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VISUALIZAÇÃO DA AÇÃO DE EXTENSÃO

 
DADOS DA AÇÃO DE EXTENSÃO

Código: PJxxx-2019

Título: Avaliação de perdas na colheita mecanizada da cultura do arroz na Região do Alto
Vale do Itajaí – SC.

Ano: 2019
Período de Realização: 01/08/2019 a 31/07/2020
Tipo: PROJETO
Situação: AGUARDANDO APROVAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS
Município de
Realização:
Espaço de Realização:
Abrangência: Regional

Público Alvo Interno: Discentes do Curso de Agronomia participantes de projetos do Laboratório de
Mecanização Agrícola do Campus Rio do Sul

Público Alvo Externo: Produtores de arroz na Região do Alto Vale do Itajaí/SC
Unidade Proponente: RIO DO SUL - COORD PESQUISA E INOVAÇÃO / CAMP/RSUL
Unidade Orçamentária: -
Outras Unidades
Envolvidas:
Área Principal: CIÊNCIAS AGRÁRIAS
Área do CNPq: Ciências Agrárias
Fonte de
Financiamento:

FINANCIAMENTO INTERNO (Campus Rio do Sul - 09/2019 Projetos para Bolsas de
Extensão-2019/2020)

Renovação: NÃO
Nº Bolsas Solicitadas: 1
Nº Bolsas Concedidas: 0
Nº Discentes
Envolvidos: 3

Faz parte de Programa
de Extensão: NÃO

Grupo Permanente de
Arte e Cultura: NÃO

Público Estimado: 15 pessoas
Público Real Atendido: Não informado
Tipo de Cadastro: SUBMISSÃO DE NOVA PROPOSTA

Contato
Coordenação: FABRICIO CAMPOS MASIERO
E-mail:
Telefone:

Detalhes da Ação
Resumo do Produto:

 O objetivo do trabalho é realizar a avaliação quantitativa do índice de perdas de grãos, na colheita mecanizada
de arroz, posteriormente dialogar com os agricultores, repassando informações técnicas para alteração das
regulagens internas da colhedora, visando diminuição do índice de perdas, trabalho sendo realizado na região
do Alto Vale do Itajaí – SC. A execução do trabalho é de grande relevância para os produtores de arroz da
região, no qual, dentre os cereais mais cultivados no sul do Brasil (soja, arroz, milho e feijão), o arroz, é o que
mais gera perdas na colheita mecanizada, sendo em torno de 12,6%, esse alto índice negativo, ocorre devido à
pouca importância, por parte dos agricultores, quanto as perdas na colheita do cereal, essa irrelevância ocorre
devido à dificuldade de regulagem e diagnostico da quantificação das perdas, prioritariamente devido as
características fisiológicas da cultura, e também a falta de orientações técnicas aos operadores de colhedoras.
Palavras-Chave:

 Regulagem de colhedoras, Produtividade do arroz, Mecanização agrícola
Justificativa: 

 A diminuição das perdas na colheita, especialmente em pequenas propriedades no qual abrange a região do
Alto Vale do Itajaí, torna se muito benéfico economicamente em safras que ocorre queda da produtividade das
lavouras, e os preços do mercado não se ajustam a esse evento adverso, no qual esses poucos quilos de arroz
por hectare, que não foram deixados na lavoura, alargam a margem de lucro do agricultor na hora da venda do
cereal, tornando a cultura mais viável economicamente. Para os discentes participantes haverá grande
aperfeiçoamento nas metodologias para quantificação de perdas na colheita e construção de conhecimentos
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referentes a qual regulagem utilizar nas colhedoras afim de reduzir as perdas. Para os professores e ao IFC é
uma inserção em uma área de grande interesse econômico na Região, a produção de arroz.
Resumo: 

