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O Estado de Mato Grosso é o maior produtor de soja e milho do país obteve isso utilizando de tecno-

logia agrícola avançada e são vários desafios de uma agricultura moderna em Mato Grosso como: In-

fraestrutura logística no estado, aumento da produtividade,  introdução de novas cultivares e adaptação 

de plantas para as condições limitantes de água e solo; controle fitossanitário, uso eficiente de água e as 

práticas de manejo para conservação de água e solo, entre outros.

Este Boletim tem o objetivo de trazer informações que são os resultados pesquisas desenvolvidas e 

apoiadas pela Aprosoja ou as desenvolvidas pelas instituições de ensino, pesquisa e extensão de Mato 

Grosso ou do Brasil que  possam ser adotadas nas práticas agrícolas no campo  e que estão disponibi-

lizadas aqui como informações aos produtores de soja e milho de Mato Grosso.

APRESENTAÇÃO
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PERDAS NA COLHEITA 
DE SOJA

1. Introdução

 A soja tornou-se uma das principais culturas agrícolas para o Brasil e é a cultura agrí-
cola mais importante do Estado de Mato Grosso, e assim é importante o estudo das causas 
de perdas na lavoura, antes e durante a colheita. 

 O uso de tecnologia no cultivo da soja em Mato Grosso coloca o Estado como maior 
produtor da oleaginosa no Brasil, tornando o país internacionalmente competitivo, pois o de-
sempenho da cultura mostra-se superior ao obtido em outras regiões do país e em outras 
partes do mundo (IMEA, 2012).  No entanto, faltam dados quantitativos no que se refere às 
perdas que ocorrem no processo da colheita mecanizada da soja.

	 Dentre	os	fatores	que	podem	influenciar	nas	perdas	na	colheita	mecanizada	de	soja	
podem ser citados a altura de corte da plataforma da colhedora, a velocidade do molinete, a 
rotação do cilindro trilhador, a abertura entre cilindro e côncavo, e a velocidade de desloca-
mento. Entre os demais fatores que não são relativos à máquina estão as deiscências das 
vagens, a semeadura inadequada, a escolha errada da cultivar, a ocorrência de plantas dani-
nhas e o mau desenvolvimento da cultura (Portella, 2000; Mesquita et al., 2002 e Toledo, 2008).

 Um nível tolerável de perda está em torno de 1 sc/ha, dentre as perdas totais de grãos, 
geralmente 80% das perdas estão na plataforma de corte das colhedoras, outras perdas de-
vido ao sistema de trilha, (Mesquita et al., 1998).
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2. A máquina colhedora de soja

A | Sistema de corte e alimentação
 
 Onde ocorre o corte da planta e condução ao interior da máquina, nas plataformas do 
tipo convencional é composto pelos seguintes componentes: os separadores, o molinete, a bar-
ra de corte. Durante a colheita, o molinete empurra as plantas contra a barra de corte, derruban-
do	a	planta	sobre	o	sem	fim,	onde	são	recolhidas	pelos	dedos	retráteis	do	condutor	helicoidal	
(também	chamado	de	sem-fim	ou	caracol),	que	tem	por	função	centralizar	o	material	para	ser	
conduzido na esteira transportadora que leva o material até o conjunto cilindro e côncavo, onde 
a	trilha	é	efetuada.	As	plataformas	podem	ser	do	tipo	rígida	ou	flexíveis	e	também	conforme	
ocorreu uma necessidade de aumentar a capacidade operacional e a qualidade de trabalho das 
colhedoras, atualmente se observa o aumento da largura das plataformas e as plataformas de 
corte que através de esteiras de borracha transportam o material colhido até o centro da plata-
forma	e	desta	maneira	melhora	o	fluxo	do	material	colhido	entre	a	plataforma	de	corte	e	o	interior	
da colhedora, essas são as denominadas “draper”.

	 A	máquina	colhedora	de	soja	é	uma	máquina	na	qual	acontece	o	processo	complexo	
da	colheita,	podendo	ser	dividida	em	5	etapas	que	possuem	um	sistema	específico	na	máqui-
na para sua realização:

| Figura 01 – Diagrama de uma colhedora convencional
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A B

Fabricante Modelo Tipo Largura da plataforma (pés)

Case
7230 Draper 35 e 40

8230Extreme Draper 35 e 40
9230Extreme Draper 40 e 45

New Holland
TC5070 Rígida 17 e 20 

CR6080	SuperFlex Flexível 25
CR9080 Draper 30

Massey
MF6690 Flexível 23 e 25
MF6690 Draper 25

MF 5650SR Rígida 18, 20 e 23

John Deere

S430 Flexível 18, 20 e 22
S680 Draper 40 e 45
S770 Draper 35 e 40
S790 Draper 45

| Figura 02 – Detalhe de uma colhedora convencional (A) e de uma “draper” (B)
(Fonte: arquivo de projeto.)

