantas numa (mica operac;ao. As maqui
nas especiais para colheita em terrenos de 
baixa sustentac;ao, como os de lavouras irri
gadas, sao equipadas com pneus arrozeiros 
ou com pneus duplados, de maior superfi
cie de contato com 0 solo, ou com esteiras. 

www.cultivor.inf.br 

Podem ser automotrizes ou montadas e aci
onadas pelo trator. Sao caracterizadas por 
possuirem mecanismos de corte e alimen
tac;ao de plantas, de trilhamento, de separa
c;ao, de limpeza, de transporte e armazena
mento de graos e de outros componentes 
especiais para garantir boa operac;ao nas 
variadas condic;6es de cultivos, como os de 
varzeas. 

o mecanismo convencional que corta e 
recolhe as plantas e denominado de plata
forma de corte. Pelo fato de cor tar os col
mos abaixo das paniculas e distante do solo, 
a plataforma indicada para 0 arroz e a do 
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"A rela<;ao entre as velocidades do molinete e de deslocamento da maquina deve 
ser inferior a 1,25 para minimizar a ocorrencia de perda de graos na plataforma" -

, -
Fotos Nilson Konrad 

tipo rigida, sem movimento de flexao na 
barra de corte. A plataforma possui separa
dores de fileiras de plantas, que divide lon
gitudinalmente a area de colheita dos res
tos da lavoura; molinete que recolhem as 
plantas puxando-as contra a barra ceifado
ra formada de navalhas serrilhadas; condu
tor helicoidal ou caracol para transportar as 
plantas para 0 canal alimentador do siste
ma de trilha. A rela~ao entre as velocidades 
do molinete e de deslocamento da maquina 
deve ser inferior a 1,25 para minimizar a 
ocorrencia de perda de graos na platafor
ma. Na colheita do arroz, cerca de 70% das 
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perdas sao devido a plataforma de corte. 
Uma altemativa a plataforma de corte, 

que produz menos palha na saida do saca 
palha, e a plataforma recolhedora de graos. 
Esta tern como componente principal urn 
cilindro recolhedor com dedos degranado
res feitos em polipropileno. 0 cilindro atua 
nas plantas raspando as paniculas da base 
para 0 apice. Com 0 giro, os graos sao ar
rancados e lan~ados para tras em dire~ao 
ao caracol que os conduz ao canal alimen
tadar do sistema de trilha da colhedara. A 
velocidade de deslocamento e, conseqiien
temente, a taxa de alimenta~ao da maqui
na, com 0 uso da plataforma recolhedora, 
pode ser aumentada sem que haja sobre
carga dos mecanismos da maquina. Pesqui
sas da Embrapa no Rio Grande do Sui 
mostraram que. a perda total de griios de 
arroz com colhedara provida de platafor
ma de corte e semelhante a com platafor
ma recolhedora. 

o mecanismo de trilhamento recebe as 
plantas da plataforma de corte e realiza a 
degrana~ao e a separa~ao primaria dos graos. 
Mais de 90% dos graos sao separados das 
paniculas e dos colmos no ato do trilhamen
to. Os componentes responsaveis pela tri
lha sao 0 cilindro degranador e 0 concavo, 
que para 0 arroz devem ser de dentes. A ve
locidade periferica do cilindro varia com 0 

teor de umidade dos graos, em geral deve 
ser de 20 a 25 mis, com uma velocidade de 
giro em tomo de 600 rpm. 

Ap6s 0 trilhamento, os colmos e parte 
dos graos sao conduzidos ao mecanismo de 
separa~ao, composto pelo batedor traseiro, 

CEIFADORAS 
DE RABIQl 
Sao maquinas destinadas as peque

nas lavouras de arroz, constitul
das, basicamente, dos seguintes meca
nismos: chassi com rabi~a montado 50-

bre duas rodas; barra de corte com mo
vimentos alternativos ; molinete para 
apoiar as plantas para a a~ao da barra 
de corte e motor a gasolina 
com potencia de cerca de 
3,5 cv. Algumas ceifadoras 
possuem um dep6sito de 
plantas atras da barra de cor
te, que sao descarregadas no campo 
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Cerea de 57,27% das perdas totais no 
orroz oeorrem no hora da eolheita 

extensao do concavo, saca palha e cortinas. 
o batedor e urn defletor rotativo que reali
za uma segunda degrana~ao das plantas 
contra a extensao do concavo, conduzindo
as para 0 saca palha para a separa~ao final. 
As cortinas auxiliam na uniformiza~ao do 
material sobre 0 saca palha. 0 saca palha 
descarrega a palhada no solo e conduz os 
graos remanescentes para 0 mecanismo de 
limpeza. Para facilitar 0 preparo imediato 
do solo para a pr6xima colheita, as colhedo
ras de arroz devem ser operadas com pica-

de forma intermitente, enquanto nou
tras, como a desenvolvida na Embrapa 
Arroz e Fe ijao, possuem tres molinetes 
em forma de estrela, que conduzem as 
plantas para um transportador de cor
reia descarrega-Ias no campo, de forma 

continua, formando uma 
leira. Num ensaio de 
campo esta ceifadora 
apresentou capacidad e 
operacional de 0,29 ha/h e 
perda de arroz de apenas 

1,4% da produ~ao . 
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"A extensao da retilha, posicionada na extremidade da penei ra superior, tem a funC;ao de 
segurar os graos nao trilhados, enquanto a peneira inferior faz a limpeza final dos graos" -