 O objetivo do trabalho é realizar a avaliação quantitativa do índice de perdas de grãos, na colheita mecanizada
de arroz, posteriormente dialogar com os agricultores, repassando informações técnicas para alteração das
regulagens internas da colhedora, visando diminuição do índice de perdas, trabalho sendo realizado na região
do Alto Vale do Itajaí – SC. A execução do trabalho é de grande relevância para os produtores de arroz da
região, no qual, dentre os cereais mais cultivados no sul do Brasil (soja, arroz, milho e feijão), o arroz, é o que
mais gera perdas na colheita mecanizada, sendo em torno de 12,6%, esse alto índice negativo, ocorre devido à
pouca importância, por parte dos agricultores, quanto as perdas na colheita do cereal, essa irrelevância ocorre
devido à dificuldade de regulagem e diagnostico da quantificação das perdas, prioritariamente devido as
características fisiológicas da cultura, e também a falta de orientações técnicas aos operadores de colhedoras.
Palavras-Chave:

 Regulagem de colhedoras, Produtividade do arroz, Mecanização agrícola
Metodologia: 

 3.6.1 Metodologia de avaliação O trabalho de extensão será executado na região do Alto Vale do Itajaí, Estado
de Santa Catarina, onde se caracteriza por agricultura familiar. As propriedades e colhedoras escolhidas para as
avaliações, serão definidas anteriormente a colheita do arroz, que inicia no mês de fevereiro, pretende se
avaliar aproximadamente 10 colhedoras, em 5 cidades distintas, podendo sofrer alterações devido a condições
climáticas adversas (excesso de chuva na época de colheita, inviabilizando os trabalhos a campo),
disponibilidade dos agricultores, colaboradores e motoristas do Campus. O trabalho será realizado juntamente
ao Laboratório de Mecanização do Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul – SC, o setor é integrado
por alunos de graduação e ensino médio do Campus, estes sendo aptos a ajudar nos trabalhos de campo. Os
equipamentos a serem utilizados são: 4 cabos metálicos com tamanho de 1 metro, 2 fios de náilon (estes irão
formar a armação, no qual determina a área de avaliação); sacos de papel e balança, marca Bel Engineering,
capacidade máxima 5,2 kg (armazenar e pesar os grãos recolhidos); medidor de umidade (avaliar a umidade
dos grãos recolhidos); fita métrica (medir a largura da plataforma e distância entre os pontos de coleta de
dados) calculadora (grãos recolhidos, g.m2, para kg.ha-1); folha, prancheta, caneta (efetuar anotações de
campo); lona plástica (auxiliar no recolhimento de grãos dos mecanismos de trilha e retrilha da colhedora). As
avaliações a campo do índice de perdas na colheita mecanizada do arroz, serão realizadas seguindo a
metodologia estabelecida por Mesquita (1998) e recomendada por Embrapa (2017). As visitas as propriedades
dos agricultores serão programadas com antecedência, e respeitando seus horários disponíveis para nos
atendermos, a fim de não atrapalhar e/ou prejudicar sua rotina diária de trabalho de colheita, pois as atividades
programadas podem demandar várias horas. Ao chegar na propriedade, será feita uma breve apresentação do
trabalho, em seguida, realizado alguns questionamentos e anotações técnicas, afim de caracterizar a
propriedade visitada, perguntas relacionadas a colhedora (modelo, marca, ano de fabricação, revisões dos anos
anteriores), dados a respeito da propriedade rural (nome do proprietário, nome da fazenda, e-mail e telefone),
e também em relação ao manejo da lavoura de arroz (variedade, data da semeadura, semeado a lanço em
linha, aplicações de agrotóxicos, tamanho da área semeada, área arrendada ou de própria autoria). Em seguida
será solicitado à autorização do proprietário para realizar a avaliação do índice de perdas e possíveis alterações
nas regulagens internas da colhedora, por meio de documento e assinado pelo produtor rural, posteriormente
dado início a avaliação da quantidade de grãos perdidos e/ou deixados na lavoura, no momento da colheita
mecanizada da cultura do arroz. As avaliações serão divididas em três segmentos distintos, sendo: perdas pré
colheita e/ou naturais (PN); perdas na plataforma de corte (PPC); perdas nos mecanismos internos da
colhedora (PMI), (trilha/debulha, separação e limpeza). Nas colhedoras que ultrapassarem o limite máximo
aceitável de perdas de grãos, estabelecidos por Mesquita (1998), sendo 1,5 saco 60 kg.ha-1, será realizado
alguns ajustes de regulagem (seguindo as indicações da tabela 1) nos sistemas internos da colhedora, isto com