Tabela 01 – Características e largura de trabalho (pés) de plataformas de corte de alguns 
modelos disponíveis no mercado.
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|	Figura	03	–	Detalhe	de	uma	colhedora	de	sistema	axial	
(Fonte: Case.)

 O fabricante Case foi pioneiro em lançar o sistema em 1977 e trabalha desde 1996 
com este sistema no Brasil e dados da Anfavea mostram que em 2004 as colhedoras com 
sistema	axial	representavam	apenas	10%	das	máquinas	comercializadas	e	em	2011,	o	per-
centual	de	axiais	no	mercado	brasileiro	 já	era	de	61,9%	contra	38,1%	das	convencionais.	
(Schlosser, 2012). 

	 Existem	máquinas:	de	rotor	único	que	oferece	uma	superfície	de	trilha	e	separação	e	
de rotor duplo que apresenta dois rotores paralelos que giram em sentido inverso.

B | Sistema de Trilha 

 É onde o grão é separado da vagem, através da passagem pelos mecanismos que 
pode ser de dois tipos de sistemas.

 Sistema convencional – Composto por cilindro e côncavo, onde o material colhido é 
trilhado	pela	passagem	entre	o	cilindro	e	o	côncavo.	A	extensão	do	côncavo	guia	o	material	
que	não	foi	trilhado	pelo	mesmo,	até	o	saca-palhas,	oferecendo	uma	superfície	extra	de	sepa-
ração para os grãos que estão presos entre a palha. O batedor recebe o material proveniente 
do	cilindro	e	do	côncavo	e	desvia	o	fluxo	de	palha	sobre	os	saca-palhas.	

	 Sistema	axial	ou	 rotor	–	Os	chamados	sistemas	de	 trilha	de	fluxo	axial.	O	material	
colhido	chega	ao	cilindro	desde	o	transportador	e	é	aspirado	pela	cavidade	existente	entre	
o	próprio	cilindro	rotativo	e	outro	fixo	que	dispõe,	em	sua	parte	inferior	de	grelhas	por	onde	
caem	os	grãos.	O	sistema	de	fluxo	axial	é	mais	simples	que	os	convencionais	e	tem	como	
vantagem diminuir o comprimento da colhedora, o que reduz sensivelmente o nível de ruídos 
e de vibrações. Por outro lado, a trilha e a separação se processam na metade do tempo.
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C | Separação

 O material que já foi trilhado é conduzido à área de separação. Essa unidade é com-
posta	por	batedor	traseiro,	pente	do	côncavo	(extensão	do	côncavo),	cortinas	defletoras	e	sa-
ca-palhas. Se os grãos não foram separados na trilha serão separados nessa área. O batedor 
traseiro	executa	uma	segunda	batida	na	palha	contra	o	pente	do	côncavo,	deslocando	para	o	
saca-palhas	onde	é	realizada	a	separação	final.

 O Saca-palhas é um mecanismo projetado para agitar o material trilhado, deslocan-
do-o na direção traseira da colhedora e tem o objetivo de separar cerca de 20% dos grãos que 
não caíram através do côncavo e foram enviados, juntamente com a palha para essa unidade 
de separação. O regime de oscilação do saca-palhas deve sempre estar regulado de acordo 
com o volume de palha que passa sobre eles.