New Holland 

Os componentes re5ponsciveis pelo lrilho sao 0 cilindro 
degronodor e 0 roncovo, que pora 0 orro! deve ser de dentes 

dor e espalhador de palha. 
Os graos separados peIo concavo e saca 

palha e as impurezas sao levados pela ban
deja coletora para a unidade de limpeza, 
composta, ainda, de peneira superior, exten
sao da retrilha, peneira inferior e ventila
dor. A peneira superior realiza uma pre-lim
peza dos graos que caem na peneira inferi
or. A extensao da retilha, posicionada na 
extremidade da peneira superior, tern a fun
c,;ao de segurar os graos nao trilhados, en
quanto a peneira inferior faz a limpeza fi
nal dos graos. 0 ventilador joga 0 vento nas 
peneiras, auxiliando na eliminac,;ao, por di
ferenc,;a de densidade, das impurezas dos 
graos. 

Os graos limpos sao transportados por 
condutores helicoidais e por correntes eIe
vadoras para 0 tanque graneIeiro ou para a 
plataforma de ensacamento de graos e os 
graos nao trilhados recolhidos pela exten
sao da retrilha para a unidade de trilhamen
to da colhedora. 

PERDAS DE GRAOS NA COLHEITA 

Segundo Reti (1995), das lavouras de 
graos de verao (soja, arroz, feijao e milho), 
o arroz e que apresenta maiores perdas, che
ganclo a 22% da produc,;ao. A maior parte 
deste desperdfcio se da na colheita (12,6%), 
seguida peIo armazenamento (7%) e pro
cessamento (2,4%). 

Na colheita mecanizada, as perdas sao 
provocadas peIos mecanismos externos e 
internos da colhedora. Os externos provo
cam perdas devido a ac,;ao mecanica da pla
taforma de corte e do molinete, e os inter
nos pela ac,;ao do cilindro batedor, saca pa
lha e peneiras. 

Quando 0 arroz esta sen do colhido, 0 

impacto das plantas com a plataforma de 
corte da maquina provoca perdas variaveis, 
que dependem da facilidade de degrana da 
cultivar, da umidade dos graos, da presenc,;a 
de plantas daninhas e da conservac,;ao e ope
rac,;ao da colhedora. Imprimir a maquina 
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excessiva velocidade de trabalho e incom
pativel com a rotac,;ao do molinete promove 
a degrana prematura ou falhas de recolhi
mento, aumentando consideraveImente as 
perdas. 

As perdas tambem ocorrem na uni
dade de trilhamento, sendo mais eIeva
das quando a abertura entre cilindro de
granador e concavo da colhedora nao esta 
devidamente ajustada. Regulagens ina
dequadas , desses mecanismos, causam 
trilhamento deficiente, fazendo com que 
boa parte dos graos fique presa as pani
culas, dificultando a operac,;ao de sepa
rac,;ao nas peneiras ou provocando 0 trin-

camento dos graos, 0 que reduz a por- _ • 
centagem de graos inteiros no beneficia
mento. 

Tambem, as perdas ocorrem nas penei
ras devido a rna regulagem do fluxo de ar, 
da abertura e da posic,;ao delas. No saca pa
lha, as perdas podem ser decorrentes da sua 
obstruc,;ao, da regulagem e da velocidade 
excessiva da maquina ou das condic,;6es da 
lavoura (alta ocorrencia de plantas daninhas, 
graos com eIevado teor de umidade ou ima
turos). rn 

Jose Cera/do da Silva, 
Embrapa Arroz e Feijao 

TRILHADORAS , 
ESTAC I ONARIAS 

As trilh adoras tem a fun~ao de re
tirar os graos das paniculas de 

arroz e separa-Ios das demais partes da 
planta. As maquinas especiais para 0 ar
roz, apresentam fluxo de plantas tan
gencial e cilindro degranador de dentes 
de impacto que sao mais adequados que 
as b'3rras de fric~ ao. Outros modelos 
para 0 arroz possuem rotor com fluxo 
de plantas axial. Tambem, sao compo
nentes das trilhadoras 0 concavo , que e 
uma estrutura fixa , de conforma~ao cir
cular ou semicircular, com ou sem den
tes, que, em a~ao com 0 cilindro ou com 
o rotor, degranam as plantas de arroz; 
as peneiras e 0 ve ntilador que separam 
os graos da palhada; 0 saca palha e 0 

ensacador de graos. As trilhadoras po 
dem ser acionadas pela 
tomada de for~a 

do trator ou por 
motor estacio
nario - modelos 
mais simplifica
dos sao acionados 
a pedal. Sao aba s
tecidas de pl antas 
de forma inter
mitente (quan -
do os fei xes de 
colmo s com 
panicula s 
sao segu -
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ros pelo operador e aplicados sobre 0 

cilindro degranador em movimento) ou 
de forma continua (quando os feixes sao 
lan ~ados na maquina , entre 0 cilindro e 
o concavo , para serem trilhados e sepa-

rad os os graos 
da palha). 

A ca paci
dade operaci
onal das tri
Ihadoras varia 
com 0 mode-

10 de maquina 
e co m as co nd i
~6es da cu It u ra 

do arroz, ex istindo 
no mercado maq uin as 

co m capacidade de tr i
Ihar ate 2400 kg/h de 
arroz em casca. 
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