finalidade de diminuir as perdas, em seguida realizar nova avaliação desta colhedora, verificando se ocorreu
redução de perdas de grãos. Para cada colhedora, a avaliação de perdas será em 5 pontos distintos (5
repetições), sendo 30 metros de distância em relação ao anterior. Em cada ponto, área delimitada para coleta
de plantas e grãos será de 1 m2, para delimitar a área, será medido a largura da plataforma (Y),
posteriormente realizada a equação, 1/Y= X, comprimento correto da armação (X), assegurando que a área
delimitada seja exatamente 1,0 m2. Exemplo A, largura da plataforma= 5,17 m (Y) 1/5,17 =0,1935 m (X),
realizando a conferência 0,1935 X 5,17 =1 m2. Figura 2: Exemplo A esquematização da delimitação da área
para coleta de amostras. 3.6.1 Perdas pré colheita e/ou naturais (PN) De forma aleatória, será escolhido um
ponto para coleta de amostras, o local deverá ser representativo a lavoura de arroz, realizar a montagem da
armação onde a colhedora ainda não trabalhou, figura 2, posteriormente, recolhido todas as plantas e
espiguetas de arroz caídas na área delimitada de 1 m2, após recolhimento e armazenamento do material
coletado, será retirada da armação. 3.6.2 Perdas na plataforma de corte (PPC) O operador da colhedora será
orientado a interromper a colheita e andar com a máquina para trás por 4 a 5 metros e desligar todos os
mecanismos internos, a armação de 1 m2 será colocada no local que a colhedora não passou com os rodados
frontais e traseiro, figura 2, em seguida, recolher todas as plantas, espiguetas e grãos que não foram recolhidos
com a plataforma de corte da colhedora, o material recolhido será identificado e armazenado em sacos de
papel. As perdas na plataforma de corte serão identificadas subtraindo os valores encontrados, pelas Perdas
naturais (PN), sendo PPC =PPC – PN 3.6.3 Perdas nos mecanismos internos (PMI) A armação de 1 m2 será
instalado no local que já foi realizado a colheita, seguindo o sentido longitudinal da colhedora, figura 2,
recolhido todas as plantas e grãos colhidos e armazenados em sacos de papel, para pesagem. A determinação
das perdas nos mecanismos internos (PMI) da colhedora (trilha, separação e limpeza) obtém-se subtraindo os
valores identificados nesta etapa, e os valores das perdas naturais e da plataforma, ou seja, PMI =PMI – PN –
PPC. 3.6.4 Perdas totais (PTT) Obtém se com o somatório das perdas anteriores, ou seja, PT =PN + PPC + PMI.
Os valores encontrados, obrigatoriamente serão maiores que as PN, PPC e PMI. Figura 2: Representação dos
pontos para delimitação da área de 1 m2 para avaliação das perdas de grãos, PN perdas naturais; PPC pernas
na plataforma de corte; PMI perdas nos mecanismos internos. Tabela 1. Principais problemas encontrados na
colheita, suas causas e possíveis soluções para tentar reduzir as perdas na colheita mecanizada de arroz.
Problemas Causas Soluções Espiguetas nãos trilhadas caindo no casa-palhas e peneiras Velocidade do cilindro
baixa; folga entre cilindro e côncavo, plantas verdes ou úmidas Aumentar velocidade do cilindro; levantar o
côncavo; aguardar que as plantas sequem Perdas de grãos nas peneiras Fluxo de ar muito forte; peneira
superior muito fechada; bandejão sujo Diminuir velocidade do ventilador ou fluxo de ar; abrir a peneira superior
e se necessário limpa-la; limpar bandejão Espiguetas caem na frente da barra de corte Velocidade excessiva do
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molinete Reduzir velocidade do molinete Plantas cortadas amontoam se na barra de corte Molinete está muito
alto; plataforma de corte muito alta Baixar o molinete e desloca-lo para trás se necessário; baixar a plataforma
para cortar talo das plantas mais compridos Perdas de grãos pelo saca-palhas Côncavo mal ajustado, alta
velocidade da máquina, excesso de trilha, a cultura muito úmida ou não atingiu ponto de maturação Ajustar e
limpar côncavo, limpar saca-palhas, reduzir velocidade de marcha da máquina, esticar correia de acionamento
Referências: 
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SCHIOCCHET. Recomendações para a produção de arroz irrigado em Santa Catarina (sistema pré-germinado).
Florianópolis, SC: Epagri, 2011. 83p. Embrapa Clima Temperado (Pelotas). Arroz irrigado: Recomendações
técnicas da pesquisa para o Sul do Brasil: Pelotas: Embrapa clima temperado/IRGA/EPAGRI, 1999. 124 p.
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Membros da Equipe
Nome Categoria Função Departamento Situação Início Fim
LEONARDO
DÜSTERHÖFT DISCENTE COLABORADOR(A) 01/08/2019 31/07/2020