	 A	cortina	é	colocada	sobre	os	saca-palhas	com	a	finalidade	de	retardar	o	fluxo	do	pro-
duto, dando mais tempo para soltar os grãos da palha e evita que os grãos sejam lançados pelo 
batedor para fora da colhedora.

| Figura 04 – Detalhe de sistema de rotor duplo
(Fonte: New Holland.)
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D | Limpeza

 A função do sistema de limpeza é remover a maioria dos resíduos de palha, que são 
mais leves do que os grãos. Sendo constituído pelos seguintes componentes:
• Peneira	superior	que	tem	a	finalidade	de	fazer	uma	limpeza	preliminar.	O	grão	e	a	palha	

menor	e	mais	pesada	deverão	passar	através	dela,	deve	ser	regulada	para	que	o	fluxo	de	
ar separe a palha do grão e tem três posições de ajuste: horizontal, média e alta; 

• Extensão	da	Peneira	superior	(extensão	da	retrilha)	é	um	prolongamento,	possuindo	orifíci-
os de maior diâmetro, bem como a possibilidade de ter sua inclinação longitudinal regulada 
que tem a função de recuperar as pontas de espigas ou as espigas não completamente 
trilhadas, conduzindo-as para a retrilha;

• Peneira inferior, onde todos os restos de palha são separados dos grãos;
• Chapa aparadora de grãos cuja função é a de captar as pontas de espigas não totalmente 

trilhadas	e	que	tenham	sido	recuperadas	pela	extensão	da	peneira	superior;
• Ventilador que fornece uma corrente de ar uniformemente orientada para as peneiras su-

perior	e	inferior,	com	a	finalidade	de	mantê-las	limpas	para	a	passagem	de	grãos.

| Figura 05 – Ilustração sistema de limpeza
(Fonte: John Deere.)
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E | Sistema de transporte e armazenagem dos grãos

 É composto pelo tanque graneleiro e o transporte através de elevadores e calhas 
com condutores helicoidais. O tanque graneleiro é um depósito temporário com a função de 
armazenar os grãos colhidos. Nas antigas colhedoras o tanque graneleiro não passava de 
1.500 litros de capacidade, as modernas colhedoras possuem uma capacidade de cerca de 
10.000 litros.

Fabricante Modelo Tanque graneleiro (litros)

Case
Axial-Flow	2688 10.600
Axial-Flow	2566 7.050
Axial-Flow	9230 12.330

New Holland

TC5070	Exitus 5.000
TC5090 7.200
CR6080 9.000
CR9060 11.100
CR9080 12.333

Massey
MF32 Advanced 5.500

MF9895 12.334
MF9690ATRII 10.570

John Deere

1170 4.800
S540 6.750
S560 10.600
S680 14.100

Tabela 02 – Capacidade do tanque graneleiro (L) de alguns modelos de colhedoras disponíveis 
no mercado.
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Capacidade de trabalho das colhedoras

 A capacidade de trabalho é dependente de características da máquina como largura de 
trabalho (largura da plataforma), velocidade de trabalho (km/h), capacidade do tanque granelei-
ro	(L).	Esses	são	aspectos	que	apresentaram	diferenças	significativas	nas	máquinas	modernas	
que garantem um aumento da capacidade de trabalho, permitindo que se possa conseguir uma 
eficiência	de	trabalho	de	90%.	Outros	fatores	que	influenciam	podem	ser:	abastecimento,	ajus-
tes da máquina, tempo de descarga, manobras, embuchamentos, reparos.

3. Tipos de Perdas

3.1. Perdas naturais
 

 As perdas naturais compreendem as perdas que acontecem naturalmente devido à 
deiscência da planta. Atualmente todas as cultivares presentes no mercado estão adaptadas 
à colheita mecanizada nos pontos de maturação e tamanho de plantas, sendo o espaçamento 
de	semeadura	seu	último	ajuste,	mas	sempre	deve	ser	respeitado	o	período	de	ciclo	natural	
da cultivar utilizada.

 A soja deve ser colhida quando o teor de umidade está entre 12% e 14%. 
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MECANISMOS INTERNOS PLATAFORMA

 O ponto mais importante a ser observado no momento da colheita para aspectos refe-
rentes à máquina é a boa regulagem. Se a colhedora estiver mal regulada, acarretará perda 
de produto na lavoura e perda de sua qualidade devido danos provocados nesta etapa.

Perdas referentes à máquina

3.2. Perdas na plataforma de corte
 
 São decorrentes de desnivelamento da plataforma, pneus descalibrados, alta velocida-
de	do	molinete,	condutor	helicoidal	alimentador	muito	baixo,	molinete	muito	avançado,	folga	na	
barra de corte ou alta velocidade de deslocamento.

 Quando as plantas estão muito secas, as perdas de plataforma geralmente são muito 
elevadas, porque os talos se tornam quebradiços e as vagens se rompem quando entram em 
contato com o molinete. Se o período colheita está muito seco é recomendado esperar por 
uma chuva leve ou chuvisco.
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3.3. Perdas nos mecanismos internos: sistemas de trilha, limpeza e separação

• Perdas na unidade de trilha - são aquelas decorrentes de vagens que saem da colhe-
dora através dos saca-palhas e das peneiras, causadas por grande abertura entre o 
côncavo	e	cilindro,	baixa	rotação	do	cilindro	ou	alta	velocidade	de	deslocamento,	bem	
como	grãos	quebrados	por	causa	da	ação	trilhadora	excessiva,	ou	ainda	por	excesso	de	
material na retrilha;

• Perdas nos saca-palhas são provenientes de grãos soltos que não conseguiram ser se-
parados da palha e que saem pelos saca-palhas, para fora da colhedora, causadas por: 
extensão	do	côncavo	desajustada,	lona	incorretamente	inclinada,	saca-palhas	sobrecar-
regados e, ou, alta velocidade de deslocamento;

• Perdas nas peneiras são provenientes de grãos que saem pelas peneiras, determinadas 
por:	rotação	inadequada	do	ventilador,	direção	incorreta	do	fluxo	de	ar,	peneira	superior	
muito fechada, altarotação do cilindro ou, ainda, desalinhamento entre cilindro e côncavo;

• Perdas por fugas são as perdas por fugas podem ocorrer praticamente em qualquer ponto 
da colhedora; 

• Rotação do cilindro ou, ainda, desalinhamento entre cilindro e côncavo;
• Perdas por fugas são as perdas por fugas podem ocorrer praticamente em qualquer ponto 

da colhedora. 
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3.4. Perdas referentes a outros fatores

Momento de colheita: se a colheita 
é realizada muito cedo, ou muito tar-
de, o grão pode sofrer danos e podem 
ocorrer	perdas	significativas.

Semeadura: problemas que poderão 
influenciar	no	estande	final	de	plantas	
podem contribuir com problemas de 
perdas no momento da colheita.

Plantas daninhas: a presença de 
plantas daninhas no momento da co-
lheita pode atrapalhar a colheita.
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4. Metodologia de Quantificação das perdas

	 É	importante	saber	um	método	eficiente	de	medição	de	perdas	de	grãos,	para	poder	
identificar	onde	e	em	que	quantidades	estão	ocorrendo.	Não	é	recomendável	fazer	estimativas	
visuais que, quase sempre, levam a valores subestimados. 

 A medição de perdas deve ser usada como padrão para regulagem da máquina colhe-
dora, que deve ser constantemente monitorada já que são dependentes das condições de cada 
caso	específico	como	tipo	de	terreno,	talhão,	cultivar	e	apresentam	alta	variabilidade.	

4.1. Métodos de amostragem

Método 1 – Área de amostragem quadrado e retangular

4.1.1.a) Perdas na pré-colheita
 
 Segundo Portella (2000), antes de iniciar a colheita, deve ser feito três medições de 
1m2 em locais distintos da área que se pretende colher. Colocar uma armação no sentido 
transversal ao pantio. Contar os grãos, inclusive os que estão nas vagens caídas no chão. 
Após some e divida por três, encontrando a média de grãos perdidos na pré-colheita. Supo-
nha uma perda média de 40 grãos/m2.

| Figura 06 - Metodologia descrita por Mesquita e Gaudêncio (1982)
e Portella (2000) e adaptada por Silva et. al.(2004) 
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| Figura 07 – Detalhe da confecção da armação para coleta de 2m2 (A)
elaborado pela EMBRAPA e demonstração da montagem no campo (B)

A

B
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4.1.1.b) Perdas na plataforma de corte (PP)
 
 A colhedora estará em funcionamento na parcela de coleta, depois parada até jogar 
toda a palha para fora da máquina, irá retroceder a uma distância igual ao seu comprimento, 
será colocada a armação (armação de 2 m2), na frente da colhedora, onde serão coletados os 
grãos, inclusive os que permanecem nas vagens. Com 3 ou mais repetições.
Para	encontrar	as	perdas	na	plataforma	de	corte,	será	tomado	este	número	e	subtraído	do	
resultado das perdas de grãos em pré-colheita.

4.1.1.c) Perdas nos mecanismos internos (PMI)
 
 Conforme foi realizada a coleta referente a plataforma, permanece o coletor (armação 
de 2 m2), no local e após a passagem da colhedora, será feita novamente a coleta dos grãos, 
sendo esses referentes aos mecanismos internos. Recomenda-se que seja feita 3 ou mais 
repetições para determinação do valor médio de grãos/m2.