JOSE CARLOS KUSMA DISCENTE COLABORADOR(A) 01/08/2019 31/07/2020

DJEIMES LUIZ
SADOWSKI CELANTE DISCENTE Aluno Bolsista 01/08/2019 31/07/2020

RICARDO KOZOROSKI
VEIGA DOCENTE COLABORADOR(A) DG/RSUL Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

JOAO CELIO DE
ARAUJO DOCENTE COLABORADOR(A) CGE/RDSUL Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

FABRICIO CAMPOS
MASIERO DOCENTE COORDENADOR(A) CPI/RSUL Ativo

Permanente 01/08/2019 31/07/2020

Discentes com Planos de Trabalho
Nome Vínculo Situação Início Fim

Discentes não informados
Ações das quais o PROJETO faz parte

Código - Título Tipo
Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão

Objetivos / Resultados Esperados
Objetivos Gerais Quantitativos Qualitativos
Realizar um levantamento, obtendo valores práticos de campo, para
caracterizar o índice de perdas na colheita mecanizada de arroz, na região do
Alto Vale do Itajaí SC, identificando qual os principais fatores, e os
componentes das máquinas, que geram as perdas na colheita, posteriormente,
fazer uma publicação online, para tornar estes dados acessíveis a outros
profissionais que estão ligados diretamente no setor agrícola.

Cronograma
Descrição das atividades desenvolvidas Período

Orçamento Detalhado
Descrição Valor Unitário Quant. Valor Total
MATERIAL DE CONSUMO

Litros de combustível para deslocamento até as propriedades R$ 4,29 100.0 R$ 429,00

SUB-TOTAL (MATERIAL DE CONSUMO) 100.0 R$ 429,00

 

Consolidação do Orcamento Solicitado
Descrição PROEX/Campus (Interno) Outros (Externo) Total Rubrica
MATERIAL DE CONSUMO R$ 429,00 R$ 0,00 R$ 429,00

Orçamento Aprovado
Descrição PROEX/Campus (Interno)
MATERIAL DE CONSUMO R$ 0,00

Lista de departamentos envolvidos na autorização da proposta
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Autorização Data Análise AutorizadoAutorização Data Análise Autorizado
RIO DO SUL - COORD PESQUISA E INOVAÇÃO NÃO ANALISADO

 
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - (47) 3331-7800 | Copyright © 2006-2019 - UFRN - jboss-sigaa-

02.sig.ifc.edu.br.sigaa02