4.1.1.d) Perdas totais (PT)
 
 As perdas totais são obtidas com a soma das Perdas na plataforma (PP) e Perdas nos 
mecanismos internos (PMI). PT = PP + PMI.

 Utilizando essa armação de 2m2 que deve ser colocada para alcançar toda a largura 
da plataforma, assim o comprimento da armação varia de acordo com a largura da plataforma 
da colhedora (C) e a largura da armação (I) deve ser calculada para oferecer a área de coleta 
de 2m2.

I = 2/C
Onde:
I = Largura da armação (m)
C = comprimento da plataforma (m)
Para saber comprimento da plataforma em m.
C	=	pés	x	0,304

2019_11_01_AP_089_cartilha_perdas_colheita_vs-09_L-15xA-24cm.indd   18 04/11/2019   10:20:51



| 19

Método 2 – Aros

4.1.2.a) Perdas de pré-colheita

 Utilizando essa metodologia se deve utilizar de uma área representativa do local colo-
cando 4 aros de 56 cm de diâmetro cada um (1m2), Antes deve-se juntar os grãos soltos, as 
vagens soltas e que aquelas que mesmo estando aderidas a planta, não serão coletadas pela 
plataforma	por	estar	debaixo	da	altura	de	corte.	Para	se	determinar	as	perdas	de	pré-colheita	
em kg/ha deve-se juntar os grãos soltos e os obtidos das vagens.

| Figura 08 – Ilustração do uso dos aros para amostragem de perdas pré-colheita
(Fonte: INTA.)
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4.1.2.c) Perdas na plataforma de corte

	 Recolher	todos	os	grãos	soltos	e	obtidos	das	vagens	que	tenham	ficado	por	debaixo	
dos quatro aros cegos, obtendo assim uma amostra 1m2 que inclui perda na plataforma mais 
a perda de pré-colheita.
 Posteriormente para obter as perdas pela plataforma deve ser subtraída a perdas de 
pré-colheita.

4.2.	Após	a	amostragem	-	Quantificação

4.1.2.b) Perdas dos mecanismos internos

 Se determina colocando 4 aros cegos depois da passagem da plataforma da máquina 
e antes que caia todos o materiais por trás da máquina, um deve ser colocado na parte central 
e	os	3	aros	restantes	na	área	próxima	à	plataforma	e	antes	do	trilhador	de	grãos.

| Figura 09 – Ilustração demonstrativa da coleta das perdas através dos aros cegos
(Fonte: INTA e arquivo projeto.)
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4.2.1.	Método	simplificado	de	contagem	de	grãos	

 Através da contagem de todos os grãos encontrados dentro da armação e após a esti-
mativa	através	da	comparação	com	o	peso	de	100	grãos	(caso	se	tenha	o	específico	da	cultivar)	
que pode variar de 14 a 20 g e transformação em kg/ha.

Tabela 03 – Demonstrativo de cálculo para transformação em kg/ha supondo o coletor de 2m2.

Grãos por ha Gramas por ha Kg por ha
20 grãos   – 2 m2 100 grãos – 15 g 1000g  - 1 kg
X     -    10.000m2 100.000 grãos – Y 15000g – Z

X= 100.000 grãos/ha Y= 15000 g/ha Z= 15 kg/ha

	 Nesse	sentido	existem	tabelas	usadas	pelos	fabricantes	de	máquinas	e	empresas	de	for-
ma	a	orientar	a	estimativa	de	perdas	baseado	em	grãos	por	m²	ver	Tabela	04	(próxima	página).

Grãos por m2 Kg/ha Sacos/ha
40 60 1
80 120 2

120 180 3
180 240 4

Tabela 04 – Demonstrativo de cálculo para transformação em kg/ha supondo o coletor de 2m2.
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4.2.2. Pesagem
 
 A pesagem é considerada como padrão de referência e consiste em recolher os grãos 
da área convencionada de 2 m2, os quais pesados em balança eletrônica de precisão. Antes 
também se deve saber a umidade dos grãos que nas colhedoras modernas já é apresentado 
no momento da colheita.

| Figura 10 – Metodologia de pesagem de grãos para estimar as perdas em kg/ha
(Fonte: arquivo de projeto.)

4.2.3. Utilização do copo medidor
 
	 O	copo	medidor	foi	desenvolvido	pela	EMBRAPA	e	pode	ser	útil	e	prático	para	a	esti-
mativa no campo, já que os grãos são coletados na armação de 2 m2 são coletados no copo 
medidor calibrado assim é obtida a leitura direta da perda em sacos/ha. 
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| Figura 11 - Detalhe copo medidor EMBRAPA
(Fonte: Ascom Aprosoja-MT.)

5. Regulagens na máquina e tecnologias na redução de perdas

 Mesquita et al, (2001) observaram que as perdas podem ser parcialmente evitadas, 
quando se adota uma série de cuidados tais como monitoramento rigoroso das velocidades 
de trabalho da colhedora e aferição regular dos mecanismos de trilha, limpeza e separação. 
Alguns fatores a serem considerados neste caso são: a regulagem básica das colhedoras, 
que envolvem altura de corte da plataforma, velocidade do molinete, rotação do cilindro e 
côncavo, velocidade de deslocamento e outros. 
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| Figura 12 – Detalhes de pontos de regulagem da máquina como plataforma e mecanismos internos 
(Fonte: arquivo de projeto.)
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| Figura 13 – Detalhes da cabine dos pontos de ajustes da máquina
(Fonte: arquivo de projeto.)
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|	Figura	14	–	Plataformas	com	correias	transportadoras	auxiliam	na	redução	das	perdas	
(Fonte: John Deere.)

 Outro fator é com relação ao sistema de trilha, em que com a adoção dos sistemas 
axiais	 nas	máquinas	 comercializadas	no	Brasil	 podem	contribuir	 para	menores	 perdas	 que,	
conforme	alguns	autores	como	Campos	et	al.	(2005)	que	encontraram	diferenças	signifi	cativas	
para	perdas	de	grãos	com	colhedoras	de	fl	uxo	axial	sendo	menores	que	as	colhedoras	radiais	
(com	cilindro	e	côncavo),	e	segundo	Costa	et	al.	(2002)	as	colhedoras	axiais	possuem	maior	ca-
pacidade de colheita e apresentam redução de danos mecânicos às sementes, sendo indicado  
para colhedoras em propriedades se dedicam a produção de sementes.

 A plataforma de corte é a parte da máquina em que ocorrerá maior perda se não forem 
observadas os aspectos referentes a regulagem da plataforma e velocidade de deslocamento 
da máquina. Manteufel (2012) observou que a plataforma de corte com correias transpor-
tadoras teve produtividade maior (cerca de 0,55 ha/h) que as equipadas com transportador 
helicoidal. E que a plataforma com correias transportadoras “draper” apresentou um índice de 
perdas de grãos de 32% menor que as com transportador helicoidal.
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 Muitas colhedoras utilizadas no estado de Mato Grosso são máquinas do fabricante 
New Holland dos modelos TC 5060 e CR9060, sendo que o modelo TC 5060 apresenta sis-
tema convencional de trilha (radial) e este modelo substituiu as tradicionais TC 55, 57 e 59, 
sendo esta linha campeã de vendas, com mais de 20 mil máquinas comercializadas, sendo 
que esta versão apresenta um depósito graneleiro maior e o sistema de trilha e separação o 
grande destaque deste mecanismo das colhedoras da linha TC é um conjunto de côncavo e 
separador rotativo localizado entre o batedor e o início dos saca-palhas denominado “Rotary 
Separator”, este separa os grãos da palha pela ação da força centrífuga e foi projetado para 
minimizar as perdas na colheita de culturas com elevado rendimento de grãos e volume de 
palha. (Schlosser e Boller, 2009).  

 Outro fator que contribui para a redução das perdas são as tecnologias como sensores 
para nivelamento das barras, medidores de umidade, entre outros de monitoramento da ope-
ração de colheita que acompanham o uso de GPS para a prática de Agricultura de precisão.

 Outro aspecto é do planejamento de colheita, já que se deve colher com a maior an-
tecipação possível a partir do momento em que o teor de umidade chegar à níveis aceitáveis, 
A	colheita	prematura	causa	perdas	de	rendimento	e	exige	muita	atenção	nas	regulagens.	O	
grão	fi	ca	mais	difícil	de	trilhar,	gerando	danos	físicos.	A	colheita	tardia	causa	perdas	por	vibra-
ção na plataforma, por plantas caídas e por plantas enroladas no molinete.
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